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INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ ČERVEN 
 
Milí klienti Mateřského centra RADOST,  
 
 
 
poslední měsíc před prázdninami se můžete těšit na spoustu akcí, které se            
budou konat převážně venku. Proto Vás prosíme, sledujte náš FB, kde Vás            
budeme informovat o tom, kde se která herna a akce koná.  
 
6. 6. Vás zveme na Bylinkový piknik na hřiště MC. Budeme sázet bylinky, hrát              
si a bude velká zábava. Protože MC není jen pro maminky, domluvily jsme se s               
akčními tatínky a 18. 6. se můžete těšit na výlet S batůžkem za zády, který               
povedou právě tatínci. Všichni jste srdečně zváni. Pohádkové čtení budeme          
věnovat Pejskovi a kočičce. 24. 6. Vás zveme na hřiště MC, kde se bude konat               
Den otců. Přijede hasičské auto, takže o zábavu bude postaráno. Ve spolupráci            
se ZOO Vyškov se některé herny budou konat právě tam, což bude jistě             
příjemné zpestření.  
 
Přes léto bude MC zavřeno, ale určitě se budeme potkávat na hřišti MC.             
Prosíme Vás o dodržování provozního řádu, abychom se tam všichni cítili           
příjemně. Po prázdninách se na Vás znovu budeme těšit v MC. 
 
 
 
 
 
 
Těšíme se na Vás! 
Mateřské centrum RADOST 
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HERNIČKY A CVIČENÍ 

volná herna pro rosiče a děti/ DOPOLEDNE  

pondělí 9:30 - 11:30 s Andrejkou 
Herna pro rodiče s dětmi od 2 let. Přijďte si pohrát s            
hračkami, popovídat si, jen se tak setkat :) 

 

cvičení pro děti 3 - 6 let / CVIČENÍ  

pondělí 17:00 - 18:00 Orel s Terkou, Evou a Ivou 
Cvičení je určeno pro všechny, kteří chtějí svým dětem         
dopřát trochu více pohybu. Děti se zábavnou formou        
seznamují se základním cvičebním nářadím a postupně se        
učí různé dovednosti, od nejlehčích po složitější v průběhu         
celého roku. Snažíme se, aby si u nás děti opravdu          
zacvičily, zaběhaly a pobavily se. 

 

jóga pro děti / ODPOLEDNE  

pondělí 16:30 - 17:30 s Mirkou 
STÁLE VOLNÁ MÍSTA! 
Lekce jógy pro děti od 4 do 8 let. Pouze pro přihlášené. 
Cvičíme každé pondělí od 16:30 až 17:30 
Cvičíme zábavnou formou - říkanky, básničky, pohádky,       
tvoření a hry. 
Rodiče se mohou zapojit do cvičení společně s dětmi. Děti          
se mohou naučit lépe naslouchat svému tělu. Jóga je pro          
děti přirozená, fyzicky nenáročná a hlavně nesoutěživá. 
Zvyšuje se pružnost těla, zlepšuje koordinace, rovnováha a        
správné držení těla. Důležitou součástí cvičení jsou dechová        
cvičení a relaxace, která vede k celkovému uvolnění těla i          
mysli. 
Přijďte si na chvíli odpočinout a společně s dětmi si užít           
láskyplnou a pohodovou atmosféru. 
https://mcradost.cz/upload/leaflet/letacek-12.jpeg 
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hrátky s batolátky (od 1 roku)/ DOPOLEDNE  
 

úterý 9:30 - 11:30 s Natálkou, Jančou a Lenkou 
Hernička plná veršovaných říkadel a písniček propojených       
se cvičením na balonech či padákem. Spolu budeme        
muzicírovat, tančit a poznávat svět kolem sebe s pomocí         
prstových barev. Pro maminky prostor ke sdílení radostí a         
starostí rodičovství, informace o výchově a spoustu inspirací        
jak si se svým drobečkem hrát doma. 
6. 6. Léto s Radostí - BYLINKOVÝ PIKNIK, Hřiště MC Radost           
ve Smetanových Sadech 
13. 6. Čáry, máry ententýky poletíme do...Afriky. A možná i          
někam jinam nebo tam třeba doplujeme. Nechejte se        
překvapit.  
20. 6. Jdeme společně do ZOO, sraz před ZOO 
27. 6. Poslední hernička  
Těší se na vás Natálka, Jana s Leničkou a nově také Lenka s             
Editkou. 

 

cvičení pro děti 2 - 3 roky / CVIČENÍ  

úterý 09:30 - 10:30 Orel s Monikou  
Přijďte se protáhnout zábavnou formou na Orelnu. 
Hop a skok a tralala, zábava nám začíná. Ručičky si          
protáhneme, nožičky si protřepeme, schoulíme se do       
klubíčka, natáhneme se jako svíčka. Až tu spolu skončíme,         
pohádku si povíme. 
V případě hezkého počasí budeme cvičit venku v zámecké,         
sraz vždy na Orlovně. 
13. 6. Půjdeme do ZOO, sraz 9:30 před ZOO.  
Poslední cvičení bude 27.6. 

 

cvičení těhotných / DOSPĚLÁCI  

úterý 17:00 - 18:00 s Katkou 
Cvičení je určeno všem budoucím maminkám od 15. týdne         
těhotenství s fyziologickým průběhem. Těhotenské cvičení      
je zaměřeno na protažení a posílení svalů celého těla s          
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ohledem na těhotenství. Součástí je i posilování a        
uvolňování svalů pánevního dna a nácvik správného dýchání        
u porodu. 
Příprava těla k porodu i poporodnímu období. Pro účast na          
kurzu je nutné potvrzení lékaře - gynekologa o tom, že          
těhotná žena může cvičení absolvovat. 
Stačí vyjádření v těhotenské průkazce. 
Cena hodinové lekce: 70 Kč/os. 
Dáváme potvrzení o absolvování cvičení a předporodního       
kurzu pro pojišťovnu - je zde možnost proplacení! 
 

 

jóga pro každého / DOSPĚLÁCI  

úterý 18:00 - 19:00 s Jarkou 
Seznámení se se svým tělem a dýcháním. Jóga je přirozená          
fyzicky nenáročná. Zvyšuje se pružnost těla, zlepšuje       
koordinace,rovnováha a správné držení těla. Důležitou      
součástí jsou relaxace, která vedou k celkovému uvolnění        
těla i mysli. 
Cena: 40 Kč/os 

 

lezoucí děti (od 8 měsíců) / DOPOLEDNE  

středa 9:00 - 11:00 s Barčou 

Opičky 
Vaše dítě leze, hopsá nebo začíná chodit-či už nějaké kroky          
udělá? 
Přijďte společně strávit příjemné dopoledne. 
Děti si pohrají, maminky popovídají, seznámí se s ostatními         
rodiči, vymění si své zkušenosti a také se doví něco nového.           
Společně si budeme hrát, zkusíme něco vytvořit a také se          
budeme hýbat. Hernička bude pokaždé zaměřena na       
aktuální téma dle ročního období. Kdo si hraje nezlobí :) 
V červnu se budeme setkávat na hřišti MC. Pouze v případě            

deště, hernička přesunuta do MC.  
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7.6. hřiště MC- čtení v trávě 
14.6. Jdeme společně do ZOO, sraz 9.30 přes vstupem.         
21.6. hřiště MC- vaříme v přírodě  
28.6. Kam na dovolenou? Chcete k vodě? Přijďte za námi          
na hřiště. Náhradní oblečení s sebou. 

 

veselá flétnička / SPOLEČNĚ  

Hurá společné muzicírování dospěláků (zveme maminky,      
tatínky, babičky a dědečky, tety i strejdy) a dětí je tady! 
https://mcradost.cz/upload/leaflet/letacek-87.jpeg 
 
Veselá flétnička - pokračující kurz - středa 17:30 -         
18:00 ( vhodné pro dospěláky a děti, kteří s námi v           
loňském roce společně muzicírovali, ale rádi přivítáme i        
nové děti (6-8 let), které mají aspoň minimální zkušenost s          
hraním na flétnu) 
Veselá flétnička - začátečníci - středa 16:55 - 17:25  
(vhodné pro dospěláky a děti ve věku 4-6 let). 
Těšit se můžete na skvělou paní učitelku Alenku Štěrbovou         
-  
Pravidelné lekce od 12.10.2016 - dle rozvrhu - 10 lekcí 
Kurzovné 400 Kč - 1.dítě + 1dospělák / 10 lekcí 
                   200 Kč - další dítě / 10 lekcí 
Kurzovné se platí na první lekci 12.10.2016. 
 
Přihlášky na info@mcradost.cz , 773 150 062 - Jana         
Šebečková - STÁLE VOLNÁ MÍSTA 

 

mimísci / DOPOLEDNE  

čtvrtek 9:30 - 11:00 s Jiřkou 
Máte doma miminko a nechcete sedět doma a čekat až          
vyroste. Přijďte s ním mezi stejně naladěni maminky.        
Kojeni, látkové pleny, šátkování, masáže miminek a jejich        
psychomotorický vývoj .... Pokusíme se zajistit zajímavé       
hosty a zodpovědět otázky na které hledáte odpovědi.  
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1. 6. Oslavíme den dětí v Zoo :) sraz v 9:30 u Zoo-(platba             
40,- Kč u vedoucí herny) 
8. 6. blíží se nám první rok 
15. 6. volná herna 
22. 6. laktační poradna  
29. 6. piknik v trávě na hřišti MC - rozloučení před létem :) 

 

kaštánek / DOPOLEDNE  

čtvrtek 10:00 - 11:00  
Sraz před vchodem do Zoo. 
Venkovní kroužek pro děti ve věku 1,5 - 3 roky s Jolanou 
Více informací na kasecka @ gmail.com nebo 774 230 344. 
S Kaštánkem projdeme všemi ročními obdobími a 
pohrajeme si ve slunečních paprscích i dešťových       
provázcích. Zjistíme jaké poklady najdeme v přírodě a        
pohrajeme si na trávě, na sněhu i ve vodě. Zazpíváme si,           
zatančíme, povíme pohádky a něco pěkného si vyrobíme.        
Pojďte s námi ven, můžeme spolu s dětmi objevovat, na co           
už jsme zapomněli. 
1. 6. Den dětí - společně se zvířátky. 
15. 6. Sportem ku zdraví! 
22. 6. Vyrobíme si vlastní knížku o přírodě. 
29. 6. Hrátky s vodou, s sebou prosím náhradní oblečení. 

 

powerjóga / DOSPĚLÁCI 

čtvrtek 18:00 - 19:00 s Jitkou 
Powerjóga je dynamický, plynulý a zároveň pomalý styl        
jógy, který v základu pozdravu slunci rozvíjí jednotlivé        
ásany na základě dechu a s vědomím středu těla.         
Skloubením jednoduchosti, individuality, zdravotního    
hlediska a jógových ásan dochází k vědomému cvičení. 
Powerjóga je komplexním tréninkem fyzického těla a také        
mysli. Základem jógy je ztišení, a to v rámci dynamicky          
plynulé powerjógy nastává souhrou dýchání, směřováním      
pozornosti, respektováním zásad jógy a pozic v komplexním        
systému. 
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Powerjóga je zaměřená na vyrovnávání svalových      
dysbalancí, tvarování problémových partií, rozvoj síly,      
flexibility, odbourávání stresu a napětí, k rozvoji fyzických i         
psychických schopností, slouží k uvolnění, relaxaci a poznání        
sama sebe. 
Powerjóga se cvičí v pohodlném oblečení naboso. Ke cvičení         
je vhodná protiskluzová podložka. 
Cena: 60 kč/os 

 

páteční hernička / DOPOLEDNE  

pátek 9:30 - 11:30 s Evou a Monikou 
Hernička pro děti  ve věku 2 -3 roky,  kde si maminky s 
dětmi zacvičí, zatančí, zazpívají, naučí se básničky,       
písničky, 
říkanky a tanečky. A něco pěkného si vyrobíme. Hernička         
bude zaměřena na aktuální téma dle ročního období. 
 
2. 6. Den dětí v kasárnách - sraz 9:30 před kasárnami           
Vyškov - hlásit se předem na info@mcradost.cz, nebo tel.         
777987366 Konšelová Monika 
9. 6. Půjdeme do ZOO, sraz  v 9:30 před ZOO Vyškov 
16. 6.  Herna v MC - poslední herna  
23. 6. Půjdeme se podívat na dobrovolné hasiče, v případě          
špatného počasí herna v MC. 

 

předporodní příprava / NOVOROZENCI  

18. 6. v 13:00 
V kurzu probereme možnosti přípravy k porodu, fyziologie i         
možné patologie vyskytující se u porodu, všechny doby        
porodní a jejich průběh, možnosti tlumení porodních bolestí,        
úlevové polohy a manévry, správné dýchání při porodu,        
význam partnera u porodu, homeopatii a aromaterapii při        
porodu, praktické rady týkající se základní péče o dítě a          
základy problematiky kojení a šestinedělí. 
Kurz je jednodenní a trvá 3 - 3,5 hodiny. Partneři jsou           
samozřejmě vítáni. 
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Cena: 500 Kč (platba předem na účet, účast partnera         
zdarma) 
Předporodní příprava jako dárkový poukaz? Kontaktujte mě       
na katerina1petrova@seznam.cz 

 

akce pro veřejnost / SPOLEČNĚ  

 

Léto s Radostí - BYLINKOVÝ PIKNIK  
6. 6.2017 HŘIŠTĚ V SMETANOVÝCH SADECH  
V rámci projektu celé Česko čte dětem a léta s radosti           
zveme všechny malé děti na bylinkový piknik. Těšit se         
můžete na bylinkovou pomazánku (pažitka), bylinkové      
povídání, pohádku o víle Amálce, piknikování na dece, a         
spoustu zážitků a radosti s dětmi a s MC Radost :-) 
Inspirovat se můžeme na: 
jdeteven.cz/cz 
celeceskoctedetem.cz/ 
 

Babykino  
8. 6. Sokolský dům v 10:00 
Přijďte s dětmi na pásmo pohádek z večerníčků. Strávíte         
příjemnou hodinku u dětem milých příběhů a následně se         
můžete zapojit do výtvarných aktivit, které budou       
pohádkami inspirovány. Tentokráte bude mix večerníčků. 
https://mcradost.cz/upload/leaflet/letacek-86.jpeg 
 

Pohádkové čtení 
21. 6. v 16:00 v MC Radost 
Pohádkové čtení v případě pěkného počasí na trávníku za         
MC Radost). 
Přečteme si pohádku O pejskovi a kočičce, jak spolu pekli          
dort a po pohádce si vyrobíme dort i pro nás. Hlásit se            
předem na info@mcradost.cz nebo na tel. číslo 774 230         
344-Jolana Kašecká do 19.6.  
https://mcradost.cz/upload/leaflet/letacek-128.jpeg 

 
S batůžkem za zády 
18. 6. v 11:50 
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Pro tatínky a jejích dětičky. Sraz 11:50 na autobusovém         
nádraží. Půjde se z Hamilton kolem kapličky pěšky do         
Vyškova. Zakončení na hřišti MC s možností opeční        
špekáčků.Trasa i pro kočárky. 
 

Den otců  
24.6. 15:30 hřiště Smetanovy sady  
Úžasné odpoledne s hasičskou tématikou pro všechny děti a         
jejich tatínky :) 
Hasičské auto k prozkoumání, netradiční hasičské soutěže       
aj. 
https://mcradost.cz/upload/leaflet/letacek-124.jpeg 

 

novinky / PLÁNUJEME 

 
Máme pro Vás novinku :-) - nakupujte na svém         
oblíbeném e-shopu prostřednictvím GIVT.CZ a uděláte      
tím RADOST nejen sobě ale i NÁM :-) www.givt.cz 

 

jiné / SPOLUPRACUJEME 

 

Akce v ZOO Vyškov 
Akce zoopark 
18. 5. – 17. 9. Výstava fotografií z archivu Národního          
zemědělského muzea v Praze je k vidění ve stodole         
Hanáckého statku v areálu zooparku. Reprodukce fotografií,       
pořízených převážně v první polovině 20. století, zachycují        
dobové momenty vztahu člověka a hospodářských zvířat       
(prasat, skotu, koní a dalších). 
10. 6. – Medový den – od 15. hod. tradiční akce probíhající            
ve spolupráci s Českým svazem včelařů Vyškov. Ukázka        
práce včelaře, pozorování včel, tvořivé dílny pro děti,        
stáčení medu s ochutnávkou. Nabídka včelích produktů i        
výrobků. 
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Vstupné MC: 
Vstupné se od 1. 1. 2016 platí za rodinu a pro držitele            
Rodinných pasů poskytujeme 10% slevu. 
Pokud není u konkrétního programu uvedeno jinak platí 
následovné vstupné : 
Jednorázové vstupné : 40 Kč / s Rodinným pasem : 36 Kč 
Permanentka na 10 vstupů : 350 Kč / s Rodinným pasem :            
315 Kč 
Upozornění: 

● Permanentky na Cvičení s dětmi v Orlovně platí 
pouze na cvičení a nelze je uplatnit na jiný program, 
který je v nabídce mateřského centra. 

● Na programy, u kterých je uvedeno přihlášení 
předem, je opravdu vhodné se přihlásit :-). Umožní 
nám to připravit program odpovídající počtu 
přihlášených. Týká se to zejména venkovní herničky 
Kaštánek, Odpoledních klubíků ( kuchařský, 
vědecký, přírodní a tvořivý), Pojďte s námi do 
pohádky a S rodinou do přírody. 

 
Zvláštní poděkování: 
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