
                                                                                                                       1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

0 
0 

5 
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VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 
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Slovo úvodem 
 
Když jsme před třemi lety v Benešově v partičce několika nadšených maminek, zakládaly 

Mateřské centrum Hvězdička, moc jsme netušily, do čeho vlastně jdeme. Měly jsme malé 

předškolní děti. Přemýšlely jsme, jak vyplnit čas. Tak, aby se bavily jak naše děti, tak 

my. Zpočátku jsme se scházely dva dny v týdnu. Nabídly jsme mladým rodinám s dětmi 

příležitost, aby přišli do společné herny. Děti si pohrály, zacvičily, vytvořily jednoduchý 

výtvarný výrobek. Překvapilo nás, jak velký zájem o naše programy byl. Jak rostla 

poptávka, rostla i naše nabídka. Postupně jsme měly ve Hvězdičce otevřeno tři, pak čtyři 

dny v týdnu.  

Rok 2005 lze z hlediska krátké historie našeho mateřského centra považovat za 

přelomový. Pravidelné programy jsme rozšířily již na pět dní v týdnu a vedle 

standardních programů jsme zpřístupnily i kurzy angličtiny pro předškoláčky, hudební 

nauku, cvičení a masáže batolat a předporodní kurzy. A aby toho nebylo málo, 

každoročně organizujeme kolem 20 samostatných akcí, jako jsou dětská odpoledne, 

dětská představení, pohádky, besedy pro dospělé, halloweenský průvod či společné 

víkendy a výlety. Snažíme se aktivně vyjadřovat i k lokálním tématům, která nás pálí. 

Pravidelně komunikujeme s místní státní správou. Navazujeme spolupráci s regionálními 

podnikatelskými i neziskovými organizacemi.   

Nic z toho by nebylo možné bez nadšení maminek, které se ve Hvězdičce  sešly a aktivně 

zajišťují programy a provoz mateřského centra. Jsou výborně sehrané. Srší nápady a 

energií. Milé prostředí, kamarádi, nápadité programy, to jsou hlavní důvody, proč se 

dětem v Hvězdičce líbí a stále jich přibývá. A proč, věřme, roste i obliba Hvězdičky nejen 

mezi dětmi, ale i u ostatní benešovské veřejnosti.  

 

Mateřské centrum Hvězdička 
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Založení Mateřského centra Hvězdička 
 
Občanské sdružení pod názvem Mateřské centrum Hvězdička 

vzniklo dne 7. dubna 2003. V tento den byla provedena jeho 

registrace Ministerstvem vnitra ČR v registru občanských 

sdružení podle zákona č.83/1990 Sb., o sdružování občanů ve 

znění pozdějších předpisů. Pravidelné programy Mateřské 

centrum organizuje od 2. října 2003. Zpočátku v Domě dětí a 

mládeže v Benešově. Od února 2004 Hvězdička funguje 

v nových pronajatých prostorách (v budově bývalých lázní, 

Pražská ul., Benešov). 

 

Poslání organizace 
 
Mateřské centrum Hvězdička vykonává činnost na úseku 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 kamarády, 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. 

 
 
Struktura organizace 
 
Nejvyšším orgánem Mateřského centra Hvězdička je Valná hromada. Ta sestává ze všech 

členů MC Hvězdička. Statutárním orgánem organizace je Představenstvo. Představenstvo 

má tři členy, kteří si ze svého středu volí předsedu.  

V roce 2005 fungovalo Představenstvo MC Hvězdička v následujícím složení: 

Ing. Jana Čechová – předsedkyně představenstva 

Šárka Kubů – členka představenstva 

Lada Pavlíčková – členka představenstva (ta na svou funkci dne 24.11.2005 rezignovala) 

Mgr. Iveta Hronková - členkou představenstva byla zvolena dne 24.11.2005 

 

Kontrolorem účtů byla v roce 2005 Jana Rendová. 
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Činnost Mateřského centra Hvězdička v roce 2005 
 
Stálý program 

V roce 2005 jsme rozšířily stálý program mateřského centra již na pět dní v týdnu 

(pondělí až pátek). Vedle již zavedených standardních dopoledních programů jsme 

zpřístupnily i kurzy angličtiny pro předškoláčky, hudební nauku pro předškoláčky, cvičení 

batolat, masáží dětí a předporodní kurzy zaměřené na podporu kojení.  

Týdně se v centru vystřídaly desítky dětí, které zde našly zábavu, získávaly nové 

zkušenosti, zvykaly si na kolektiv svých vrstevníků. S dětmi se v mateřském centru 

scházely převážně maminky. Nebylo však výjimkou potkat zde i tatínky, aktivní babičky 

nebo dědečky. Mezi dětmi tvořily nejpočetnější skupinu děti ve věku 1 až 6 let. Ale byla 

zde i menší batolata a stejně tak si do centra chodily hrát i děti starší. 

 

Program Mateřského centra Hvězdička v roce 2005  

(MC Hvězdička fungovalo celoročně s výjimkou školních prázdnin) 

 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. 602 887 959 nebo přímo v MC). 

 

Úterý 9,30 – 11,30 h. - 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 t. 776 006 814.   

 

Úterý od 13,30 h. - Předporodní kurz zaměřený na podporu 
kojení. Doporučujeme předem se přihlásit na tel. 608 047 476.   

 

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

 

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

 

Čtvrtek 15,30 - 16,10 h. - Angličtina pro předškoláky. Výuka 
anglického jazyka hravou formou. Jde o pravidelný kurz, je třeba se 
přihlásit na tel. č. 603 574 631. 

 

Čtvrtek 16,20 - 17,10 h. - Hraní s písničkou pro předškoláky. 
Zpívání, hraní rytmické hudební nástroje, spojení hudby s pohybem. 
Jde o pravidelný kurz. Je třeba se přihlásit na tel. č. 602 887 959.   

 

Pátek od 10,30 h. - Cvičení pro batolata 
Cvičení s dětmi od 3 měsíců do 1 roku, vedené instruktorkou.  Jde o 
pravidelný kurz, je třeba se přihlásit na tel. č.777 943 613. 
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Nepravidelné akce 

Vedle stálých programů přibylo v roce 2005 také nepravidelných akcí. K oblíbeným 
sportovním odpoledním a besídkám se podařilo například rozjet cyklus pohádek 
s podtitulem Půlhodinka s pohádkou. Cyklus je určen především pro nejmenší děti ve 
věku od 2 do 4 let, které se spolu se svými vrstevníky v neznámém prostředí učí 
soustředit na krátkou pohádku, předčítání či jinou činnost. Představení se konala vždy 
v Kavárně Sešlost v Benešově.  

 

Nově se v nabídce Hvězdičky objevily i besedy pro dospělé převážně na témata, která 

souvisí s dětmi nebo vztahy v rodině. Poprvé se uskutečnily také dva víkendové pobyty 

pro rodiny s dětmi.  

11.-13.2. 2005 
Jablonné n. Vltavou 

Víkendový pobyt pro děti s dospělým doprovodem  
(hledání pokladu, vodní radovánky v měřínském krytém 
bazénu, výtvarničení, společné zpívání a tancování) 

21.3. 2005, od 15,00 
do 17,00 hod. 
Kavárna Sešlost, BN 

Velikonoční den s Hvězdičkou (zdobení velikonočních vajíček, 
malování perníčků, povídání o lidových tradicích, zpívání) 
 

4.4. 2005, 16,30 hod. 
Kavárna Sešlost, BN 

Půlhodinka s pohádkou pro nejmenší – Krtkova dobrodružství 

14.4. 2005, 19,00 hod. 
Kavárna Sešlost, BN 

Beseda „Automatická kresba a Bachovy květové esence“ 

29.4.-1.5. 2005 
Jablonné n. Vltavou 

Víkendový pobyt pro děti s dospělým doprovodem tentokrát ve 
znamení Čarodějnic (opékání buřtíků, zpívání, výtvarničení, 
vodní radovánky v měřínském krytém bazénu atd.) 

9.5. 2005, 16,30 hod. 
Kavárna Sešlost, BN 

Půlhodinka s pohádkou pro nejmenší 

12.5. 2005, 19,00 hod. 
MC Hvězdička, BN 

Beseda „Jak si poradit v těžkých životních situacích“ 

6.6. 2005, 16,30 hod. 
Kavárna Sešlost, BN 

Půlhodinka s pohádkou pro nejmenší 

22.6. 2005 
Sídliště Spořilov BN 

Zábavné dětské odpoledne aneb než naposledy zazvoní 
(soutěže na dětském hřišti – pro malé i větší děti) 

15.9. 2005 
Fara, BN 

Táborák - zábavné dětské odpoledne ve znamení loučení 
s létem (soutěže na dětském hřišti – pro malé i větší děti) 

30.10. 2005 
Start - Sídliště mezi 
ulicemi M. Kudeříkové a 
J. Švermy, BN  

Halloweenský lampiónovým průvod v maskách  
(s vyhlášením nejlepších masek) 
 
 

1.12. 2005 
DDM, BN 

Mikulášská besídka pro nejmenší  
(Mikuláš a hodní čerti budou mít pro děti připravenu malou nadílku) 

11.12. 2005 
Divadlo Pošta, BN 

Dětská vánoční besídka (bohatý program pro děti i rodiče, zpívání 
vánočních písniček, povídání o vánočních tradicích a soutěže o ceny). 
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Fotografie z akcí 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V klubovně Mateřského centra Hvězdička 

Víkendový pobyt 
v Jablonné nad Vltavou 

Výlet do Ekocentra ve Vlašimi 

Angličtina pro předškoláčky a hraní s písničkou 
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Halloweenský lampiónový 
průvod v maskách 

Vánoční a mikulášská besídka 

Půlhodinka  
s pohádkou  
pro nejmenší 
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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. Mateřská centra v České republice podporují mimo jiné 
pražský primátor Pavel Bém či Václav Havel.  
 

 

MC Hvězdička v roce 2005 iniciovala 
pravidelná setkávání mateřských 
center působících na Benešovsku. Tato 
setkání slouží především k výměně 
informací a zkušeností mezi 
mateřskými centry regionu.  

 

 

V roce 2005 se Hvězdička stala partnerem obecně prospěšné 
společnosti Posázaví, která usiluje o rozvoj a propagaci regionu 
Posázaví. MC Hvězdička se zapojila do vytváření střednědobé strategie 
této organizace, kde aktivně hájila zájmy neziskových organizací. 
Předsedkyně Hvězdičky Ing. Jana Čechová byla zároveň nominována 
na členku správní rady Posázaví, o.p.s. (v roce 2006 se jí stala). 

 

I v roce 2006 pokračovala spolupráce MC Hvězdička s Městským úřadem 

v Benešově. Hmatatelným výsledkem bylo získání příspěvku města na 

provoz mateřského centra pro rok 2005 ve výši 40.000 Kč. Aktivně jsme 

se zapojili do komunitního plánování sociálních služeb v Benešově.  

 

Dlouhodobým partnerem MC Hvězdička je Dům dětí a mládeže 
v Benešově. Ve spolupráci s ním se v roce 2005 uskutečnil 
Halloweenský lampiónový průvod. Dům dětí a mládeže zároveň 
poskytuje MC Hvězdička své prostory. Zejména pro pořádaná 
větších akcí jako je Mikulášská besídka. 
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Již od svého založení MC Hvězdička aktivně spolupracuje s Dětským domovem Racek. 
Děti z dětského domova jsou pravidelně zvány na akce mateřského centra. Již podruhé 
účinkovaly při Vánoční besídce. Na rok 2006 připravujeme akci s názvem Vítání jara, 
která by se měla uskutečnit na benešovském náměstí. Jejím prostřednictvím chceme 
ještě více benešovské veřejnosti představit činnost obou organizací. 
 
Mezi stálé partnery MC Hvězdička se v roce 2005 zařadila i Kavárna Sešlost, kde se 
pravidelně konají pohádky v rámci cyklu Půlhodinka s pohádkou pro nejmenší. 
 
S výhledem na spolupráci v blízké budoucnosti se uskutečnily schůzky mezi zástupci MC 
Hvězdička a občanského sdružení Pramen zaměřeného na děti se speciálními potřebami. 
Byly vytipovány aktivity, na nichž budou tyto organizace v roce 2006 spolupracovat. 

 
Informace a komunikace 
 

Aktivní je Mateřské centrum Hvězdička v oblasti komunikace a sebeprezentace. Výborně 
probíhá spolupráce s místními médii. Zejména Benešovský deník, Týdeník Jiskra a 
středočeské vydání MF Dnes referuje pravidelně o tématech mateřského centra. 
Informace o jeho činnosti se objevují i v dalších médiích, např. v Rádiu Blaník, regionální 
ČTK, lokálních informačních zpravodajích.  
 

V centru města má MC Hvězdička svou vývěsní skříň, kde jsou průběžně aktualizovány 
pozvánky na akce. Stejně tak se plakátky s informacemi o akcích objevují v místních 
obchodech, poliklinice, mateřských školkách apod. Plakátky a upoutávky na větší akce 
jsou umísťovány i na městských plakátovacích plochách. 
 

O své činnosti referuje MC Hvězdička také na webových stránkách na adrese 
www.hvezdicka.info.     
 
 

Granty a dotace 
 

Prostřednictvím Posázaví o.p.s. se MC Hvězdička v roce 2005 podařilo získat finanční 
grant z Evropské unie - Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu. Jde o 
cennou finanční injekci, která centru umožní rozšířit a zkvalitnit programovou nabídku. 
Větší část projektu podporovaného EU byla realizován v roce 2005. Ukončen bude 
v červnu 2006. Vzhledem k tomu, že MC Hvězdička musela tento projekt předfinancovat 
z vlastních zdrojů, bude mateřskému centru dotace poskytnuta až v roce 2006 po 
skončení projektu. 
 
Proces získávání grantu byl pro Mateřské centrum Hvězdička zcela novou zkušeností. 
Čas, který však členové sdružení investovali od přípravy žádosti, se vyplatil. Do 
budoucna by se MC Hvězdička chtělo stále více zapojovat do grantových řízení a to jak na 
regionální, tak celostátní úrovni, v státním i podnikatelském sektoru. 
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Finanční zpráva 
 

VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT 2005 
 
PŘÍJMY: 
 

členské příspěvky dle stanov                                 8.550,00 
sponzorské dary                               75.000,00 
víkendové pobyty 21.355,00 
zájmové kroužky 6.640,00 
převody mezi BÚ a pokladnou 105.400,00 
úroky 98,30 
ostatní příjmy (vstupné na jednorázové akce) 18.397,00 
CELKEM 235.440,30 
 
 
VÝDAJE: 
 

nájemné 35.462,00 
služby (divadel.představení, hudeb.produkce) 5.467,00 
mzdy 39.460,00 
víkendové pobyty 21.805,00 
pojistné 3.100,00 
převody mezi BÚ a pokladnou 105.400,00 
poplatky za vedení BÚ 1.921,00 
provozní náklady (výtvarné potřeby, hračky, odměny do soutěží) 7.414,50 
CELKEM 220.029,50 
 
 
ZISK 15.410,80 
 
Vyhotovila: Jana Rendová     Datum: 21.3.2006 
 
 

 
VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT 2004 (informativně) 

 
PŘÍJMY: 
 

členské příspěvky dle stanov                                 8.850,00 
sponzorské dary                               20.000,00 
ostatní příjmy (vstupné na jednorázové akce) 27.877,00 
CELKEM 56.427,0 
 
 
VÝDAJE: 
 

nájemné 40.528,00 
provozní náklady (výtvarné potřeby, hračky, odměny do soutěží) 19.178,00 
CELKEM 59.706,50 
 
 
ZTRÁTA 3.279,00 
 
Vyhotovila: Jana Rendová  
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Poděkování 
 
Činnost MC Hvězdička stojí a padá s aktivními 

maminkami, které se rozhodly investovat svůj čas, 

zkušenosti a nápady ve prospěch ostatních. 

Společně vytvářejí programy a organizují akce pro 

děti a rodiny v našem městě. Nedělají to pro 

peníze. Hlavní krédo mateřských center je 

v dobrovolnosti a vzájemném obohacování. Když 

udělám něco pro ostatní, vrátí se mi to. Každá 

maminka, která aktivně pomáhá s provozem 

centra, tím také mnohé získává. Včetně zkušeností. 

Učíme se, jak žádat o peníze, jednat se zástupci 

města, předstoupit před děti a zahrát pohádku, 

uspořádat představení, vést webové stránky, při-

pravit program pro výukový kurz a mnoho dalšího.  

 

 
 
Poděkování sponzorům a partnerům 

Tradičně největším sponzorem MC Hvězdička byl v roce 2005 Městský úřad Benešov, 

který poskytl na provoz centra částku ve výši 40.000 Kč. Ve srovnání s rokem 2004, kdy 

město věnovalo 20.000 Kč, došlo k navýšení o 20.000 Kč. 

Částku ve výši 20.264 Kč ve formě slevy na nájemném poskytl mateřskému centru pan 

Miroslav Steindler, vlastník objektu, ve kterém Hvězdička sídlí.   

Vítanou pomocí byla i podpora Domu dětí a mládeže v Benešově, jehož vedení poskytlo 

MC Hvězdička bezplatně prostory pro pořádání vybraných akcí a umožnilo centru 

realizovat dva víkendové pobyty ve své turistické základně v Jablonné nad Vltavou. 

Kavárna Sešlost umožnila Mateřskému centru Hvězdička uspořádat ve svých prostorách 

cyklus pohádek s podtitulem Půlhodinka s pohádkou pro nejmenší. Zároveň poskytla 

sladkosti pro děti na Mikulášské besídce. 

Nefinanční dary poskytla v roce 2005 Mateřskému centru i řada dalších místních 

podnikatelských subjektů: MÁTRA TRANSPORT a.s., ELTSEN spol.s r.o., Koberce TREND, 

Papírnictví SEDLÁKOVÁ, Knihkupectví DANIELA, DDM Benešov, TISKÁRNA POLYGOS,  

COMPRO s.r.o., BONTE Milan Potůček.  

 

Získané prostředky byly využity na provoz a vybavení centra. Mateřské centrum, ústy 

maminek a dětí, které centrum navštěvují, všem jmenovaným od srdce děkuje. 
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Co nás čeká v roce 2006 
 
Sedíme v rozjetém vlaku a nikomu se ani zdaleka nechce tahat za záchrannou brzdu. Rok 

2005 nás hodně posunul. Z malého klubu maminek jsme vyrostli v organizaci, která je 

v Benešově v oblasti poskytování služeb pro rodiny s předškolními dětmi 

nepřehlédnutelná. A chceme jít dál. V roce 2006 chceme udržet celotýdenní provoz 

mateřského centra, zachovat programy, které se osvědčily a jsou oblíbené. I nadále 

budeme pořádat dětské kurzy (angličtina, hudební výchova), kurzy cvičení batolat,  

masáží a předporodní kurzy.  

 

Rádi bychom navázali na besedy pro dospělé. Připravujeme další témata jako je dětská 

stomatologie, logopedie, prevence rakoviny prsu, vztahy v rodině, metoda pevného 

obětí, příprava k porodu a mnohá další.  

 

Zcela jistě budeme pokračovat i v cyklu pohádek pro nejmenší. Maminky, které tyto 

pohádky připravují, odvádějí pořádný kus práce. Píší nebo upravují scénáře, chystají 

kulisy a nakonec představení samy odehrají. Jsou v tom čím dál lepší. Chystáme se také 

na výlet do ZOO Jihlava, na dva víkendové pobyty. Budeme pořádat zábavná dětská 

odpoledne, tématická představení pro děti, halloweenský lampiónový průvod … a tak dále 

a tak dále. Celkový počet plánovaných akcí již dnes překračuje číslo 30. 

 

Pokud síly stačí snažíme se aktivně vyjadřovat i k lokálním tématům, která nás pálí. 

S podtitulem „jak se nám žije v našem městě s kočárky“ uspořádáme v březnu akci, 

jejímž prostřednictvím chceme upozornit zástupce města na problémy maminek 

s kočárky při zdolávání obtížně přístupných míst ve městě. Podobným způsobem chceme 

upozorňovat i na další problémy – například na malou kapacitu v mateřských školkách, 

díky čemuž je stále obtížnější umístit děti do školky.  

 

Samozřejmě, ne vše je růžové. I my se potýkáme s problémy. Fungujeme v malých 

prostorách, za které platíme komerční nájemné, a už třetím rokem město Benešov 

žádáme, aby nám ze svého fondu poskytlo vhodnější a hlavně větší prostory. Zatím 

neúspěšně. Ale bojujeme dál. Stejně tak je stále obtížnější získávat nové členky, které 

jsou ochotny zapojit se do vedení mateřského centra. Ve vzduchu visí řada otázek. 

Jakým směrem se vydat dál? Z nichž asi nejtěžší je, zda zůstat jen u dobrovolnosti, nebo 

s vydat cestou poloprofesionální organizace.  

 

Držte nám palce ať se rozhodneme správně a ať jsme na naší pomyslné plavbě rokem 

2006 aspoň tak úspěšní jako v roce předcházejícím. 
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Kontakty 
 
Najdete nás v areálu bývalých lázní v Benešově (Pražská ul., budova B2).  
 
Informace Vám rádi poskytneme na tel. čísle 602 887 959 (Iva Sadílková)  
nebo na hvezdicka@hvezdicka.info.  
 
Poštovní adresa:  
Mateřské centrum Hvězdička  
Jana Čechová  
Kpt. Nálepky 1638, 256 01 Benešov. 


