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   Týdenní PROGRAM MC Ratolest na měsíc PROSINEC 
 

 Dopoledne Odpoledne 

Po 

HERNA                  9:00-11:30  

BATOLE              10:00-11:00 
- zpívání, cvičení a tancování  

- pro děti od 1 roku (chodící)  
  do 3 let. 

HERNA                                  14:00-18:00 

FLÉTNA - začátečníci školka   15:00-15:45  
+ odvádíme děti do SOKOLA  

   (cvičení dětí 4-7 let) od 16 h. 
VČELIČKA I.                         16:15-17:00 
– pro děti od 2 do 4 let, zpívání, tvoření, 

   hry, sportování… 

Út 

HERNA                  9:00-11:30   

MIMINKA              9:30-10:30 
- cvičení s dětmi od 3 do 15  

  měsíců (dle zájmu, rozdělení  
  do dvou skupin) 

HERNA                                 13:00-18:00 

FLÉTNA – školáci                  13:30-14:15 
Flétnička – pokr. školka        15:00-15:45 

Soukromá Angličtina           16:00-17:00 
Doporučujeme SOKOL - cvičení děti  
a rodičů od 17:00 h. 

St 

HERNA                  9:00-11:30 
ROLNIČKA           10:00-11:00 

– zpívání, básničky, tanečky, … 
   pro děti:  2-4 roky       

HERNA                                  14:00-18:00 
VČELIČKA                             15:00-15:45 

– pro děti od 3 do 5 let, zpívání, tvoření,  
hry, sportování.. 

VŠEZNÁLEK - předškoláci      16:00-16:45 
-sportování, grafomotorika, tvoření, hry,…   

FLÉTNA – pokr. školka, škola 17:00-17:45                    

Čt 

Dětský klub Koala 8:00-12:00 
(soukr. akce)      

CVIČENÍ s kočárky od 9:30  
                          (sraz před MC) 

Soukromá Angličtina           15:00-19:00 
 

Besedy a večerní dílny (dle rozpisu). 

Pá 
HERNA                   9:00-11:30                                   
Hlídání dětí            8:00-12:00 

-dle rozpisu v MC (max. 3 děti) 

Odpolední HERNA               14:30 – 18:00 
Biblická hodina pro děti          od 15:30 h. 

 

DALŠÍ akce v PROSINCI 
1.12. (Pá) Společná návštěva pohádky v KC: Hlídali jsme Ježíška, 10h., 40,- kč 
2.12. (So) Den pro dětskou knihu, 9-12, knihovna – dětské oddělení a  
                 výstavní sál, (divadelní představení, vánoční tvoření, soutěže …) 

3.12. (Ne) Prodej občerstvení u VÁNOČNÍHO stromečku a v DDM 
           - nejlepší vánoční cukroví od našich maminek a babiček! 

7.12. (Čt) MIKULÁŠSKÁ nadílka pro děti! LOUTKOVÉ DIVADLO KOZLÍK hraje  
                 pro děti pohádku: O neposlušných kůzlátkách + nadílka od Mikuláše,  
                 ve velkém sále Kulturního domu od 16 hodin.   

14.12. (Čt) Vánoční pohádkové čtení a tvoření v Městské KNIHOVNĚ,  
                    od 10:00 h (čtení, malování, tvoření, prezentace nových knih) 

17.12. (Ne) Společná návštěva Divadla v Týništi, pohádka: Putování za vánoční  
                    hvězdou, od 15 hodin, cena: 70,-kč 

18. - 20.12. (Po-St) VÁNOCE v MC Ratolest – besídky, ochutnávka cukroví, dárky … 
22.12. - 31.12.  Vánoční prázdniny - individuální akce v MC 
 

Plánujeme: 

• Vánoční BESÍDKA MC Ratolest – tvoření, zpívání, divadlo, …. 
 


