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Akce v ČERVENCI: 
 

10.7. (Út) V rámci HERNÍČKU  

– odpolední zahradní slavnost  

   s PEJSKEM a KOČIČKOU. Od 15 h.  
   Divadlo s živými herci: Jak pejsek a          

   kočička pekli dort, CANISTERAPIE  

   a KRÁLIČÍ HOP! Ukončení v 17:30h. 

 

   
 

25.7. (St) Odpolední tvořivá dílna – KERAMIKA  
- od 14:00 hod., s pí. S. Toucovou 

- v rámci tábora: Ferda Mravenec!  

- Tématické tvoření + další nabídka  

   (otisky, nápisy, vázy, bílá keramika) 
 

Plánujeme: 

• Letní KINO (promítání) ve stodole! 
• Pozvání do KNIHOVNY – půjčování knih + prázdninové 

hrátky: 9-12 a 13-16, v dětském oddělení 

  
Kontakty výboru MC Ratolest: 

J. Matušková 737740019, R. Pýchová 739203377 

 

Činnost MC Ratolest podporuje město Týniště n. O. 
Děkujeme! 

Týden Dopoledne a odpoledne 

2.7.-6.7. MC zavřené - dovolená, prázdniny 

9.7.-13.7.  
 

 
 

 

HERNÍČEK 
Prázdninový příměstský tábor MC RATOLEST pro děti 

od 3 do 13 let. Je podpořen z projektu: Prázdniny 
s NAD ORLICÍ, o.p.s., Čas: 8 – 16 h. Počet dětí: 12. 

Tábor je naplněn. 

Program HERNÍČKU: 
- hry v herně MC i na zahradě, ve stodole (využití 

trampolíny, pinpong. stolu, herních prvků, …) 

- návštěva hřiště u školy – sportování (běh, skok 

do dálky, fotbal, jízda na kole, …) 
- výtvarné činnost, tvoření, malování, … 

- vytvoření bosochodníku na zadní zahradě 

- společné obědy v GC nebo ve stodole 
+ otevřená HERNA pro rodiny s dětmi  

    9-12 a 15-17h. 

16.7.-20.7. 
 

 

Příměstský tábor s výukou angličtiny. 

Soukr. tábor  s výukou anglického jazyka, pořádá 
Koala English. Více informací: K. Pavlová, 

koalaenglish@seznam.cz 773493656, 

http://www.koalaenglish.eu/   Po-Pá, čas: 8-16h. 

23.7.-27.7. 

 

FERDA MRAVENEC  

– práce všeho druhu 
Tábor je určen pro malé i větší děti s doprovodem 

rodiče. Zážitkový tábor s tvořením, sportováním, 

hosty, výlety … 
Cena tábora: 350,- dítě (den 70,- (30,- dopoledne, 

30,- odpoledne + 10,- materiál). Zápisné: 50,- Obědy 

vlastní nebo přinášené z GC, společné stolování ve 
stodole. Program: 9-12, polední klid, 14-18h. 

Hlavní vedoucí: Jana Matušková 

30.7.-3.8.  MC zavřené - dovolená, prázdniny 
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