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1. ÚVODEM 

 

Když jsem přemýšlela nad úvodním slovem pro tuto výroční zprávu, kolegyně 

Martina mne inspirovala námětem na pohádky. Ano! Pohádky jsou pro 

Hvězdičku velké téma. S naší amatérskou sestavou připravujeme a hrajeme 

pro děti z Benešova a okolí už léta pohádková představení a máme už velmi 

pestrý a propracovaný repertoár. Navíc bez pohádek a pohádkových postav 

se neobejdou naše akce včetně oblíbené cesty za pokladem, letních táborů 

pro rodiče s dětmi ani běžné programy v herně.  

 

Když budu přemýšlet ještě dál – ono i cesta mateřského centra je takovou 

pohádkovou cestou. Potkáváme se na ní s pohádkovými postavami.  

 

Těmi dobrými jsou všichni ti, kteří nám pomáhají a podporují nás. Ať jsou to 

aktivní maminky a tatínkové. Nebo naši partneři a sponzoři, mezi něž rádi 

počítáme město Benešov, které nám už řadu let vychází vstříc a pomáhá nám. 

A to nejen finančně, ale i tím, že využíváme prostory města pro naši 

tělocvičnu. Bez dotace Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky 

bychom jen velmi obtížně ufinancovali náklady na náš provoz a aktivity 

v oblasti sociální prevence pro rodiny s dětmi.  

 

Těmi nejcennějšími a nejdůležitějšími pohádkovými hrdinkami jsou však kolegyně, které nechávají ve Hvězdičce 

nejen svůj čas, ale i srdce. Bez jejich energie, nápadů a optimismu bychom jen stěží v roce 2015 oslavily 12 let 

od svého založení. Blanka – skvělá manažerka a koordinátorka, Martina – bezkonkurenční organizátorka a 

záruka, že se na jejich kroužcích a akcích se nikdy nikdo nebude nudit, Jana – která má pod palcem finance a jen 

tak jí nic neunikne, Iva – díky, které se můžeme chlubit skvělými divadelními představeními. A mohla bych 

pokračovat dalšími nadšenkyněmi, nadšenci a spřízněnými dušemi.  

 

Jak už to v pohádkách bývá, občas se musíme utkat i s bytostmi zápornými. Pro nás jsou nejčastěji ztělesněny 

kopou úředních a administrativních povinností nebo nikdy nekončícím hlídáním rozpočtu, abychom vyšly 

s financemi, které máme vyměřeny. Ale to bychom nebyly my, abychom se s nimi statečně nepopasovaly, a 

neprovedly naše mateřské centrum úspěšně dalším rokem naší činnosti. 

 

Přeju Hvězdičce, co nejkrásnější příběhy. Nejen ty pohádkové. Ať se dětem i dospělým u nás stále líbí a ať se i do 

budoucna můžeme opřít o podporu těch, kterým na Hvězdičce záleží. 

 

 

 

   

Ing. Jana Čechová, 

předsedkyně 

představenstva  

MC Hvězdička 
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2. JAK ŠEL ČAS S MATEŘSKÝM CENTREM 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, kde MC Hvězdička 

působí dosud. Vedle herny využíváme od roku 2013 též tělocvičnu na Malém náměstí v Benešově. 

 

V září 2012 získalo MC Hvězdička pověření k výkonu sociálně právní ochrany dětí. Od ledna 2013 aktivně 

vykonává činnost v oblasti sanace rodiny prostřednictvím odborné terénní pracovnice. V roce 2014 získalo MC 

Hvězdička ocenění společnost přátelská rodině.  

 

V listopadu 2015 zažádalo Mateřské centrum Hvězdička o změnu právní identity z dosavadního občanského 

sdružení na zapsaný spolek. K zápisu do rejstříku došlo v lednu 2016. 

3. 

2. 
4. 

Foto ze zahájení činnosti v prostorách 

DDM Benešov (říjen 2003)  
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3. POSLÁNÍ ORGANIZACE 

 

MC Hvězdička vykonává činnost v oblasti sociální prevence pro rodinu s dětmi. 

 

 

 

 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. 

 

 

Silné jádro MC Hvězdička: zleva Martina Götzová,  

Blanka Škorpová, Jana Čechová, Jana Rendová a Iva Sadílková. 

Cílem Mateřského centra Hvězdička je především 
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4. 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 

Mgr. Iva Sadílková – členka představenstva  

 

Stálí zaměstnanci mateřského centra v roce 2015 

 

  

 

V MC Hvězdička je zaměstnána od září 2011. Je hlavní manažerkou a koordinátorkou MC 

Hvězdička. Zajišťuje komunikaci se členy a klienty mateřského centra, koordinaci 

programů a lektorů. Je zodpovědná za projekt školička s Hvězdičkou. Vede kroužek 

tanečků. Spolupracuje na programech v herně. Má na starosti komunikaci s médii a 

propagaci aktivit centra. 

 

 

  

Ve Hvězdičce je zaměstnána od července 2007. Spolupracuje na programech v herně. 

Vede kurzy cvičení s malými dětmi. Spolupracuje na komunikaci s členy a klienty MC. Je 

zodpovědná za přípravu a realizaci samostatných akcí (sportovní odpoledne, dopravní 

hřiště, návštěva u hasičů, lampiónový průvod, atd.)  

 

 

 

 

2. 
4. 

Blanka Škorpová, 

manažerka MC Hvězdička 

Martina Götzová 

koordinátorka akcí, lektorka, cvičitelka 
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5. STÁLÝ PROGRAM V ROCE 2015 

5.1. Program v herně MC Hvězdička – Masarykovo náměstí 1, Benešov 

 

 Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek 

8,00 – 

9,00 

8.00 – 12,00 hod. 

Školička 

pro děti od 2,5 let 

 

9.30 – 11.30 hod. 

Herna 

pro děti od miminek až po 

školáky 

8.30 – 9.30 hod 

Angličtina pro dosp. 

mírně pokročilí a pokročilí 
 

9.30 – 11.30 hod. 

Herna 

pro děti od miminek 

až po školáky 

8.00 – 12.00 hod. 

Školička 

pro děti od 2,5 let 

 

9,00 – 

10,00 9.30 – 11.30 hod. 

Herna 

s výtvarným tvořením 

pro děti od miminek až po 

školáky 

10,00 – 

11,00 

11, 00 – 

12,00  

 

13,00 – 

14,00 

Besedy pro uživatele 

k různým tématům 

  

 

     13,30 – 14,30 hod. 

Flétna  

pro děti od 4 do 11 let 

Besedy pro uživatele 

k různým tématům 
 

13,00 – 14,00 hod. 

Flétna  

pro děti od 4 do 11 let 

14,00 - 

15,00 

13,30 – 15,00 hod. 

Logopedická prevence 

individuální lekce 

20 minutové 

pro děti od 3 do 7 let 

14,30 – 15,30 hod 

Keramika v MŠ Karlov 

pro děti 3 do 6 let 

              

14,00 – 15,00 hod 

Keramika  

pro děti 3 – 6 let 

Anna strnadová 

           

14,00 – 15,00 hod. 

Flétna  

pro děti od 4 do 11 let 

15,00 – 

16,00 

15,15 – 16,00 hod. 

Rozvaž svůj jazýček 

Logopedická prevence 

pro děti od 3 do 7 let 

     14,30 – 15,30 hod. 

Flétna  

pro děti od 4 do 11 let 

13,30 – 17,20 hod. 

Příprava na školu - 

Logopedická prevence 

individuální lekce 

20 minutové 

pro děti od 3 do 7 let 

15.00 – 17.00 hod. 

Herna 

pro děti od miminek 

až po školáky 

15,00 – 16,00 hod. 

Flétna  

pro děti od 4 do 11 let 

16,00 – 

17,00 

16,15 – 17,00 hod. 

Logopedická prevence 

individuální lekce 

20 minutové 

pro děti od 3 do 7 let 

15,45 – 16,30 hod. 

Hrajeme si na divadlo 

pro děti od 3 do 13 let 

 

16,00 – 17,00 hod. 

Flétna  

pro děti od 4 do 11 let 

17,00 – 

18,00 

  

17,15 – 18,00 hod. 

Příprava na školu - 

Grafomotorika 

pro předškoláky 

16,45 – 17,30 hod. 

Hraní s písničkou 

pro děti od 5do 6 let 

Besedy pro uživatele 

k různým tématům 

17,00 – 18,00 hod. 

Příprava na školu  

stimulační program 

pro předškoláky a děti 

s odloženou školní 

docházkou za 

asistence rodičů 

Přednášky, besedy  

a kurzy 18,00 – 

19,00 

18,00 – 18,45 hod. 

Grafomotorika 

       pro předškoláky 

     17,45– 18,45 hod. 

Němčina pro dospělé 

začátečníci 

 
19,00 – 20,00hod. 

Francouzština pro dospělé 

mírně pokročilí 

 

18,00 – 18,45hod. 

Španělština pro 

dospělé 

          začátečníci 

 

19,00 – 

20,00 

19,00 – 22,00 hod. 

Keramika pro dospělé          

1x za 14 dní 

 

19,00 – 22,00 hod. 

Tvořivé kurzy pro 

dospělé  

1x za měsíc 

 

 

    19,00 – 20,00hod. 

Němčina pro dospělé 

mírně pokročilí 

 

19,00 – 20,00hod. 

Španělština pro 

dospělé  

mírně pokročilí 

 

20,00 –

23,00 
Přednášky, besedy a kurzy Přednášky, besedy a kurzy  
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5.2. Program kroužků a kurzů v tělocvičně a jinde 

 

 Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Neděle 

9,00 – 

10,00 

9,00 – 10,00 hod. 

Cvičení pro děti 

od 1 roku do 4 let 

 

9,00 – 10,00 hod. 

Cvičení pro děti 

od 1 roku do 4 let 

 

9,00 – 10,00 hod. 

Cvičení pro 

miminka 

od 3 měs do 1 roku 

9,00 – 9,45 hod. 

Yamaha robátka 

od 6 do 18 měsíců 

 

9,00 – 10,00 hod. 

Cvičení pro děti 

od 1 roku do 4 let 

 

 

10,00 – 

11,00 

10,00 – 11,00 hod. 

Cvičení pro děti 

od 1 roku do 4 let 

10,00 – 11,00 hod. 

Cvičení pro děti 

od 1 roku do 4 let 

10,00 – 11,00 hod. 

Cvičení pro 

miminka 

od 3 měsíců do 1 

roku 

9,55 – 10,40 hod. 

Yamaha první 

krůčky 

od 18 měsíců do 3 

let 

10,00 – 11,00 hod. 

Cvičení pro děti 

od 1 roku do 4 let 

 

11,00 –  

12,00 

11,00 – 12,00 hod. 

Cvičení pro děti 

od 1 roku do 4 let 

 

11,00 – 12,00 hod. 

Cvičení pro děti 

od 1 roku do 4 let 

 

11,00 – 12,00 hod. 

Cvičení pro 

miminka 

od 3 měs do 1 roku 

 

10,50 – 11,35 hod. 

Yamaha první 

krůčky 

od 18 měs do 4 let 

 

11,00 – 12,00 hod. 

Cvičení pro děti 

od 1 roku do 4 let 

 

 

13,00 – 

14,00 

13,00 – 14,00 hod. 

Jóga 

pro děti 3 - 5 let 

 

  

13,00 – 14,00 hod. 

Zumbička 

  pro děti 3 - 5 let 

 

 

14,00 - 

15,00 

14,00 – 15,00 hod. 

Taneční 

minisportovky 

pro děti od 3 do 6 

let 

15,30 – 16,30 hod. 

Angličtina pro děti 

od 3 do 5 let 

 

 15,15 – 16,15 hod. 

Cvičení pro děti 

od 3 do 5 let 

 

 

 10,00 – 16,30h. 

Masáže 

1x za měsíc 

Hana Čečerlová 

 15,00 – 

16,00 

15,30 – 16,30 hod. 

Minisportovky 

pro děti od 4 do 7 

let 

  

16,00 – 

17,00 16,45 – 17,45 hod. 

Cvičení pro rovná a 

zdravá záda 

pro dospělé 

 

16,30 – 17,30 hod. 

Cvičení pro rovná a 

zdravá záda 

pro dospělé 

16,00 – 17,00 hod. 

17,00 – 18,00 hod. 

Atletika 

Hala a hřiště  

ZŠ Jiráskova 

pro děti 5 - 7 let 

16,15 – 17,15 hod. 

Cvičení pro děti 

od 3 do 5 let 

 

 

 

 

 

17,00 – 

18,00 

 

17,30 – 18,30 hod. 

Cvičení pro rovná a 

zdravá záda 

pro dospělé 

16,00 – 17,00 hod. 

Cvičení pro těhotné 

17,00 – 18,00 hod. 

Příprava k porodu 

 

17,30 – 19,00 hod. 

Tai chi 

pro dospělé 

 

 

17,00 – 18,00 h. 

Hormonální jóga 

pro dospělé 

 

 

18,00 – 

19,00 

18,00 – 19,30 hod 

Okinawské karate 

pro děti a rodiče  

od 6 do 99 let 

18,30 – 19,30 hod. 

Power jóga 

pro dospělé 

18,00 – 19,30 hod 

Okinawské karate 

pro děti a rodiče  

od 6 do 99 let 

19,00 – 20,00 hod. 

Zdravotní cvičení 

pro dospělé 

 

 

 

18,00 – 19,00 h. 

Zdrav. pilates   pro 

dospělé 

19,00 – 

20,00 

19,30 – 20,30 hod. 

Dynamický Pilates 

         pro dospělé 

19,30 – 20,30 hod. 

Konstelace a 

meditace 

pro dospělé 

19,30 – 20,30 hod. 

Power jóga 

pro dospělé 

20,15 – 21,15 hod. 

Tančení 

pro dospělé 

 

 

19,00 – 20,00 h. 

Mojžíšova metoda 

pro dospělé 
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6. PŘEHLED AKCÍ MC HVĚZDIČKA V ROCE 2015 

12. 1. od 19,00 hod. 

MC Hvězdička - herna 
Tvořivý večerní kurz – paličkování 

19. 1. od 19,00 - 22,00 hod. 

MC Hvězdička - herna 
Keramický večerní kurz 

21. 1. od 16,30 hod. 

Gymnázium - aula, ul. Husova, BN 

Půlhodinka s pohádkou pro nejmenší 

O Smolíčkovi 

25. 1. od 13,00 – 17,30 hod. 

MC Hvězdička - tělocvična 
Kurz hormonální jógy 

25. 1. od 19,00 hod. 

MC Hvězdička - tělocvična 
Konstalace 

26. 1. od 19,00 hod. 

MC Hvězdička - herna 

Tvořivý večerní kurz – paličkování 

 

2. 2. od 19,00 - 22,00 hod. 

MC Hvězdička - herna 
Keramický večerní kurz 

11. 2. od 19,30 hod. 

MC Hvězdička - herna  
Beseda – logopedická prevence 

16. 2. od 19,00 - 22,00 hod. 

MC Hvězdička - herna 
Keramický večerní kurz 

23. 2. od 19,00 hod. 

MC Hvězdička - herna 
Tvořivý večerní kurz – paličkování 

25. 2. od 16,30 hod. 

Gymnázium - aula, ul. Husova, BN 

Půlhodinka s pohádkou pro nejmenší 

O kohoutkovi a slepičce 

2. 3. od 19,00 - 22,00 hod. 

MC Hvězdička - herna 
Keramický večerní kurz 

4. 3. od 19,00 hod. 

MC Hvězdička - herna 
Přednáška na téma vztahy v rodině 

8. 3. od 13,00 hod. 

Hala ZŠ Jiráskova 
Atletické závody 

9. 3. od 19,00 hod. 

MC Hvězdička - herna 
Tvořivý večerní kurz - paličkování 

16. 3. od 19,00 - 22,00 hod. 

MC Hvězdička - herna 
Keramický večerní kurz 

17. 3. od 20,00 - 21,30 hod. 

MC Hvězdička - herna 
Minikurz líčení – denní decentní líčení 

18. 3. od 15,30 hod. 

Sraz před stanicí, ul. Černoleská, BN 
Návštěva hasičské zbrojnice – prohlídka areálu a vozidel. 

18. 3. od 19,30 hod. 

MC Hvězdička - herna  
Beseda – Vývoj dítěte od 3 – 6 let 

23. 3. od 19,00 hod. 

MC Hvězdička - herna 
Večerní dílna pro dospělé – velikonoční aranžmá na stůl a na dveře 
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25. 3. od 16,30 hod. 

Gymnázium - aula, ul. Husova, BN 

Půlhodinka s pohádkou pro nejmenší 

Hrnečku vař 

29. 3. od 13,00 – 17,00 hod. 

MC Hvězdička - tělocvična 
Kurz hormonální jógy 

30. 3. od 19,00 - 22,00 hod. 

MC Hvězdička - herna 
Keramický večerní kurz 

1. 4. od 9,30 od 12,00 hod. 

MC Hvězdička - herna 

Velikonoční tvoření pro děti – Přijďte si společně s dětmi vytvořit 

ozdobičky a jiné výrobky s velikonoční tématikou. 

8. 4. od 20,00 hod. 

MC Hvězdička - herna 
Beseda – Jak napsat životopis a průvodní dopis  

13. 4. od 19,00 - 22,00 hod. 

MC Hvězdička - herna 
Keramický večerní kurz 

15. 4. od 19,00  

MC Hvězdička - herna 

Přednáška na téma "Bezpečí dětí" zahrnující otázku šikany, užívání 

návykových látek, apod. 

19. 4. od 13,00 – 17,00 hod. 

MC Hvězdička - tělocvična 
Kurz hormonální jógy 

20. 4. od 19,00 hod. 

MC Hvězdička - herna 
Tvořivý večerní kurz - paličkování 

22. 4. od 20,00 hod. 

MC Hvězdička - herna 

Beseda – Příprava k porodu – 1. díl od 20 hodin 

Beseda – Příprava k porodu – 2. díl od 22 hodin 

22. 4. od 15,30 hod. 

Hřiště na sídlišti Spořilov, BN 

Dětské dopravní hřiště – sportovně dopravní odpoledne. 

S sebou tříkolky, koloběžky, kola. 

25. 4. od 9,00 do 15,00 hod. 

MC Hvězdička - tělocvična 

Jarní bazárek - oblečení, hračky, sport.potřeby, autosedačky, 

kočárky. 

27. 4. od 19,00 - 22,00 hod., herna Keramický večerní kurz 

29. 4. od 9,30 od 12,00 hod. 

MC Hvězdička - herna 

Čarodějnické tvoření pro děti – Přijďte si společně s dětmi vyrobit 

čarodějnici na koštěti. 

29. 4. od 16,30 hod. 

Gymnázium - aula, ul. Husova, BN 

Půlhodinka s pohádkou pro nejmenší 

O dvanácti měsíčkách 

4. 5. od 19,00 hod. 

MC Hvězdička - herna 

Tvořivý večerní kurz - paličkování 

 

6. 5. od 18,00 hod. 

MC Hvězdička - herna 
Přednáška na téma "Příprava do školy/školky" 

11. 5. od 19,00 - 22,00 hod., herna Keramický večerní kurz 

14. 5. od 9,30 do 12,00 hod. 

MC Hvězdička - herna 

Den pro maminky – poradenství s kosmetičkou, manikérkou, 

kadeřnicí a masérkou – hlídání dětí zajištěno. 

19. 5. od 19,00 hod., tělocvična Kurz první pomoci 

25. 5. od 19,00 - 22,00 hod., herna Keramický večerní kurz  

27. 5. od 20,00 hod. 

MC Hvězdička - herna 

Beseda – Příprava k porodu – 1. díl od 20 hodin 

Beseda – Příprava k porodu – 2. díl od 22 hodin 

3. 6. od 16,30 hod. 

Gymnázium - aula, ul. Husova, BN 

Půlhodinka s pohádkou pro nejmenší 

Vodnická pohádka 

7. 6. od 9,30 hod. 

Hřiště před ZŠ Jiráskova 
Atletické závody 
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7. 6. od 13,00 – 17,00 hod. 

MC Hvězdička - tělocvična 
Kurz hormonální jógy 

8. 6. od 19,00 - 22,00 hod., herna Keramický večerní kurz 

17. 6. od 9,30 – 12,30 hod 

MC Hvězdička - herna  

Poslední herna před prázdninami, pro děti od miminek až pro 

předškoláky. 

17. 6. od 15,15 hod., Sraz u vstupní brány 

do Konopišťského parku 

Cesta za pohádkou - letos jdeme za Koblížkem 

Po cestě plnění úkolů u pohádkových bytostí. 

22. 6. od 19,00 - 22,00 hod., herna Keramický večerní kurz 

5. 7. – 10. 7.      

Soběšín – letní tábor 

Táborová dovolená, rodiče s dětmi – tábor s plněním úkolů, 

tvořením, výletů, pohádek. Vodnické radovánky 

20. 7. – 24. 7. od 8,00 do 16,00 hod. MC 

Hvězdička - tělocvična + hřiště + výlety 

Příměstský sportovní tábor 

pro děti věk 5 až 10 let 

17. 8. – 21. 8. od 8,00 do 16,00 hod. 

MC Hvězdička tělocvična + hřiště + výlety 

Příměstský atletický tábor  

pro děti věk 6 až 12 let 

7. 9. od 19,00 - 22,00 hod. 

MC Hvězdička - herna 
Keramický večerní kurz 

13. 9. od 7,30 – 16,00 hod. 

Masarykovo a Malé náměstí  

Benešovská desítka 2. ročník  

- MC Hvězdička – zajišťuje doprovodný dětský program 

14. 9. od 15,30 hod. 

Farní zahrada Karlov, Benešov 

Zábavné odpoledne s táborákem – soutěžní disciplíny, opékání 

buřtíků. 

15. 9. od 9,30 – 12,30 hod. 

MC Hvězdička - herna  

První herna v novém školním roce, pro děti od miminek až pro 

předškoláky. 

20. 9. od 13,00 – 17,00 hod. 

MC Hvězdička - tělocvična 
Opakovací kurz hormonální jógy 

21. 9. od 19,00 - 22,00 hod. 

MC Hvězdička - herna 
Keramický večerní kurz 

30. 9. od 19,00  

MC Hvězdička - herna 

Přednáška na téma "Jak sladit péči o rodinu a dítě s pracovními 

povinnostmi" 

18. 10. od 10,00 – 14,00 hod. 

MC Hvězdička - tělocvična 
Kurz hatha jógy 

5. 10. od 19,00 - 22,00 hod. 

MC Hvězdička - herna 
Keramický večerní kurz 

18. 10. od 13,00 – 17,00 hod. 

MC Hvězdička - tělocvična 
Kurz hormonální jógy 

19. 10. od 19,00 - 22,00 hod. 

MC Hvězdička - herna 
Keramický večerní kurz 

21. 10. od 9,30 – 12,00 hod. 

MC Hvězdička - herna 

Podzimní tvoření pro děti. Přijďte si společně s dětmi vytvořit 

výrobky s podzimní tématikou. 

21. 10. od 16,30 hod. 

Gymnázium - aula, ul. Husova, BN 

Půlhodinka s pohádkou pro nejmenší 

Zvířátka a loupežníci 

22. 10. od 19,00 hod. 

MC Hvězdička - tělocvična 

Ženy dětem – cvičení pro ženy každého věku 

- výtěžek ze cvičení věnován DD Racek 

26. 10. od 19,00 - 22,00 hod. 

MC Hvězdička - herna 
Tvořivá dílna pro dospělé - kurz pletení na hrábích. 
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Kurz Rodinné finance aneb škola finanční gramotnosti pro dospělé (celkem 5 lekcí) proběhl ve dnech 6. 10., 13. 

10., 20. 10., 3. 11. a 24. 11. 2015 

 

Kurz Jak sladit péči o rodinu a dítě s pracovními povinnostmi (celkem 2 lekce) proběhl ve dnech 22. 9. a 25. 9. 

2015. 

2. 11. od 19,00 - 22,00 hod. 

MC Hvězdička - herna 
Keramický večerní kurz 

4. 11. od 20,00 hod. 

MC Hvězdička - herna 
Beseda – Jak napsat životopis a průvodní dopis  

7. 11. od 16,30 hod. 

Start – u Piaristické koleje, Masarykovo 

náměstí, Benešov 

Halloweenský lampiónový průvod v maskách zakončený vyhlášením 

nejlepších masek a ohňostrojem. 

9. 11. od 19,00 - 22,00 hod. 

MC Hvězdička - herna 
Keramický večerní kurz 

11. 11. od 16,30 hod. 

Gymnázium - aula, ul. Husova, BN 

Půlhodinka s pohádkou pro nejmenší 

Červená Karkulka 

11. 11. od 20,00 hod. 

MC Hvězdička - herna 
Přednáška na téma "Rodinné finance" 

12. 11. od 9,30 do 12,00 hod. 

MC Hvězdička - herna 

Buď jedničkou s Hvězdičkou – relaxační dopoledne - poradenství 

s kosmetičkou, manikérkou, kadeřnicí a masérkou s hlídáním dětí. 

16. 11. od 19,00 - 22,00 hod. 

MC Hvězdička - herna 
Keramický večerní kurz 

18. 11. od 19,00 hod. 

MC Hvězdička - herna 
Přednáška na téma vztahy v rodině 

21. 11. od 14,00 hod. 

Divadlo Na Poště, BN 

Půlhodinka s pohádkou pro nejmenší – v rámci celorepublikového 

projektu Noc divadel 

Perníková chaloupka 

22. 11. od 13,00 – 17,00 hod. 

MC Hvězdička - tělocvična 
Kurz hormonální jógy 

23. 11. od 19,00 hod. 

MC Hvězdička - herna 
Tvořivá dílna pro dospělé – adventní aranžmá.  

30. 11. od 19,00 - 22,00 hod. 

MC Hvězdička - herna 
Keramický večerní kurz 

3. 12. od 15,30 hod. 

KD Karlov, Benešov  

Mikulášská besídka s pohádkou – Mikuláš a hodní čerti mají pro děti 

přichystanou malou nadílku. Krtek a vánoce 

7. 12. od 19,00 - 22,00 hod. 

MC Hvězdička - herna 
Keramický večerní kurz 

9. 12. od 15,00 do 17,00 hod. 

MC Hvězdička - herna 

Vánoční tvoření pro děti. Přijďte si společně s dětmi vytvořit 

ozdobičky a jiné výrobky s vánoční tématikou. 

13. 12. od 14,00 hod. 

Hostinec U Lapků,  

Přestavlky u Čerčan 

Půlhodinka s pohádkou pro nejmenší – v rámci Mikulášské besídky 

Přestavlky, Červená Karkulka 

14. 12. od 19,00 - 22,00 hod. 

MC Hvězdička - herna 
Keramický večerní kurz 
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7. PROJEKT JSME TU S VÁMI A PRO VÁS 

Aktivity projektu „Jsme tu s Vámi a pro Vás“ byly podpořeny z dotačního programu Rodina a ochrana 

práv dětí MPSV pro rok 2015. 

 

Informace o projektu jsme zveřejňovali na www.hvezdicka.info a v místním tisku. 

 

Prostřednictvím projektu jsme nabídli a poskytli podporu rodičům, kteří v rámci svých rodin řešili nejrůznější 

komplikované situace. Přispěli jsme k prevenci negativních jevům, ke kterým by v rodinách mohlo docházet. 

Poskytli jsme pomoc rodinám s novorozenci a také těm, které se na narození potomka teprve chystají. Dále jsme 

byli „po ruce“ pro radu, podporu či konkrétní asistenci v rodinách při řešení situací a problémů spojených 

s výchovou dětí a obecně ve vztazích mezi členy rodiny. V našich kurzech, na našich přednáškách a besedách 

jsme rozvíjeli znalosti rodičů ve finančním vzdělávání, a pomáhali jim při uplatnění na trhu práce.  

Oslovili jsme přes 1000 rodin, a zhruba 200 rodinám jsme poskytli konkrétní služby. 

 

7.1. V rámci projektu se uskutečnily tyto aktivity 

 

A. Přednášky 

 

 Přednášky příprava k porodu - 1. a 2. díl se 

uskutečnily v klubovně MC Hvězdička ve 

dnech 22. 4. a 27. 5. 2016. 

 Přednášky na téma vztahy v rodině se 

uskutečnily v klubovně MC Hvězdička ve 

dnech 4. 3. a 18. 11. 2016. 

 Přednáška na téma "Rodinné finance" se 

uskutečnila v klubovně MC Hvězdička dne 

11. 11. 2016.  

 Přednáška na téma "Jak sladit péči o rodinu a 

dítě s pracovními povinnostmi" se uskutečnila 

v klubovně MC Hvězdička dne 30. 9. 2016. 

 Přednáška na téma "Bezpečí dětí" zahrnující otázku šikany, užívání návykových látek, apod. se 

uskutečnila v klubovně MC Hvězdička dne 15. 4. 2016. 

 Přednáška na téma "Příprava do školy/školky" se uskutečnila v klubovně MC Hvězdička dne 6. 5. 2016. 

 

 

Přednáška příprava k porodu. 
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B. Kurzy 

 Kurz Příprava k porodu 20 lekcí, v tělocvičně MC Hvězdička, od ledna do prosince 2015, středy. 

 Kurz Příprava na školu - logopedie pro předškolní děti za asistence rodičů, 20 lekcí, leden - prosinec 

2015 v klubovně MC, středy. 

 Kurz Příprava na školu - kurz grafomotorika pro předškolní děti za asistence rodičů (20 lekcí), leden - 

prosinec 2015 v klubovně MC, pondělky.  

 Komplexní stimulační program pro předškoláky a děti s odloženou školní docházkou za asistence 

rodičů, 15 lekcí, jaro a podzim 2015, v prostorách klubovny MC, čtvrtky. 

 Kurz Rodinné finance aneb škola 

finanční gramotnosti pro dospělé, 

celkem 5 lekcí, proběhl ve dnech 

6. 10., 13. 10., 20. 10., 3. 11. a 24. 

11. 2015. 

 Kurz Jak sladit péči o rodinu a 

dítě s pracovními povinnostmi, 

celkem 2 lekce, ve dnech 22. 9. a 

25. 9. 2015. 

 

 

C. Besedy 

 Besedy probíhali dle dohody a časových preferencí lektorů v pondělí nebo ve středu odpoledne, nebo 

v úterý a středu večer. Uskutečnily se tyto besedy: 

• Besedy na téma Příprava k porodu, skupinové 

diskuse nastávajících rodičů za účasti 

pracovnice mateřského centra, celkem 5x. 

• Beseda na téma Vztahy mezi sourozenci. 

• Beseda na téma Výchova dítěte. 

• Beseda na téma Vztahy mezi partnery 

žena/muž. 

• Beseda v rámci cyklu Bezpečí dětí na téma 

šikana mezi dětmi. Jak poznat, že je moje dítě 

šikanováno, nebo je naopak tím, kdo šikanuje. 

• Beseda s rodiči na téma "Jak připravit dítě na 

školu/školku". 

• Beseda s rodiči na téma "výchova dítěte s 

handicapem". 

• Beseda na téma první pomoc dětí. 

 

Beseda logopedická 

prevence, příprava 

dítěte na školu 

Kurz Jak sladit péči o rodinu a 

dítě s pracovními povinnostmi. 
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D. Individuální ad hoc konzultace 

 Zprostředkovali jsme individuální ad hoc konzultace s laktační poradkyní po telefonu, mailu, osobně v 

porodnici i v domácím prostředí. 

 Individuální ad hoc konzultace k vybraným tématům dle zájmu uživatelů. 

 

Pro účastníky výše uvedených aktivit jsme zajistili službu hlídání dětí.  

 

 

 

7.2. Financování projektu 

 

Celkové náklady projektu „Jsme tu s Vámi a pro Vás“ dosáhly výše 453 489 Kč. Z dotace MPSV byla kryta částka 

203 980 Kč, sponzorské dary pokryly částku 10 000 Kč, dotace od Městského úřadu Benešov 45 000 Kč, příjmy 

od uživatelů 50 000 Kč a jiné zdroje 144 509 Kč. 

 

Náklady projektu 
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8. VÝKON SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ 

 

Aktivity v oblasti sociálně právní ochrany dětí byly realizovány v rámci projektu 

„Sanace rodin v Benešově“. Byly podpořeny z Grantového fondu města Benešov 

(částka 50 000 Kč). Informace o projektu jsme zveřejňovali na www.hvezdicka.info a 

v místním tisku. 

Mateřské centrum Hvězdička poskytuje sociálně-právní ochranu na základě 

rozhodnutí vydání pověření k výkonu takové činnosti ze dne 26. září 2012 udělené 

Krajským úřadem Středočeského kraje – odboru sociálních věcí. Na základě 

pověření se zaměřuje na (A) Pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných 

problémů souvisejících s péčí o dítě a (B) Pořádání přednášek a kurzů v rámci 

poradenské činnosti zamřených na řešení výchovných, sociálních a jiných 

problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovou.  

Sociálně-právní ochranu v MC Hvězdička poskytovala Mgr. Jana Kocurová, která 

je k této činnosti odborně způsobilá. Primárně působí jako terénní pracovnice. 

Sekundárně zajišťuje přednáškovou činnost a kurzy. 

 

 

Činnosti v rámci výkonu sociálně právní ochrany dětí: 

(A) Pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě 

Mateřské centrum Hvězdička poskytuje službu sanace rodin z Benešova a okolí od ledna 2013. Jedná se o 

preventivní práci, která směřuje k podpoře rizikových rodin. V těchto rodinách může potenciálně docházet, a 

v některých případech už i reálně dochází, k ohrožení dítěte či ohrožení jeho vývoje.  Do těchto rodin dochází 

terénní pracovnice MC Hvězdička a poskytuje jim asistenci. V roce 2014 poskytovala dlouhodobou asistenci 

celkem 12 rodinám a to do poloviny měsíce března. Od dubna 2014 nastoupila Mg. Jana Kocurová na 

mateřskou dovolenou. Po dobu mateřské dovolené fungovala Sanace ve vybraných rodinách v případě potřeby 

ze strany rodin a ze strany pracovnice v případě nutnosti řešit akutní nastalou situaci. V roce 2015 se činnost 

pracovnice rozšiřovala a postupně zajišťovala asistenci 6 rodinám. 

 (B) Pořádání přednášek a kurzů 

V roce 2014 se uskutečnily dvě přednášky v rámci poradenské činnosti zamřených na řešení výchovných, 

sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovou. Konkrétně se jednalo o následující: 

 Příprava k porodu - 1. díl ve dnech 22. 4. a 27. 5. 2016. 

 Příprava k porodu - 2. díl ve dnech 22. 4. a 27. 5. 2016. 

 

Mgr. Jana Kocurová je v MC 

Hvězdička zaměstnána od 

ledna 2013. Je pověřena 

zajišťovat činnosti v oblasti 

sociálně-právní ochrany dětí 

a to především formou 

terénní práce (tzv. sanace 

rodiny). Aktivně pracuje 

s rodinami v Benešově a 

okolí, kde vyrůstají nebo 

mohou potenciálně vyrůstat 

ohrožené děti. 
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9. Z NAŠICH AKCÍ A AKTIVIT  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Půlhodinky  

s pohádkou 

Pohádka  

o Smolíčkovi 

O kohoutkovi 

a o slepičce 
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Hrnečku vař 

Pohádka  

o dvanácti 

měsíčkách 
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Zvířátka  

a loupežníci 
O Červené 

Karkulce 
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Kroužek 

atletiky 

Trenérka Jana 

Kahounová 

Atletické závody 

Návštěva u hasičů 
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Řemeslné dílny Velikonoční aranžmá a 

velikonoční tvořeníčko 
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Doprvní hřiště ve spolupráci 

s Policií ČR a BESIPem  
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Jarní bazárek  

Den pro maminky 

(s hlídáním dětí)  
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Cesta za 

pohádkou  

Podzimní zábavné 

odpoledne s táborákem  
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Příměstské tábory  
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Letní tábor 

Soběšín  

Spolupráce na 

Benešovském 

běžeckém 

festivalu  
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Halloweenský lampiónový 

průvod v maskách  

Mikulášská besídka  
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Kroužek flétničky  
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Cvičení pro děti  

Od miminek  

po předškoláčky  
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10. SPOLUPRÁCE A PARTNERSTVÍ 

 

I v roce 2015 pokračovala spolupráce MC Hvězdička s městem Benešov. Od 

městského úřadu jsme získali dotaci na projekt „Podpora sanace rodin 

v Benešově a okolí“ a na pronájem tělocvičny (na atletiku). Mateřské centrum 

Hvězdička se jako partner podílí na aktivitách v oblasti sociální prevence pro 

rodiny s dětmi a participuje na programu prevence kriminality. Aktivně 

spolupracuje se základními školami a dalšími organizacemi – především 

z neziskového sektoru. 

 

Projekt „Jsme tu s Vámi a pro Vás“ byl podpořen z dotačního programu Rodina a ochrana 

práv dětí MPSV pro rok 2015.  

 

 

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. 

Centrum také pokračuje v pravidelných setkáváních s mateřskými centry, která působí na Benešovsku. Z těchto 

setkání vždy plyne řada zkušeností a námětů na vydařené akce apod. Konané akce si vzájemně propagujeme.  

 

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 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.  

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=RKdpKtp_LrTYRM&tbnid=dHFlxFw6jgLCjM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.font.cz/logo/mesto-benesov-ma-nove-logo.html&ei=CjuSU_aaI7LS4QSQpIGQBA&bvm=bv.68445247,d.bGE&psig=AFQjCNH6oYh1KSDdHE40D3Q97d3RQHVypw&ust=1402178693738443
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwju1tGNsZnNAhXCWxQKHTX5DlkQjRwIBw&url=http://www.materska-centra.cz/kampane-a-projekty/Sit-materskych-center---zaruka-kvality-sluzeb-pro-rodinu/&psig=AFQjCNH9d14aPJ6zRjAN1Uu6ijY-bLftIw&ust=1465508052746573
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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 

Gymnázium Benešov, kde v místní aule pořádáme Půlhodinky s pohádkou.  Za pomoc při organizaci úspěšné 

akce „Dopravní hřiště“ patří poděkování Městské policii v Benešově.  

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. 

 

 V roce 2015 jsme se, jako partner připojili k projektu Benešovský běžecký 

festival. Na zářijových závodech jsme organizovali paralelní soutěže pro děti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiU5qfcspnNAhVE1hQKHfCXDrcQjRwIBw&url=http://middleczech.kr-stredocesky.cz/cs/benesovsky-bezecky-festival-kazdy-muze-bezet/&psig=AFQjCNFC-YQVAVOVXxXsyxcZnWZ2R2WjvQ&ust=1465508491225932
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11. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT¨ 
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12. PODĚKOVÁNÍ 

Speciální poděkování patří těm, které Hvězdičku nenechají nikdy ve štychu, a i když už jejich děti mateřskému 

centru odrostly, i dnes pomáhají, kde je třeba: zaskočí na stanovištích při soutěžích pro děti, na besídkách, 

s nasazením sobě vlastním si zahrají v našich pohádkách, pomohou s internetovými stránkami, s tiskem, nebo 

nesou na svých bedrech stále narůstající administrativní agendu. Velké díky Ivo, Jani, Šárko, Jani, Dano, Péťo, 

Markéto, Marcelo, …    

Jsme vděčni za každého nového dobrovolníka, který nás podpoří. Za aktivní maminky a tatínky, kteří nevnímají 

mateřské centrum jen jako službu, ale jako komunitu, které jsou součástí, a pro kterou čas od času udělají něco 

navíc. Přejme si, aby takových dále přibývalo. 
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13. INFORMACE A KONTAKTY  

 

Na internetových stránkách www.hvezdicka.info 

 

Na Facebooku 

 

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). 

http://www.hvezdicka.info/

