
                                                  Plán akcí na rok 2019  

7. 1. od 19,30 - 22,00 hod.

MC Hvězdička - herna

Keramický večerní kurz

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

MC Hvězdička - herna

Keramický večerní kurz

23. 1. od 16,30 hod.

Gymnázium - aula, ul. Husova, BN

Půlhodinka s pohádkou pro nejmenší
O Budulínkovi

23. 1. od 19,30 hod.

MC Hvězdička - herna

Beseda s RUAH – rodina si má pomáhat aneb,
jak se připravit a zvládat péči o svého 
blízkého. 

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

MC Hvězdička - herna

Beseda s úřadem práce – návrat do práce, 
možnosti, podmínky.

4. 2. od 19,30 - 22,00 hod.

MC Hvězdička - herna

Keramický večerní kurz

18. 2. od 19,30 - 22,00 hod.

MC Hvězdička - herna

Keramický večerní kurz

27. 2. od 16,30 hod.

Gymnázium - aula, ul. Husova, BN

Půlhodinka s pohádkou pro nejmenší
Krtek a kalhotky

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

MC Hvězdička - herna

Keramický večerní kurz

6. 3. od 19,30 hod.

MC Hvězdička - herna

Beseda – logopedická prevence

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

MC Hvězdička - herna

Keramický večerní kurz

20. 3. od 16,30 hod.

Gymnázium - aula, ul. Husova, BN

Půlhodinka s pohádkou pro nejmenší
O Červené Karkulce

1. 4. od 19,30 - 22,00 hod.

MC Hvězdička - herna

Keramický večerní kurz

3. 4. od 19,30 hod.

MC Hvězdička - herna

Beseda – vývoj dítěte v předškolním a 
mladším školním věku

10. 4. od 15,30 hod.

Sraz před stanicí, ul. Pod Lihovarem,
BN

Návštěva hasičské zbrojnice 
– prohlídka areálu a vozidel.

15. 4. od 19,30 - 22,00 hod.

MC Hvězdička - herna

Keramický večerní kurz

29. 4. od 19,30 - 22,00 hod. Keramický večerní kurz



MC Hvězdička - herna

24. 4. od 16,30 hod.

Gymnázium - aula, ul. Husova, BN

Půlhodinka s pohádkou pro nejmenší
O třech prasátkách

6. 5. od 19,30 - 22,00 hod.

MC Hvězdička - herna

Keramický večerní kurz

15. 5. od 19,30 hod.

MC Hvězdička - herna

Beseda – Puberta a problémy dospívání

20. 5. od 19,30 - 22,00 hod.

MC Hvězdička - herna

Keramický večerní kurz

23. 5. od 15,30 hod.   
                           
Hřiště na sídlišti Spořilov, BN

Dětské dopravní hřiště 
– sportovně dopravní odpoledne – soutěžní 
disciplíny.
- s sebou odstrkovadla, tříkolky, koloběžky, kola.

23. 5. od 19,00 hod.

MC Hvězdička - herna

Beseda – Příprava k porodu

16. 6. od 9,30 hod.
- prezentace od 9,00 hod.

Hřiště ZŠ Jiráskova, BN

Závody v dětské atletice

20. 6. od 15,15 hod.
- start od 15,15 do 16,15 hod.

Sraz u vstupní brány do 
Konopišťského parku (cca 300 
metrů od fotbalového stadionu)

Pohádková cesta 
- po cestě plnění úkolů u pohádkových bytostí 
z pohádky O perníkové chaloupce.

27. 6. od 9,30 – 11,30 hod

MC Hvězdička - herna

Poslední hernička v tomto školním roce před 
prázdninami - pro děti od miminek až pro 
předškoláky.

15. 7. – 19. 7. od 7,30 do 16,30 hod.
MC Hvězdička - tělocvična + hřiště +
výlety

Příměstský sportovní tábor
- pro děti věk 5 až 10 let

22. 7. – 26. 7. od 7,00 do 17,00 hod.
MC Hvězdička - tělocvična + rodinná
mini farma Teplýšovice + výlety

Příměstský tábor mezi zvířátky
- pro děti věk 5 až 11 let

12. 8. – 16. 8. od 8,00 do 16,00 hod.

MC Hvězdička - tělocvična + výlety a
pokusy

Příměstský tábor - Hokus pokus – La Mamka
- pro děti věk 6 až 9 let (po domluvě i sourozenci 
jiného věku.

19. 8. – 23. 8. od 7,30 do 16,00 hod.
MC Hvězdička tělocvična + hřiště + 
výlety

Příměstský atletický tábor 
- pro děti věk 6 až 12 let

26. 8. – 30. 8. od 7,00 do 17,00 hod.
MC Hvězdička - tělocvična + rodinná
mini farma Teplýšovice + výlety

Příměstský tábor mezi zvířátky
- pro děti věk 5 až 11 let

3. 9. od 9,30 – 12,30 hod.

MC Hvězdička – herna

První hernička v novém školním roce, pro děti
od miminek až pro předškoláky.

9. 9. od 19,30 – 22,00 hod. Keramický večerní kurz



MC Hvězdička - herna

11. 9. od 15,30 hod. 

Farní zahrada Karlov, Benešov

Zábavné odpoledne s táborákem 
– soutěžní disciplíny na téma řemeslné dovednosti 
(aneb „ten dělá to a ten zas ono“), opékání 
buřtíků, zpívání písniček u kytary.

23. 9. od 19,30 – 22,00 hod.

MC Hvězdička - herna

Keramický večerní kurz

7. 10. od 19,30 – 22,00 hod.

MC Hvězdička - herna

Keramický večerní kurz

?. 10. od 16,30 hod.

Gymnázium – aula, ul. Husova, BN

Půlhodinka s pohádkou pro nejmenší
?

21. 10. od 19,30 – 22,00 hod.

MC Hvězdička - herna

Keramický večerní kurz

16. 10. od 19,30 do 21,30 hod.

MC Hvězdička - herna

Kurz první pomoci – praktická ukázka KPR 
(kardiopulmonární resuscitace)

24. 10. od 19,00 hod.
MC Hvězdička - tělocvična

Ženy dětem – cvičení pro ženy každého věku
- výtěžek ze cvičení bude věnován DD Racek

2. 11. od 16,30 hod. 
- registrace masek od 16,30 do 
17,00 hod.

Start – u Piaristické koleje, 
Masarykovo náměstí, Benešov

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

4. 11. od 19,30 – 22,00 hod.

MC Hvězdička - herna

Keramický večerní kurz

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

MC Hvězdička - herna

Keramický večerní kurz

?. 11. od 16,30 hod.

Gymnázium – aula, ul. Husova, BN

Půlhodinka s pohádkou pro nejmenší

2. 12. od 19,30 - 22,00 hod.

MC Hvězdička - herna

Keramický večerní kurz

?. 12. od  9,30 hod.
- prezentace od 9,00 hod.

Hala ZŠ Jiráskova, BN

Vánoční ? Mikulášské závody v dětské 
atletice

3. 12. od 16,00 hod. 

KD Karlov, Benešov

Mikulášská besídka 
- s pohádkou Krtek a Vánoce
– Mikuláš s andělkami a hodní čerti mají pro děti 
přichystanou malou nadílku.

16. 12. od 19,30 – 22,00 hod. Keramický večerní kurz



MC Hvězdička - herna

Akce zde budou aktuálně doplňovány.

Podrobné informace Vám rádi poskytneme na těchto kontaktech:

hvezdicka@hvezdicka.info

731 197 930 Blanka Škorpová

739 636 981 Martina Götzová

mailto:hvezdicka@hvezdicka.info

