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1. 



ÚVODEM 

 

Z miminek, pro která jsme před osmi lety zakládali Mateřské centrum Hvězdička, jsou už 

dnes školáci. I tak rádi vzpomínají na své první kamarády a zážitky z Hvězdičky. Po nich už 

jsme přivítali další a další děti a jejich rodiče a jsme moc rádi, že se jim u nás líbí.  

 

Zdálo by se, že po osmi letech fungování neziskovky už máme všechno pevně v rukou a 

fungujeme jako rutinní organizace. Opak je však pravdou. Stále se něco děje. Ani rok 2011 

v tomto ohledu nebyl výjimkou. Abychom vyhověli zájmu rodičů, pronajali jsme si 

v Benešově malou tělocvičnu, díky čemuž jsme mohli rozšířit nabídku cvičení pro děti. Vedle 

toho jsme zpřístupnili i kurzy cvičení pro dospělé – například pilates nebo zumbu. Pro naši 

činnost již tedy využíváme prostory dva – stávající klubovnu v Piaristické koleji 

na Masarykově náměstí a nově tělocvičnu v bývalých kasárnách v Dukelské ulici v Benešově. 

Novinkou je též krásná nová prolézačka se skluzavkou v klubovně MC Hvězdička.  

 

Poprvé za dobu své existence jsme také na vlastní kůži pocítili, co je to konkurence. V našem 

městě v rychlém sledu vyrostly další organizace, které poskytují služby pro rodiče a jejich děti 

podobné těm našim. Museli jsme řešit, jak si udržet své členy a příznivce, kteří u nás využívají 

kroužky, kurzy a další aktivity. Nestrčili jsme však hlavu do písku. Naopak – dodali jsme si 

odvahu a naše služby ještě rozšířili. Asi nejvýznamnější počinem roku 2011 bylo otevření 

školičky s Hvězdičkou pro děti od 2,5 do 5 let, kdy dvě dopoledne v týdnu zajišťujeme hlídání 

dětí a zábavnou formou je učíme adaptovat se v kolektivu a svým způsobem je tak připravit 

na mateřskou školku. Výrazně jsme rozšířili nabídku výtvarných kurzů jak pro děti tak pro 

dospělé. Pořídili jsme keramickou pec a otevřeli kroužky keramiky. Pokračovali jsme 

v osvědčených akcích pro širokou veřejnost a přidali další. 

 

V roce 2011 jsme posílili personálně. K dvěma pracovnicím centra, Martině Götzové a Katce 

Bultasové, přibyla v průběhu roku 2011 ještě Blanka Škorpová. Měli jsme a máme dobrou 

ruku při výběru zaměstnankyň centra, protože ony dávají Hvězdičce duši. Právě ony jsou 

těmi, za kterými se k nám do Hvězdičky děti i jejich rodiče vracejí a vždy se na ně těší. Velký 

dík patří aktivním maminkám, které pomáhají při hernách, na kroužcích i na akcích. A 

samozřejmě i tatínkům za jejich pomoc a podporu. A v neposledním řadě našim maminkám - 

stálicím, které ač už jejich děti mateřskému centru odrostly, zůstávají Hvězdičce věrné a ve 

svém volném čase zajišťují pro Hvězdičku administrativu, účetnictví, nebo s neutuchající 

energií připravují pohádková představení pro děti.  

 

2. 



Rok 2011 byl pro nás v mnohém přelomový – posílili jsme tým, pronajali si další nové 

prostory, rozšířili jsme nabídku programů, aktivit i akcí. Myslím, že jsme celkově vyzráli a 

věřím, že včas jsme si uvědomili, že doba se mění a že věci, které dříve šly tak nějak 

spontánně samy, dnes vyžadují více přemýšlení. Že stojíme před ekonomickou realitou a 

donekonečna nebude možné spoléhat na podporu ve formě nejrůznějších dotací. Že prostě 

svou budoucnost máme ve svých rukách jen my sami.  

 

 

za Mateřské centrum Hvězdička 

předsedkyně představenstva 

ing. Jana Čechová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

3. 

http://www.facebook.com/photo.php?fbid=153189081367290&set=a.153189078033957.26782.100000285976011&type=1


ZALOŽENÍ A ZAČÁTKY MATEŘSKÉHO CENTRA HVĚZDIČKA 
 

 

Občanské sdružení Mateřské centrum Hvězdička vzniklo 7. dubna 2003, kdy bylo 

zaregistrováno ministerstvem vnitra ČR v registru občanských sdružení podle zákona 

č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů ve znění pozdějších předpisů. 

 

Svou vlastní činnost zahájilo MC Hvězdička 25. června 2003 akcí Sportovně zábavné dětské 

odpoledne na benešovském sídlišti Spořilov. Mateřské centrum se zde představilo se svým 

záměrem vytvoření prostoru pro setkávání rodin s malými dětmi a především pro maminky 

na mateřské dovolené a jejich děti. 

 

Od října 2003 mateřské centrum provizorně fungovalo v prostorách Domu dětí a mládeže 

v Benešově. Program byl omezen jen na dva dny v týdnu, a to na středy, kdy byla 

na programu Dílna tvořivosti, a na čtvrtky, kdy probíhalo dopoledne v pohybu.  

 

Od února 2004 si již Hvězdička pronajala vlastní prostory v Pražské ulici, v areálu bývalých 

lázní. Již při prohlídce před domluvením pronájmu jsme tušili, že prostor není pro nás právě 

nejvhodnější, především svou velikostí. Doufali jsme, že naše umístění zde bude pouze 

dočasné. Pobyt zde se ale protáhl na pět let. Dlouho se nám nedařilo sehnat nové, větší 

prostory, ale v  roce 2008 jsme konečně mohli říci, že jsme zvítězili a našli. V září roku 2008 

jsme se přestěhovali do prostor Piaristické koleje na Masarykově náměstí v Benešově.  
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POSLÁNÍ ORGANIZACE 

 

MC 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. 

 

 

 

1. 

2. 
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STRUKTURA A FUNGOVÁNÍ ORGANIZACE 

 

Nejvyšším orgánem MC Hvězdička je valná hromada tvořená všemi členy MC. Statutárním 

orgánem je představenstvo. Představenstvo je tříčlenné, mezi sebou volí předsedu. 

 

Složení představenstva MC Hvězdička: 
 

Ing. Jan Čechová – předsedkyně představenstva 

Jana Rendová – členka představenstva 

Lenka Kotoučová – členka představenstva  

 

Kontrolor účtu: Ing. Markéta Fikejzová 

 

Stálí zaměstnanci mateřského centra 
 

Kateřina Bultasová (1980) je zaměstnána od listopadu 2009. Ve Hvězdičce se věnuje 
výtvarné činnosti, vede řemeslné dílny pro maminky a kroužek Šikovné ručičky pro děti, 
zajišťuje komunikaci s členy a klienty MC, koordinaci programů a akcí. Od června 2011 je 
pověřena výkonným řízením MC Hvězdička. 
 

Martina Götzová (1971) je ve Hvězdičce zaměstnána od července 2007. Má na starosti 
provoz centra, koordinaci programů a akcí, jejich propagaci. Vede kurzy cvičení s malými 
dětmi, zajišťuje komunikaci s členy a klienty MC. 
 

Blanka Škorpová (1974) je zaměstnána od září 2011. Je zodpovědná za projekt školička 
s Hvězdičkou. Vede kroužek tanečků. Spolupracuje na programech v herně. Spoluorganizuje 
akce. Má na starosti komunikaci s médii. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katka Blanka 

6. 

Martina 



Lektoři, kteří vedou jednotlivé kurzy: 

 

Grafomotorika Miroslava Kheková 

Rozvaž svůj jazýček Mgr. Lucie Dušková 

Šikovné ručičky Kateřina Bultasová 

Hudební škola Yamaha Mgr. Martina Deverová 

Hraní s písničkou Mgr. Iva Sadílková 

Angličtina s úsměvem Mgr. Hana Skládalová 

Mgr. Marie Smetanová 

Atletika Mgr. Jana Kahounová 

Flétničky Mgr. Jana Šeborová 

Cvičení dětí Martina Götzová 

 

 

Herny s programem  

Martina Čuříková, Mirka Holomojová, Eva Hedvíková, Marcela Drábková, Zdenka Šafrová, 

Nikola Knihová, Lenka Kamenická, Bohdana Havlíčková. 
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STÁLÝ PROGRAM V ROCE 2011 

 
Program v herně MC Hvězdička – Masarykovo náměstí 1, Benešov 

 

 
 

 

Program v tělocvičně MC Hvězdička, Dukelská ulice – budova vojenské ubytovny, Benešov 

 

 
 

 

Atletika - přípravka  

Středa: 16,00 – 17,00 hod. a 17,00 – 18,00 hod., tělocvična ZŠ Jiráskova, Benešov 
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PŘEHLED AKCÍ REALIZOVANÝCH MC HVĚZDIČKA V ROCE 2011 

 

23. 1. 2011 od 14, 00 h 

Sportovní hala, hřiště ZŠ Jiráskova  

Závody v halové atletice 

Věk dětí od 3 do 10 let, pro všechny děti, které si 
chtějí zasoutěžit 

29. 1. 2011 sobota od 15, 00 h - ZŠ Chlistov Půlhodina s pohádkou pro nejmenší Červená 
Karkulka 

10. 1. 2011 od 19,00 h 

MC Hvězdička 

Vzdělávání v oblasti drobných řemesel  

Barvené hedvábí pomocí techniky, „šibory“ 

19. 1. 2011 od 18,00 h 

MC Hvězdička 

Vzdělávání v oblasti drobných řemesel  

Zdobení triček stíranou technikou 

24. 1. 2011 od 19,00 h 

MC Hvězdička 

Vzdělávání v oblasti drobných řemesel  

Nuno plstění 

7. 2. 2011 od 19,00 h  

MC Hvězdička 

Vzdělávání v oblasti drobných řemesel  

Sypaná batika na hedvábí 

8. 2. 2010 od 20,00 h. 

MC Hvězdička 

Beseda - Příprava k porodu 

Za účasti porodních asistentek z benešovské 
nemocnice Rudolfa & Stefanie 

9. 2. 2011 od 18,00 h 

MC Hvězdička 

Vzdělávání v oblasti drobných řemesel  

Zapichovátko z drátku 

14. 2. 2011 19,00 h 

MC Hvězdička 

Vzdělávání v oblasti drobných řemesel  

Malování na hedvábí 

27. 2. 2011 (neděle) od 14,00 h 

Sraz – Masarykovo náměstí, Benešov 

Masopustní průvod v maskách 

9. 3. 2011 od 18,00 h 

MC Hvězdička 

Vzdělávání v oblasti drobných řemesel 

Výroba dekoračních předmětů z medových pláství 

14. 3. 2011 od 19,00 h 

MC Hvězdička 

Vzdělávání v oblasti drobných řemesel 

Suché plstění-zvířátko 

21. 3. 2011 od 19,00 h 

MC Hvězdička 

Vzdělávání v oblasti drobných řemesel 

Suché plstění - obrázek 

21. 3. 2011 od 16, 30 h. 

Domov seniorů, Villaniho 2130, Benešov 

Půlhodinka s pohádkou pro nejmenší 

O kohoutkovi a slepičce 

23. 3. 2011 od 18,00h 

MC Hvězdička 

Vzdělávání v oblasti drobných řemesel 

Oplétání láhve drátky 

28. 3. 2011 od 19, 00 h 

MC Hvězdička 

Vzdělávání v oblasti drobných řemesel 

Mokré plstění – míček, náramek 

9. 



29. 3. 2011 od 15, 30 h 

Sraz před stanicí, ul. Černolesklá 

Návštěva hasičské zbrojnice  

Prohlídka areálu a vozidel 

4. 4. 2011 od 19,00 h 

MC Hvězdička 

Vzdělávání v oblasti drobných řemesel 

Mokré plstění-pouzdro 

11. 4. 2011 od 19,00 h 

MC Hvězdička 

Vzdělávání v oblasti drobných řemesel 

Patchworková vajíčka 

18. 4. 2011 od 16, 30 h 

Domov seniorů, Villaniho 2130, Benešov 

Půlhodinka s pohádkou pro nejmenší 

O vodnících 

18. 4. 2011 od 19,00 h 

MC Hvězdička 

Vzdělávání v oblasti drobných řemesel 

Velikonoční dekorace 

20. 4. 2011 od 18,00 h 

MC Hvězdička 

Vzdělávání v oblasti drobných řemesel 

Zdobení vajíček voskovou technikou 

21. 4. 2011 od 9. 30 do 12. 00 h 

MC Hvězdička 

Velikonoční tvoření pro děti 

28. 4. 2011 od 15, 30 h 

Hřiště na sídlišti Spořilov, Benešov 

Dopravní hřiště - den bezpečnosti s MC Hvězdička 
ve spolupráci se státní policií. S sebou tříkolky, 
koloběžky, kola 

2. 5. 2011 od 9,30 -12,00 h 

MC Hvězdička 

Den pro maminky - dopoledne s kosmetičkou, 
manikérkou, kadeřnicí, s hlídáním dětí 

2. 5. 2011 od 19,00 h 

MC Hvězdička 

Vzdělávání v oblasti drobných řemesel 

Pletení z pedigu - ošatka 

9. 5. 2011 od 10.25 h 

Pěnkavův Dvůr 

Výlet v rámci vzdělávání v oblasti drobných 
řemesel - návštěva muzea, statku, ukázka 
dobových řemesel 

16. 5. 2011 od 19,00 h 

MC Hvězdička 

Vzdělávání v oblasti drobných řemesel 

Potisk tašky stíranou technikou 

18. 5. 2011 od 18,00 h 

MC Hvězdička 

Vzdělávání v oblasti drobných řemesel 

Zapichovátka z medových pláství 

17. 5. 2011 od 20,00 h 

MC Hvězdička 

Beseda - První pomoc u dětí - za účasti MUDr. 
Navrátila  

23. 5. 2011 od 19,00 h  

MC Hvězdička 

Vzdělávání v oblasti drobných řemesel 

Výroba dekor. výrobku - plátno, ubrousková 
technika 

24. 5. 2011 od 15,30 h 

Sraz u vstupní brány konopišťského parku  

Pochod za pokladem - spojený s plněním úkolů 

25. 5. 2011 od 19,30 h - MC Hvězdička  Beseda - psychosomatický vývoj dítěte 

10. 



30. 5. 2011 od 16,30 h 

Domov seniorů, Villaniho 2130, Benešov 

Půlhodinka s pohádkou pro nejmenší  

O Budulínkovi 

16. 6. 2011 15,30 h 

Hřiště na sídlišti Spořilov, Benešov 

Sportovně zábavné odpoledne - spojené 
s plněním soutěžních disciplín 

18. 6. 2011 od 14,00 h 

Sportovní hřiště ZŠ Jiráskova  

 Závody v halové atletice - věk dětí od 3 do 10 let, 
pro všechny děti, které si chtějí zasoutěžit 

20. 6. - 24. 6. 2011 8,00 – 12,00 h 

MC Hvězdička 

Týden školky s Hvězdičkou 

- hlídání dětí s programem 

19. 7. – 23. 7. 2011 - Letní tábor Soběšín Táborová dovolená - rodiče s dětmi - s bohatým 
programem 

26. 7. – 30. 7. 2011 - Letní tábor Soběšín Táborová dovolená - rodiče s dětmi - s bohatým 
programem 

11. 7. -15. 7. 2011 

MC Hvězdička + sportovní hřiště ZŠ Jiráskova 

Příměstský atletický tábor - spojený s výlety 

15. 8. – 19. 8. 2011 

MC Hvězdička + sportovní hřiště ZŠ Jiráskova 

Příměstský atletický tábor - spojený s výlety 

12. 9. 2011 od 15, 30 h 

Zahrada římskokatolické fary na Karlově 

Sportovně zábavné odpoledne - s táborákem, 
spojené s plněním úkolů 

30. 10. 2011 od 17,00 h 

Start – u Piaristické koleje, Masarykovo 
náměstí, Benešov 

Halloweenský lampiónový průvod - v maskách, 
zakončený vyhlášením nejlepších masek a 
ohňostrojem 

31. 10. 2011 od 16,30 h 

Domov seniorů, Villaniho 2130, Benešov 

Půlhodinka s pohádkou pro nejmenší 

O Koblížkovi 

2. 11. 2011 od 20,00 h  

MC Hvězdička  

Beseda - Příprava k porodu - za účasti porodních 
asistentek z  nemocnice Rudolfa & Stefanie 

9. 11. 2011 od 20,00 h- MC Hvězdička Beseda - Pevné objetí - přednášející Mgr. Jana 
Šeborová 

21. 11. 2011 od 16,30 h  

Domov seniorů, Villaniho 2130, Benešov 

Půlhodinka s pohádkou pro nejmenší  

O Šípkové Růžence 

1. 12. 2011 od 10,00 h 

Divadlo Pošta Benešov 

Mikulášská besídka - pohádka, hudební program + 
Mikuláš a hodní čerti mají pro děti připravenou 
malou nadílku  

8. 12. 2011 od 9,30 do 12,00 h -  

MC Hvězdička 

Vánoční tvoření pro děti  
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O NĚKTERÝCH AKTIVITÁCH TROCHU VÍCE 

 

Půlhodinka s pohádkou pro nejmenší 

 

Celkem 6 pohádek pro nejmenší děti připravily a odehrály v roce 2011 maminky z MC 

Hvězdička: Červenou karkulku, O Budulínkovi, O kohoutkovi a slepičce, O vodnících, 

O Koblížkovi a O Šípkové Růžence. Naše poloprofesionální výkony přilákaly na naše 

představení již stovky dětí a jejich rodičů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bez Ivy Sadílkové by naše 
pohádky nebyly – náš 
trpělivý a vytrvalý režisér, 
scénárista a vypravěč 
v jedné osobě. 

Jana Rendová – v pohádkách jí 
patří role Smolíčků, Budulínků, 

vodníků a jinak potrhlých 
stvoření.  S jednou výjimkou a 

tou je Šípková Růženka – dle 
názoru diváků jako by v ní 

Cimrmanům z oka vypadla. 

Výborná zpěvačka Dana 
Jelínková, která dává 
pohádkovým představením 
ten správný šmrnc. Jinak 
také v rolích loupežníka, 
vodníka a mnohých dalších. 

Martině Götzové patří tradičně 
záporné role, v kterých je, jinak 
přátelská Martina, jako ryba ve 

vodě. Čarodějnice, zlé sudičky, vlci 
a lišky, co lapají nebohá zvířátka, 

medvědi co rozboří budku. Jen 
výjimečně si zahraje třeba 

roztomilého vodníka.  

Šárka Kubů zvládne snad každou roli – vodníky, 
loupežníky, líné děvečky i váženého krále v Šípkové 
Růžence. A na pódiu jí je vždy pořádně slyšet. 

12. 
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Benešovský masopust – druhý ročník 

 
Masky se po starostenském požehnání na Masarykově náměstí vydaly společně 

s přihlížejícími na průvod městem. Vzbudily rozruch jak v centru města, tak  i ve vestibulu 

domova seniorů ve Villaniho ulici. Pro děti i dospělé bylo připraveno občerstvení 

od maminek z dětského centra. Tuto akci jsme pořádali ve spolupráci s benešovským 

divadelním spolkem Áčko a dramatickým kroužkem ZŠ Dukelská Benešov. Letos nás všechny 

trochu vystrašila nehoda koňského povozu, který byl přítomen na slavnosti. I když situace 

vypadala velmi vážně, vše nakonec dopadlo dobře a koně vyvázli bez zranění. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Velké poděkování patří 
Mirce Holomojové a její 
mamince za výborné 
občerstvení a 
bezkonkurenční svařák.   
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Návštěva hasičské zbrojnice 

 

Prohlídka hasičské stanice je jednou z nejoblíbenějších akcí našeho mateřského centra. 

Na návštěvu k hasičům chodí děti již od dvou let, ale výjimkou nejsou ani školáci. Doprovází 

je tam maminky, ale bývá i hojná účast tatínků, dědečků a babiček. Zážitkem pro děti je 

zejména prohlídka hasičské zbrojnice zblízka, možnost posedět v kabině hasičského vozu, 

vyzkoušet si jeho vybavení či velkou hasičskou přilbu. Hasiči také dětem umožnili vyzkoušet 

si hasit požár. Dětem se akce moc líbila, většina z nich sem přichází v dalším roce znovu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den Bezpečnosti s Hvězdičkou 

 

MC Hvězdička připravila společně s BESIPEM a Policií ČR pro děti zábavnou akci Den 

Bezpečnosti. Děti se zde učí seznamovat s pravidly silničního provozu, plní úkoly, soutěží. 

Mohou si prohlídnout policejní auto i motorku. A na konci je čeká sladká odměna a dáreček… 
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Hvězdička v pohybu 

 

Cvičení pro děti patří už několik let mezi nejoblíbenější aktivity, které Mateřské centrum 

Hvězdička nabízí. Díky tomu, že jsme v roce 2011 nově pronajali další prostory (tělocvičnu 

v bývalých kasárnách), jsme mohli nabídku cvičení ještě rozšířit. S Hvězdičkou chodí cvičit 

rodiče s miminky již od 3 měsíců. Tato cvičení vede Jitka Hřebecká. Od batolecího věku 

dětské svěřence přebírá Martina Götzová. Nově jsme v roce 2011 otevřeli kroužek tanečků, 

jehož vedení se úspěšně ujala Blanka Škorpová. V nové tělocvičně jsme nabídli i cvičení 

pro dospělé – zdravotní cvičení, zumbu, pilates a cvičení pro těhotné. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Díky Martině Götzové ožila 
nově pronajatá tělocvična.  
Zároveň nás trpělivě a úspěšně 
přesvědčila, že je třeba najít 
nějaké finanční prostředky na 
její dovybavení.  

Další novinka roku 2011:  
Tanečky pro děti s Blankou Škorpovou. 
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Výtvarná tvoření pro všechna stvoření 

 

Keramika a výtvarné tvoření pro dospělé, keramika pro děti, výtvarné tvoření pro školní děti, 

šikovné ručičky pro předškolní děti, večerní řemeslné dílny … díky Katce Bultasové jsme 

v roce 2011 úspěšně rozjeli hned několik kroužků a kurzů, kde v hlavní roli byla tvořivost a 

rozvoj zručnosti, jak u dětí, tak u dospělých. Večerní dílny se mnohdy protáhly do nočních 

hodin a účastníkům se ani nechtělo domů. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Večerní dílny se často protáhly do nočních hodin 
a účastníkům se ani nechtělo domů. Mnohdy 

vznikaly opravdové skvosty. 

 

17. 

http://mc-hvezdicka.rajce.idnes.cz/2011_Vecerni_tvorive_dilny/


Školička s Hvězdičkou 

 

Zřejmě největším a zároveň nejnáročnějším počinem roku 2011 bylo otevření ŠKOLIČKY 

pro děti ve věku od 2,5 do 5 let. Děti ve školičce dvě dopoledne v týdnu poprvé tráví čas 

bez maminky a při organizovaných hrách, zpívánkách, pohybových aktivitách, malování, 

tvoření či výtvarných činnostech není ani čas na maminky vzpomínat. Školička je vhodná 

zvláště pro děti, které se potřebují adaptovat v dětském kolektivu. I program naší školičky se 

podobá tomu, co na děti čeká v mateřské školce. Pouze se našim lektorkám neříká „paní 

učitelko.“ Lektorky jsou Blanka Škorpová a Kateřina Bultasová.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Článek v novinách  
Náš region - Benešovsko 
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K dalším aktivitám již jen v krátkosti 
 

 
 

Atletická přípravka pod vedením Jany Kahounové. Děti se na trénincích schází celý rok. V průběhu 
roku se dvakrát konají atletické závody. V roce 2011 bylo povedenou tečkou atletické soustředění 
(příměstský tábor) ve znamení soutěžení pod olympijskými kruhy. 
 

   
 

18. 

Letní tábor dětí a rodičů v Soběšíně letos ovládly 4 živly: země, voda, 
oheň a vítr.  Pro školáky zpestřen „puťákem“ s nocováním pod širákem 
- pod taktovkou tatínků v čele s Mírou Götzem.  
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Již osmý ročník Halloweenského průvodu v maskách. S vítězi Asterixem a Obelixem. 
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PROPAGACE 

 

Značnou proměnou prošly v roce 2011 i webové stránky MC Hvězdička na adrese 

www.hvezdicka.info. Stránky získaly na přehlednosti. Při jejich správě, úpravách a 

aktualizacích nám hodně pomáhala Markéta Fikejzová a také Mirka Holomojová. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Od roku 2011 je MC Hvězdička  
také na Facebooku.  

 

Webové stránky 
www.hvezdicka.info 

získaly 

na přehlednosti. 
S většími úpravami  
a aktualizacemi nám 
cennou pomoc 
poskytla Markéta 
Fikejzová. 

 

Velkou vzpruhou pro prezentaci Hvězdičky 

na veřejnosti byla aktivita nové kolegyně Blanky 
Škorpové. Díky ní je mateřské centrum po čase zase 
v médiích nepřehlédnutelné.  
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http://www.hvezdicka.info/
http://www.hvezdicka.info/


SPOLUPRÁCE A PARTNERSTVÍ 

 

Granty a dotace 

 

 Největší finanční dotace v roce 2011 byla mateřskému centru 

Hvězdička poskytnuta Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR 

ze státního rozpočtu. 

 

 

 

I v roce 2011 pokračovala spolupráce Mateřského centra 

Hvězdička s Městským úřadem v Benešově. Od městského 

úřadu jsme získali dotaci na pronájem tělocvičny (na atletiku) a 

na pořádání Halloweenského průvodu. 

 

Projekt Vzdělávání v oblasti drobných řemesel byl spolufinan-
cován Evropskou unií z Evropského zemědělského fondu 
pro rozvoj venkova v rámci osy IV Leader Programu rozvoje 
venkova ČR.  

 

 

 

 

 

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. 

 

Naše centrum také pokračuje v pravidelných setkáváních s mateřskými centry, která působí 

na Benešovsku. Z těchto setkání vždy vyplyne řada cenných zkušeností, námětů a kontaktů 

na vydařené akce apod. Konané akce si vzájemně propagujeme.  

22. 



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.  

 

 

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.  

 

              

Dětský domov Racek je od počátku pravidelným 

účastníkem našich akcí. Nápad uspořádat společné Vítání 

jara se osvědčil a stal se příjemnou tradicí, stejně jako 

společný výlet, který byl částečně financován z výtěžku 

ze sbírky na akci samotné. I zkouška akce, prováděná 

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. 

 

Velmi oceňujeme vstřícnost všech, kdo nám umožňují využívat jeho prostory. Mezi nimi 

musíme vyzdvihnout Domov seniorů ve Villaniho ulici v Benešově, kde pořádáme 

Půlhodinky s pohádkou.  Za pomoc při organizaci úspěšné akce „Dopravní hřiště“ patří 

poděkování Městské policii v Benešově. Odměny pro děti kromě policie poskytl i BESIP. 

 

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, již v porodnici. 
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VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT 

 

Příjmy (v Kč) 

členské příspěvky dle stanov                                 3 960,00 

sponzorské dary                               17 300,00 

víkendové pobyty, letní tábor 273 352,00 

zájmové kroužky 634 531,00 

úroky 282,00 

ostatní příjmy (vstupné do MC a na jednorázové akce) 53 923,00 

dotace, granty (Město Benešov, MPSV ČR) 389 747,00 

pronájem prostor 5 500,00 

vyúčtování nájemného 1 545,38 

CELKEM 1 380 140,38 

 

 

Výdaje (v Kč) 

Nájemné       150 062,00     

služby (poštovné, telefonní poplatky, tisk, doprava)       248 061,80     

Mzdy, vč. ostatních mzdových nákladů       716 787,00     

Pojistné           6 081,00     

poplatky za vedení BÚ           3 147,00     

provozní náklady (výtvarné potřeby, hračky, odměny do soutěží)       134 722,00     

angličtina, hudební škola Yamaha       199 835,00     

vratky kurzovného           5 145,38     

CELKEM    1 463 841,18     

 

 

Zisk/ztráta (v Kč) 

CELKEM -  83 700,80     

 

  

Vyhotovila: Jana Rendová 602213394  

Datum: 27. 1. 2012 
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PŘEHLED ČERPÁNÍ DOTACE NA PODPORU RODINY MPSV ČR  
MATEŘSKÝM CENTREM HVĚZDIČKA V ROCE 2011 
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ZÁJEM O NABÍDKU MC HVĚZDIČKA 
 
 
I po osmi letech je o služby MC Hvězdička zájem.  

 

Do herny MC Hvězdička našlo v roce v 2011 cestu 1 823 osob. 

Pohádková představení navštívilo přes 700 osob. 

Halloweenského lampiónového průvodu se zúčastnilo přes 500 osob. 

Výtvarných dílen pro dospělé se zúčastnilo 55 osob. 

Jazykové kurzy navštěvovalo 28 osob. 

Na letních táborech s Hvězdičkou bylo 128 osob. 

Individuálních porad a konzultací (včetně konzultace s laktační poradkyní) využilo 55 osob. 

Kurzy a kroužky pro děti navštěvovalo přes 150 osob. 

A tak dále … 
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PODĚKOVÁNÍ 

 

Poděkování patří především všem, kteří obětavě pomáhali 

s chodem mateřského centra, ať již při zajišťování pravidelného 

programu nebo při zajištění nepravidelných akcí. Skupině 

maminek, které se pravidelně scházejí na schůzích MC a starají 

se o zajištění provozu a agendy spojené s provozem Hvězdičky. 

Nebo těm, které nezištně napečou na akce Hvězdičky koláčky.  

Dále tatínkům (našim manželům) bez jejichž podpory a tolerance bychom jen velmi těžko 

ve Hvězdičce dokázali to, co jsme dokázali.  

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

A samozřejmě i našim dětem – těm, pro které Hvězdičku stále provozujeme, ale i těm, které 

již mateřskému centru odrostly a nyní nám pomáhají - třeba na sportovních hřištích jako 

služba na disciplínách nebo jako malí herci v pohádkách. 
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KONTAKTY  

 

Poštovní adresa 

Mateřské centrum Hvězdička (Jana Čechová) 

Vančurova 1146, Benešov 

IČ 26627311 

 

Mateřské centrum Hvězdička sídlí v budově Piaristické koleje v Benešově, Masarykovo 

náměstí 1. 

 

Informace o našem centru najdete na www.hvezdicka.info, dotazy posílejte na emailovou 

adresu hvezdicka@hvezdicka.info nebo vám je můžeme zodpovědět na telefonu 739 636 

981 (Martina Götzová). 
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