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Úvod 
 
Od založení našeho centra, kdy v improvizovaných podmínkách mohli 
návštěvníci pobýt dopoledne dva dny v týdnu, aby si s dětmi pohrály, 
zacvičily a něco hezkého vyrobily, se mnohé změnilo. Informace o našem 
centru dostávají maminky již v porodnici. V těhotenství se mohou 
zúčastnit přednášek s porodními asistentkami. Mají možnost se seznámit 
nejen s činností centra, ale především v prvních dnech po porodu využít 
poradny kojení vedené vyškolenou laktační poradkyní. Od nejnižšího věku 
dětí mohou navštěvovat kurzy masáží a cvičení. Využívat nabídky herny 
v rámci dopoledního provozu a později se zapsat do odpoledních kurzů. 
 
Pro děti je i nadále v Mateřském centru Hvězdička zajištěn celotýdenní 
dopolední provoz. V roce 2007 zůstala zachována nabídka odpoledních 
kurzů, z kapacitních důvodů další rozšiřování již nebylo možné. Přesto i 
v tomto roce máme co nového říci k rozšíření činnosti našeho centra. 
Velmi úspěšně odstartovalo cvičení pro děti, i když hledání nových prostor 
pro tyto aktivity také nebylo jednoduchou záležitostí. Z nových 
nepravidelných akcí se zdají jako do budoucna úspěšné akce Dopravní 
hřiště a Návštěva hasičské zbrojnice. 
 
Pro dospělé návštěvníky a příznivce mateřského centra byly kromě besed 
na vyžádaná témata přidány oblíbené večerní kreativní dílny a kurz 
arteterapie.  

 
Našemu mateřskému centru je pět let. Dalo by se říci, že máme výročí a 
tedy je čas i na jisté bilancování. To je součástí uzavření každé etapy a 
součástí každé výroční zprávy. Mnohé se nám za tu dobu povedlo. Co se 
nám však nepovedlo, a přitom nás to stále velmi tíží, je pohnout událostmi 
tak, aby naše centrum získalo pro své působení nové, důstojnější 
prostory. Doufáme, že i nadále všem, kteří se o dosažení tohoto cíle snaží, 
bude zbývat ještě dostatek sil. 
 
Mateřské centrum Hvězdička 
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Založení a začátky MC Hvězdička                
 
Občanské sdružení Mateřské centrum Hvězdička (dále „MC  
Hvězdička, „Hvězdička“) existuje od 7. dubna 2003, 
tedy ode dne registrace Ministerstvem vnitra ČR  
v registru občanských sdružení podle zákona 
č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů ve znění pozdějších 
předpisů.  
 
Prvními akcemi bylo 25. června 2003 Zábavné odpoledne na sídlišti 
Spořilov a Sportovně zábavné odpoledne s táborákem. Mateřské centrum 
se zde benešovské veřejnosti představilo se svým záměrem vytvoření 
prostoru pro setkávání rodin s malými dětmi a především pro maminky 
na mateřské dovolené a jejich děti.  
 
Činnost naše mateřské centrum zahájilo provizorně v prostorách DDM 
2. října 2003. Fungování mateřského centra bylo omezeno na dva dny. 
Ve čtvrtek Dopoledne v pohybu a středa Dílna tvořivosti. Získání  vlastních 
prostor nás osvobodilo a také umožnilo rozšířit aktivity do dalších dnů a 
aktivit. V prostorách bývalých lázní v Pražské ulici zahájilo centrum 
činnost 3. února 2004. Již při prohlídce před domluvením pronájmu jsme 
tušili, že prostor není pro nás právě nejvhodnější, především svou 
velikostí. Doufali jsem, že naše umístění zde bude pouze dočasné. 
Protáhlo se na pět let a  přes veškerou snahu o získání prostor 
vhodnějších zde sídlí i nadále. 
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Poslání organizace 
 
Mateřské centrum Hvězdička vykonává činnost v oblasti sociální prevence 
pro rodinu s dětmi.  
 
Jeho cílem je především: 

• posilovat prvořadou a nezastupitelnou roli rodiny a rodičovské výchovy, 
• získávat a předávat poznatky o výchově, zdraví a psychologii rodinného 

života, 
• umožnit rodičům vzájemně se společensky i neformálně stýkat, 

vzdělávat se a využívat vlastních schopností či znalostí ku prospěchu 
členů i náhodných návštěvníků, 

• obohacovat děti o vztahy a zkušenosti, nabízet jim prostředí důvěry, 
• poskytovat prostor pro vzájemnou pomoc a předávání zkušeností, 
• pořádat akce pro veřejnost při aktivní účasti dětí, 
• spolupracovat s jinými mateřskými centry a organizacemi, 
• spolupracovat s orgány státní správy a samosprávy, 
• spolupracovat s dalšími poskytovateli sociálních služeb. 
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Struktura a fungování organizace 
 
Nejvyšším orgánem Mateřského centra Hvězdička je valná hromada 
tvořená všemi členy MC Hvězdička. Statutárním orgánem je 
představenstvo. Představenstvo je tříčlenné, mezi sebou volí předsedu. 
 
Složení představenstva MC Hvězdička k 1. 1 2007: 
 
Ing. Jan Čechová – předsedkyně představenstva  
Šárka Kubů – členka představenstva  
Mgr. Iveta Hronková – členka představenstva  
 
Během roku 2007 rezignovala na funkci členky 
představenstva Iveta Hronková. I nadále se 
zapojovala do činnosti centra, ať už se jednalo 
o zajišťování středečních programů s výtvarnou 
tématikou, vedení kreativních dílen či další pomoc při 
nepravidelných akcích a provozu centra. 
 
Novou členkou představenstva se stala Jana Rendová.  
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Do roku 2006 fungovalo mateřské centru pouze na základě dobrovolnictví. 
Maminky se střídaly na službách při pravidelném programu. Od roku 2006 
má MC Hvězdička stálou zaměstnankyni. Ukázalo se to být pro fungování 
centra přínosem. Obava, že změna zasáhne do principu dobrovolnosti, se 
nepotvrdila. Naopak jeho fungování dostalo pevnější řád. Díky zřízení 
místa mohla být rozšířena nabídka mateřského centra o cvičení pro děti. 
 
Stálou zaměstnankyní centra je Martina Götzová (1971) 
 
Vzdělání: 
střední s maturitou obchodní akademie 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Absolvované kurzy do roku 2007:  
• cvičení dětí batolecího věku, 
• kurz aktivního rodičovství, práce s PC a internetem,  
• Respektovat a být respektován 

 
 
Kurzy a vzdělávací programy absolvované v roce 2007: 
 
Martina Götzová 

• 27. 4. 2007 vzdělávací program- práce s PC (Občanské sdružení 
Kolpingova rodina Smečno) 

• 5. 10. 2007  vzdělávací akce - Pohybem ke zdraví (Zařízení pro další 
vzdělávání pedagogických pracovníků) 

• 31. 10. 2007  kurz Cvičíme s radostí (Portál) 
• 8. 11. 2007   seminář – Komunikační metoda (Síť MC) 

 
Školení 

• Účastnila se školení nabízených Sítí MC, v rámci projektu č.  
CZ.04.1.03/2.2.15.1/0070 „Společnost přátelská rodině“. 
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Nabídka školení a kurzů byla v letošním roce využita ve větší míře, nejen 
zaměstnankyní našeho centra, ale i členkami představenstva. 

Šárka Kubů 

• 10. 9. 2007  Seminář MPSV - -  směřující k žádosti o dotaci pro rok 
2008 (MPSV) 

• 18. 9. 2007 Projektové řízení (Sít MC) 
• 25. 9.2007 Fundraising (Sít MC) 
• 09. 11. 2007  Metoda Leadership-support-process. (Sít MC) 
 
• Zapojila se také do projektu "NOVÉ ŽENY" 3. 10. 2007 -23. 1. 2008 

témata projektů přístupné na www.novezeny.eu 
 
 
 
 
Jana Čechová 
 

• 6. 6. 2007- Řízení neziskové organizace (Sít MC) 
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Stálý program 
 
V roce 2007 naše centrum zachovalo dopolední pravidelný program 
od pondělí do pátku. Dopolední programy navštěvují především děti ve 
věku od jednoho do čtyř let. 
 

Pondělí 9,30–11,30 h. - Kdo si hraje, 
nezlobí! Volný program v herně. 
Nabízíme službu „hlídání dětí“ (hlídání 
je nezbytné objednat předem na tel. 
739 636 981 nebo přímo v MC 
Hvězdička). 
 

od 8,45 hod.         do 12,15 hod. 
Cvičení pro děti (Esporta Fitness klub) 

16,00-17,00 hod. - Grafomotorika 
Vhodné zejména pro předškoláčky jako 
příprava na školu. Jedná se o pravidelný 
kurz. Je třeba se přihlásit.  

Úterý  9,30–11,30 hod. - Masáže dětí a 
kojenců . Ve 3 setkáních se naučíte 
masírovat své děťátko. Začínáme vždy 
čtvrté úterý v měsíci a je třeba se 
přihlásit předem na tel. 776 006 814.   
od 8,00 hod. - 12,30 hod. 
Cvičení pro děti (Esporta Fitness klub) 

od 13,30-15,30 hod. - Předporodní 
kurz zaměřený na podporu kojení  
Vedený proškolenou laktační poradkyní 
Jitkou Hřebeckou. Doporučujeme předem 
se přihlásit na tel. 608 047 476.   

  16,00-16,40 hod. - Hraní s písničkou 
Zpívání, spojení hudby s pohybem. Pro 
děti ve věku 3 -4 roky. Pravidelný kurz. 

  17,00-17,40 hod. - Hraní s písničkou 
Zpívání, spojení hudby s pohybem. Pro 
děti ve věku 4 - 6 let.  

Středa  9,30–11,30 hod. - Dílna tvořivosti 
Malujeme, modelujeme, lepíme, 
stavíme, tvoříme a boříme. 

16,10-16,50 hod. - Angličtina s 
úsměvem pro nejmenší. Pro děti ve věku 
4-5 let. Jedná se o pravidelný kurz. Je 
třeba se přihlásit.  
16.30 – 17.30 hod 
Cvičení pro děti (Z 

Čtvrtek 9,30–11,30 hod. - Dopoledne v 
pohybu  
Cvičíme a jinak lumpačíme. Vhodné pro 
děti od 2 do 4 let, ale nejen pro ně. 

16,10-16,50 hod. - Angličtina s 
úsměvem pro předškoláčky a malé 
školáčky. Pro děti ve věku 5-7 let. Jedná 
se o pravidelný kurz..  

  19,30-20,30 hod. - ARTE ateliér. Kurz 
pro dospělé. Výtvarný ateliér využívající 
arteterapeutických a artefiletických 
postupů. Jedná se o pravidelný kurz.  

Pátek 9,30-11,30 hod. - Cvičení pro 
batolata. Od 3 měsíců do 1 roku. Je 
třeba se přihlásit na tel. 777 943 613. 
 9,00 hod. - 12,15 hod 
Cvičení pro děti (Esporta Fitness klub) 

15,00-16,00 hod. - Angličtina pro 
předškoláčky a malé školáčky. Pro děti ve 
věku 5-7 let. Jedná se o pravidelný kurz. 
Je třeba se přihlásit.  

  16,00-17,00 hod. - Flétnička. 
Pokročilí. Děti trénují společně s rodiči. 
Jedná se o pravidelný kurz. J  

  17,00-18,00 hod. - Flétnička. 
Začátečníci. Děti trénují společně s 
rodiči. Jedná se o kurz.  
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Své návštěvy ukončují děti zpravidla s nástupem do mateřské školy. Pobyt 
v dětském kolektivu mateřského centra je pro ně vhodnou přípravou. I 
poté navštěvují akce pořádané mateřským centrem nebo se vracejí na 
pravidelné kurzy a programy v odpoledních hodinách.  
 
Dopolední programy zajišťují především maminky navštěvující centrum se 
svými dětmi, pro které je buď díky předchozí profesi blízká práce s dětmi 
nebo mají samy chuť, po překonání počátečního ostychu, pustit se do 
přípravy programů. Rozvrh služeb zajišťuje pracovnice centra, která 
současně zajišťuje i náhradu za maminky, které na poslední chvíli, 
většinou z důvodu nemoci dětí, na službu nemohou nastoupit. Dopolední 
programy v pondělí ve středu a čtvrtek mohou navštěvovat bez 
předchozího přihlášení. V roce 2007 navštívilo tyto programy celkem  
1 816 dětí. Na pravidelné kurzy, s návazností lekcí, je třeba se předem 
přihlásit. Nepravidelných akcí, jako jsou dětská odpoledne, pohádková 
představení a podobně, s zúčastnilo 2.350 osob.  
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Pro maminky, očekávající narození miminka, je připraven předporodní 
kurz zaměřený na podporu kojení. Kurz vede proškolená laktační 
poradkyně. V loňském roce kurz navštívilo celkem 26 maminek. Vzhledem 
k růstu porodnosti jsem očekávali vzrůstající zájem. Ten je obvykle 
největší po přednášce porodních asistentek, kde se maminky o této 
možnosti dozvědí - to je pro nás známka, že je stále třeba pracovat na 
informovanosti nastávajících maminek. 
 
Osvědčeným kurzem pro nejmenší dětičky jsou masáže kojenců. Kurz v  
roce 2007 probíhal pouze do října. Poté následovala pauza, během které 
naše lektorka  porodila holčičku a opět pokračovala po skončení 
šestinedělí. Skupinka, s účastí 2-5 maminek v jednom kurzu, se setkává 
vždy v úterý dopoledne, každý kurz má 4 setkání. Maminky si osvojí 
techniku masáže, ale mimo to mají možnost setkat se s ostatními 
maminkami, promluvit si o porodu a starostech souvisejících s velkou 
životní změnou (kurzu se totiž většinou účastní maminky s prvním 
dítětem) a vzájemně se inspirovat. I během tak krátké doby se sžijí 
natolik, že si délku lekce prodlužují a při té poslední se jim ani nechce 
odejít.  
 
Pokračují také kurzy Angličtina s úsměvem, Hraní s písničkou, Flétnička a 
v roce 2006 zavedený kurz Grafomotorika určený především pro 
předškoláky. 
 
V kurzu Angličtina s úsměvem se děti naučí pojmenovávat základní věci a 
situace kolem sebe. Jednotlivé lekce jsou zaměřeny tématicky (pozdravy, 
představení, rodina, barvy, čísla, zvířátka, kamarádi). Výuka je doplněna 
o hry a písničky. S dětmi mohou zůstat během výuky rodiče, ale pokud 
situaci zvládnout, mohou zůstat i samotné. Lekce v roce 2007 
navštěvovalo 25 dětí. 
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Kurz Grafomotoriky je určen především pro děti, které se připravují 
na nástup do první třídy. Je zaměřen na rozvoj jemné a hrubé motoriky, 
rovnováhy, koncentrace, výdrž, koordinaci pohybů, obratnost. Pomocí 
cviků a různých aktivit děti uvolňují zápěstí. Při kurzu je nutný pravidelný 
domácí trénink, který sám o sobě je přínosem před vstupem dítěte do 
školy. Do jednoho kurzu (10 hodin) chodí 4 děti, v roce 2007 proběhly 
kurzy dva. 
 
Hraní s písničkou bylo do června 2007 vedeno pro věkovou skupinu 5 - 7 
let. Od září přibyla i skupinka dětí mladších. Obsah lekcí je zaměřen na 
rozvoj hudebního cítění a vnímavosti. Děti se snaží sledovat zvuky, 
seznamovat se  s rytmem v souvislostech, které znají z přírody a ze svého 
okolí, využít známých písniček pro rozvoj  rytmického cítění, poznávat 
nové písničky, propojit hudbu s pohybem. Součástí je i tvoření 
jednoduchých hudebních nástrojů s využitím předmětů běžného života. Od 
ledna do června navštěvovalo kurz 9 dětí, od října do prosince 2007 už 20 
dětí. 
 

 
 
 

Další hudební aktivitou MC Hvězdička je kurz Flétnička pro děti a jejich 
rodiče. I on byl pro zájem dětí rozšířen od září 2007 o další skupinku. Děti 
se zde učí společně s rodiči a vytvářejí samostatnou hudební jednotku. 
Jsou si vzájemně oporou i vzorem. Součástí a pomůckou pro výuku jsou 
básničky a omalovánky, které nenásilnou formou pomáhají fixovat získané 
vědomosti. V první části roku navštěvovalo kurz 6 dětí, ve druhé 12 dětí. 
 
MC Hvězdička ve svém programu nabízí také kurz Cvičení pro batolata, 
kam je možné chodit s dětmi od tří měsíců do jednoho roku. Cílem cvičení 
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je vytváření prostoru pro zdravý psychický a fyzický rozvoj dítěte. Cvičení 
probíhá ve spolupráci s instruktorkou, která doporučí vhodné cvičení, ve 
kterém je možno pokračovat i v domácím prostředí. Pro tento kurz 
mateřské centrum prostory pronajímá, evidenci dětí si vede lektorka 
sama. 
 
Nově vzniklou aktivitou  je Cvičení pro děti, které navazuje na úspěšný 
kurz Cvičení pro batolata. Děti jsou rozděleny do skupinek podle věku. Je 
možné přihlásit děti od jednoho roku až po předškoláky. Ve skupince je 
cca 8 dětí (zpočátku bylo 6 dětí, později pro velký zájem i 10 dětí. Děti 
jsou rozděleny do skupin podle věku. Naučí se říkanky spojené 
s pohybem, které si i doma rády opakují. Dětí cvičí především samy rodiče 
jim případně trochu pomáhají při náročnějším cvičení udržet tělíčko ve 
správné poloze a nebo se s námi společně protáhnou. Cvičí se s nářadím a 
pomůckami vhodnými pro danou věkovou kategorii. Cvičení je pro děti 
zábavou, při které se zažije spousta legrace a zároveň se procvičí celé 
tělo. Důležité je děti pro činnost zaujmout a proto jsou vybírány tématické 
bloky blízké věku dětí  (hry na zvířátka, auta, roční období, pohádkové 
bytosti, víly, čerty). Pokud je cvičení takto motivováno, děti se stávají 
vnímavější a pozornější (vůči sobě a kamarádům). Odměnou pro nás je 
radost dětí z pohybu a chuť přijít příště znovu. 
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Zkušebně se začalo se cvičením v květnu, jeden den v týdnu (pátek), pro 
dvě skupiny dětí ve skupince po šesti, v prostorách piaristické koleje, kde 
nám na rozjezd kurzu bylo odpuštěno nájemné. Od září se kurz rozšířil na 
čtyři dny v týdnu, ve středu se jednu hodinu cvičilo v tělocvičně  ZŠ 
Karlov. Celkem prošlo cvičením 109 dětí, z toho pravidelně chodí 83 dětí. 
Vzhledem k vzrůstajícímu zájmu bylo opět třeba hledat nové, vhodnější 
prostory, které by vyhovovaly nejen kapacitně, ale dovolovaly kvalitativně 
i zvýšit úroveň kurzu. Takové prostory MC našlo ve fitness klubu Esporta.  
 
 
Na dobu letních prázdnin se vnitřní prostory mateřského centra uzavírají. 
Zkušenost ukázala, že již v červnu, jakmile se začíná vylepšovat počasí, 
většina rodičů dává přednost pobytu venku. Navíc při teplém počasí není 
pobyt v jižně orientovaných místnostech Hvězdičky příjemný. Maminky, 
které celý rok aktivně připravovaly programy, si rády oddechnou od 
pravidelnosti přípravy. Během prázdnin připravujeme výtvarné dílny, 
výlety na dětské hřiště v Čerčanech, společné víkendové akce na 
chalupách u aktivních maminek navštěvujících mateřské centrum. 
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Partnerská spolupráce, granty a dotace 
 
Poděkování 
Poděkování patří především všem, kteří obětavě pomáhali s chodem 
mateřského centra, ať  již při zajišťování pravidelného programu nebo 
zajištění nepravidelných akcí.  
 
 

 
 
Skupině maminek, které se pravidelně scházejí na schůzích MC a starají se 
o zajištění provozu a agendy spojené s provozem Hvězdičky.  
 
Dále pak všem níže uvedeným partnerům a sponzorů, kteří přispěli 
finančně, darem či jiným způsobem k možnosti existence a kvalitnějšího 
fungování našeho centra. 
 
Granty a dotace 
V lednu až březnu 2007 jsme MC Hvězdička realizovala některé činnosti 
za finanční podpory programu Leader+. Tento finanční grant ve výši 
105 561 Kč z Evropské unie - Evropského zemědělského orientačního a 
záručního fondu se podařilo získat prostřednictvím Posázaví o.p.s. v roce 
2006.  Díky tomuto příspěvku byla rozšířena a zkvalitněna programová 
nabídka centra. Větší část projektu podporovaného EU byla realizována 
v roce 2006. Vzhledem k tomu, že MC Hvězdička musela tento projekt 
předfinancovat z vlastních zdrojů, byla mateřskému centru dotace 
poskytnuta až v roce 2007 po skončení projektu a schválení jeho 
závěrečné zprávy. 
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Největší finanční dotace v roce 2007 byla mateřskému 
centru Hvězdička poskytnuta Ministerstvem práce a 
sociálních věcí ČR ze státního rozpočtu v oblasti podpory 
rodiny pro rok 2007. Jde o částku ve výši 260 000 Kč. 

 

 I v roce 2007 pokračovala spolupráce MC Hvězdička 
v Městským úřadem. Je vidět, že  Hvězdička své 
postavení upevnila. Již bez námitek získala příspěvek 
na nájem centra ve výši 75 000 Kč. Co se týče 
získání nových prostor pro MC, zatím nemáme žádné 
viditelné výsledky, i když jsou rozpracovány dva 
návrhy řešení ovšem s delším časovým výhledem. 
Jednání budou probíhat i v následujícím roce 2008. 

 
Úřad práce Benešov nám poskytl příspěvek 45 000 Kč na nově zřízené 
pracovní místo v období od ledna do září 2007. 

Finanční podporu, vyjádřenou ve formě slevy na nájemném ve výši 
20 264 Kč, poskytuje každoročně mateřskému centru Hvězdička Miroslav 
Steindler, vlastník objektu, ve kterém mateřské centrum sídlí.  

Z Fondu hejtmana středočeského kraje získalo Mateřské centrum 
Hvězdička tentokrát částku 15 000 Kč na realizaci Halloweenského 
lampiónového průvodu.   
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Partnerská spolupráce 
 
Mateřské centrum Hvězdička se v roce 2005 stalo řádným členem Sítě 
mateřských center v České republice. Organizace, která vznikla v roce 
2001 a jejímž posláním je sdružovat, pomáhat v rozvoji a vzájemné 
komunikaci mezi mateřskými centry v ČR. Členská mateřská centra, tzn. i  
MC Hvězdička, jsou držiteli certifikátu Společnost přátelská rodině. 
Evropská síť MC získala v roce 2002 Dubajskou cenu pro MINE. 
Zakladatelka Sítě MC v ČR Rut Kolínská je držitelkou ceny Žena Evropy. 
 

 

               .  
 
 
Pravidelnou informací sítě je úterní dopis, který je shrnutím všeho 
nejdůležitějšího, co se událo v předešlém týdnu, uvádí pozvánky na akce 
jednotlivých mateřských center, nabídky školení a seminářů. V roce 2007 
jsme ve větší míře využili i nabídek Sítí nabízených školení. Náplní 
seminářů a školení bylo řízení neziskové organizace, projektové řízení, 
fundraising, metoda Leadership-support-process, v rámci projektu 
„Společnost přátelská rodině“. V úterních dopisech se dále dovídáme 
v rubrice ,,Grantové okénko‘‘ o možnostech získání finančních prostředků 
z vhodných grantů pro naši činnost. Využili jsme hrazení poplatků 
za internet v rámci projektu Sítě MC. 

 
Naše centrum také pokračuje v pravidelných setkáváních s mateřskými 
centry, která působí na Benešovsku. V roce 2007 jsme se účastnili na 
dvou setkáních: v Týnci a ve Voticích. Z těchto setkání vždy vyplyne řada 
cenných zkušeností, námětů a kontaktů na vydařené akce apod. Konané 
akce si vzájemně propagujeme. 
 
Zúčastnili jsem se také regionálního setkání mateřských center 
v Nymburce, kde kromě prezentace mateřských center a diskuze o 
spolupráci a komunikaci se Sítí MC (společné akce v pro nás nevhodných 
termínech apod.) byla  volena krajská koordinátorka Sítě MC.  
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MC Hvězdička je partnerem obecně prospěšné 
společnosti Posázaví, která usiluje o rozvoj a 
propagaci regionu Posázaví, od roku 2006. Díky 
spolupráci se společností Posázaví o.p.s. má 
naše centrum aktuální informace o rozvoji 
regionu a spolupracovala i na vytvoření 
střednědobé strategie této organizace, kde 
aktivně hájila zájmy neziskových organizací.  
 
Prostřednictvím Posázaví o. p. s. se MC 
Hvězdička podařilo získat výše uvedenou dotaci 
z programu Leader+. Předsedkyně Hvězdičky 
Ing. Jana Čechová je  členkou správní rady 
Posázaví, o. p. s.  

 
 
 
 
                      
                                                    

                                                 
Čištění řeky Sázavy 
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Dům dětí a mládeže, dále „DDM Benešov“ zůstává partnerem zejména při 
poskytování prostor pro větší akce MC Hvězdička a pronajímá 
MC Hvězdička svou turistickou základnu v Jablonné nad Vltavou 
pro víkendové pobyty. Akcí pořádanou ve spolupráci s DDM je od roku 
2006 Halloweenský průvod v maskách a nyní nově i akce Hurá na 
prázdniny, která je rozloučením se školním rokem.  
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Dětský domov Racek je od začátku pravidelným účastníkem našich akcí. 
Nápad uspořádat společné Vítání jara se osvědčil a stal se příjemnou 
tradicí, stejně jako společný výlet do ZOO Jihlava, který byl částečně 
financován z výtěžku ze sbírky na akci samotné. I zkouška, přímo 
v dětském domově, spojená s prohlídkou prostor domova, byla přínosná 
pro obě strany. Propojení větších dětí s „mrňátky“ z centra do společného 
programu vedlo k příjemnému výsledku. 
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Novým partnerem v tomto roce je Esporta Fitness Club. Jako nájemce se 
zavazujeme k propagaci klubu na našich webových stránkách, seznamech 
sponzorů a na letácích propagujících cvičení předškolních dětí v prostorách 
pronajímatele.Smlouva na pronájem prostoru je uzavřena na dobu 
určitou, a to od 1. 12. 2007 do 31. 12. 2008, za symbolickou cenu 1 Kč za 
rok. Na oplátku naše pracovnice v určeném čase bezplatně hlídá děti 
klientek fitnesscentra. Prostor, který ve fitness klubu využíváme, je 
konečně odpovídající svým vybavením i zázemím potřebám dětí, které 
naše centrum navštěvují. Těšíme se, že se i nadále budeme setkávat 
s podobně vstřícnými partnery.  
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Velmi oceňujeme vstřícnost všech, kdo nám umožňuje využívat jeho 
prostory. V první polovině roku jsme pořádali akci Půlhodinka s pohádkou 
v zasedací místnosti Domu s pečovatelskou službou (dále DPS) V druhé 
části roku se pohádky z kapacitních důvodů přesunuly do většího sálu v 
DPS ve Villaniho. Bez požadavku na placení nájemného jsme využívali i 
tělocvičnu ZŠ Karlov a prostory piaristické koleje Arcibiskupství pražského 
pro cvičení s dětmi. 
 

 
 

 
Jsme rádi, že se nám daří získávat vstřícné lektory, díky kterým se nám, 
podařilo realizovat besedy v roce 2007. Jmenovitě paní Evě Hurdové, 
Mgr. Janě Šeborové, MUDr. Karlu Navrátilovi.  
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Za pomoc při organizaci úspěšné akce „Dopravní hřiště“, která byla 
v letošním roce nová, patří poděkování Městské policii v Benešově. 
Odměny pro děti kromě policie poskytl i BESIP. Další úspěšná akce, 
Návštěva hasičské stanice, se mohla realizovat díky vstřícnosti Hasičského 
záchranného sboru. 
 
Oceňujeme spolupráci s gynekologicko-porodnickým oddělením Nemocnice 
Rudolfa a Stephanie. Porodní asistentky přicházejí do našeho centra 
na pravidelné besedy s nastávajícími maminkami, čerstvé maminky 
dostávají informace o možnostech, které jim nabízí MC Hvězdička nabízí, 
již v porodnici. 
 

 
 
 
MC Hvězdička podpořila dary i řada firem: 
 
Reklamní agentura Patrik Lajpert, Stolařství Radost Martin Rychlý, 
Eltsen spol. s.r.o., AZ servis Jaromír Hrdina, 
Bonte Milan Potůček, Danone a. s.,  
Ovoce – zelenina Střelka, 
Papírnictví Sedláková. 
 
Děkujeme. 
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Výkaz zisků a ztrát 2007 
 
PŘÍJMY: 
 
Členské příspěvky dle stanov                                 3 600 
Víkendové pobyty 18 855 
Zájmové kroužky 77 687 
Úroky 280 
Ostatní příjmy (vstupné do MC a na jednorázové akce) 12 125 
Neinvestiční dotace poskytnutá MPSV ČR pro rok 2007 260 000 
Finanční dotace z programu LEADER + 105 561 
Sponzorské dary a ostatní dotace                              177 734 
CELKEM 655 842 
 
 
VÝDAJE: 
 
Nájemné 40 529 
Služby (poštovné, telefonní poplatky, tisk, doprava) 92 460 
Mzdy, vč.ostatních mzdových nákladů 32 5711 
Pojistné 3 617 
Poplatky za vedení BÚ 2 678 
Provozní náklady (výtvarné potřeby, hračky, odměny do 
soutěží) 

59 309 

CELKEM 524 304 
 
 
ZISK 131 538 Kč 
 
 
Vyhotovila: Jana Rendová 602 213 394 
Datum: 28.3.2008 
 
Vyúčtování neinvestiční dotace poskytnuté MPSV pro rok 2007  
Skutečné neinvestiční náklady projektu: 
 
Osobní náklady 298 129 
Materiálové náklady 31 339 
Nemateriálové náklady - služby 113 454 
Celkový objem neinvestičních finančních prostředků 442 922 Kč 
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Co nás čeká v roce 2008 
 
I v tomto roce stojíme před problémem, jak vyhovět zájmu co největšího 
počtu návštěvníků centra o pravidelný program i kurzy nepravidelné 
ve stávajících prostorách. Přejeme si, aby od nás naši návštěvníci 
odcházeli spokojení. Získání vyhovujících prostor pro činnost našeho 
centra bude i nadále naší prioritou. Stále musíme opakovat, že nás mrzí 
věnovaná energie, která by mohla být využita smysluplněji. 
 
Přesto se v programu se chystáme rozšířit nabídku kurzů. Novinkou bude 
kroužek atletiky, pro další věkovou skupinu bude rozšířen i kurz Hraní 
s písničkou, kurz Flétničky a kurz Angličtiny pro začátečníky. V rámci 
možností se budeme snažit přidat hodiny cvičení pro děti, o které 
návštěvníci centra projevují velký zájem. O prázdninách rodiče společně 
s dětmi pozveme na letní tábor. 
 
 

 
 
Rády bychom zachovaly akce, které spolu s dětmi přivádějí i tatínky – 
návštěva hasičské stanice a dopravní odpoledne ve spolupráci s městskou 
policií.  
 
Pro maminky chystáme nejen smysluplné využití času jejich dětí, ale 
držíme se i osvědčených námětů pro besedy a poskytneme výtvarné vyžití 
v rámci večerních  kreativních dílen, které jsou zařazovány nepravidelně a 
většinou tématicky zaměřené na roční období a související svátky. 
Pokračovat bude i kurz arteterapie s původním obsazením doplněným 
o nové zájemce.  
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Doufáme, že do našeho mateřského centra budou i nadále přicházet nové 
maminky a tatínkové se svými dětmi. Každý s sebou přinese nové 
podněty, daruje něco sám ze sebe a svým vlivem dotváří jeho podobu. 
Tedy tak jakby to mělo být v prostředí klidném pro tvoření dětí, dalších 
návštěvníků centra i samotné tvůrce programů.  

 
 
 
 
 
 
 

                                                               

            
 
Možná se po přečtení celé této zprávy zdá, že až příliš je prodchnuta 
hořkostí z nenaplnění našeho přání po nových prostorách pro naše 
působení. Věřte ale, že kdybyste se setkali s maminkami a jejich dětmi, 
které se pro příliš naplněný prostor otáčejí ve dveřích a odcházejí, ať již 
smutně nebo uraženě, kdyby váš pečlivě připravený program nejednou 
nevyšel nebo nemohl být vůbec zrealizován ze stejného důvodu, cítili 
byste to i vy podobně. 
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Kontakty 
 

 

Poštovní adresa 

Mateřské centrum Hvězdička (Jana Čechová) 
Vančurova 1146, Benešov 
IČO 26627311                                                   
 
 
Prostory centra najdete v areálu bývalých lázní, Pražská ulice, budova B2 
 
Informace o našem centru najdete  na www.hvezdicka.info, dotazy 
posílejte na mailovou  hvezdicka@hvezdicka.info  nebo vám je můžeme 
zodpovědět na telefonech 739636981 (Martina Götzová), 602887959 (Iva 
Sadílková). 
 
 
 
 

 
 


