
MATEŘSKÉ CENTRUM 

HVĚZDIČKA 
 

 

 

 

 
 

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA 
ZA ROK 2009 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2 

OBSAH 

Úvod 3 

Založení a začátky MC Hvězdička 4 

Poslání organizace 5 

Struktura a fungování organizace 6 

Lektoři v MC 7 

Aktivity pro děti  8 

Stálý program 9 

Aktivity pro rodiče 9 - 10 

Podrobný popis aktivit pro děti a rodiče 11 - 14 

Jednorázové akce 15 - 22 

Partnerská spolupráce, granty a dotace 23 - 26 

Finanční hospodaření MC Hvězdička 27 

Co připravujeme na příští rok 28 

Kontaktní údaje 29 
 

 



 3 

Úvod  
 
Mateřské centrum Hvězdička (dále též MC nebo MC Hvězdička) existuje již sedm let. Rok od 
roku rozšiřujeme naši nabídku programů a aktivit pro rodiče a jejich děti. Přelomovým byl pro 
nás rok 2008, kdy jsme přesídlili do nových prostor v centru Benešova – do Piaristické koleje 
na Masarykově náměstí. Tyto prostory se snažíme využívat na 100 procent. Ráno začínáme 
angličtinou pro maminky, následují herny pro děti nebo hudební škola YAMAHA. Po obědě 
děti čekají kroužky jako Šikovné ručičky, Grafomotorika, Hraní s písničkou, Flétnička, 
Angličtina pro děti a mnohé další kurzy a kroužky. Večer, kolem osmé hodiny je prostor 
centra vyhrazen pro maminky, které v našem centru navštěvují večerní kreativní dílny, 
cvičení pro těhotné nebo arte ateliér. Program herny je opravdu plný. 

Do našeho centra chodí i nastávající maminky, které se zde mohou účastnit předporodních 
kurzů nebo cvičení pro těhotné. Po příchodu z porodnice mohou využít poradnu kojení 
s vyškolenou laktační poradkyní. 

Pro děti je připravena nabídka cvičení již od třech měsíců věku, herna, ale i vyhledávané 
kurzy výuky anglického jazyka, flétničky, hraní s písničkou nebo grafomotoriky. V  roce 2009 
jsme mohli poprvé nabídnout program Hudební školy YAMAHA, která v Benešově (v našem 
centru) otevřela své kurzy. 

Pro dospělé návštěvníky a příznivce jsou v MC kromě besed otevřeny večerní kreativní dílny 
nebo dopolední kurzy anglického jazyka s možností hlídání dětí v prostorách naší herny. 

Stále populárnější jsou akce, které MC pořádá mimo své prostory. Mezi nimi je  Halloween - 
lampiónový průvod v maskách, pochod za pokladem, dětská odpoledne, dopravní hřiště či 
návštěva u hasičů. V roce 2009 se uskutečnil druhý ročník táborové dovolené pro rodiče a 
jejich děti v Soběšíně a ve Hvězdičce byl o prázdninách poprvé otevřen příměstský tábor 
atletiky. 

Jako informační platforma slouží zájemcům internetové stránky www.hvezdicka.info.  

MC Hvězdička zůstává skvělou příležitostí pro maminky s malými dětmi vyjít z izolace, získat 
sebedůvěru, uplatnění, stejně tak i nové vědomosti a zkušenosti. Dětem dává možnost 
nenásilného zapojování do kolektivu a všem zúčastněným pak nádherný pocit sounáležitosti 
a pospolitosti a trvalá přátelství na celý život. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

http://www.hvezdicka.info/�
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Založení a začátky Mateřského centra Hvězdička 
 
Občanské sdružení Mateřské centrum Hvězdička vzniklo 7. dubna 2003, dnem registrace 
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 čtvrtek, kdy probíhalo 
dopoledne v pohybu a ve středu, kdy byla na programu Dílna tvořivosti. Od února 2004 si 
Hvězdička pronajala již vlastní prostory v Pražské ulici, v areálu bývalých lázní.  
 
V září roku 2008 jsme se přestěhovali do prostor Piaristické koleje na Masarykově náměstí 
v Benešově. Zde působíme doposud… 
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Poslání organizace 
 
MC Hvězdička vykonává činnost v oblasti sociální prevence pro rodinu s dětmi.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Naším 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: 
 

Ing. Jan Čechová – předsedkyně představenstva 

Jana Rendová – členka představenstva 
Lenka Kotoučová – členka představenstva  
 
 
 

Stálými zaměstnankyněmi centra jsou  

• Martina Götzová (1971) 
 
 
Vzdělání: obchodní akademie 
 
Je zaměstnána v MC od července 2007. 
 
Ve Hvězdičce  

• Je zodpovědná za provozní řízení 
• Koordinaci programů a akcí 
• Propagaci akcí a programů 
• Komunikaci s členy a klienty MC 
• Sociální prevenci 
• Vede kurzy cvičení s malými dětmi  

 
 
 
 
 

• Kateřina Bultasová (1980) 
 

 
Vzdělání: střední ekonomická škola 
 
Je zaměstnána v MC od listopadu 2009.  
Její pracovní úvazek v roce 2009 byl 30 hodin měsíčně.  
 
Ve Hvězdičce se věnuje výtvarné činnosti, vede kroužek Šikovné 
ručičky a pro maminky kurzy řemeslných dílen. 
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Lektoři, kteří vedou jednotlivé kurzy: 
 
• Grafomotorika – Miroslava Kheková  
• Hraní s písničkou – Iva Sadílková 
• Angličtina s úsměvem – Dana Jelínková 
• Angličtina s úsměvem – pokročilí – Václava Zatloukalová 
• Atletika – Jana Kahounová 
• Hraní s flétnou – Jana Šeborová 
• Arteateliér – Jana Šeborová  
• Cvičení dětí – Martina Götzová 
• Herny s programem – Dana Jelínková, Martina Deverová, Kateřina Bultasová, Růžena 

Havelková 
 

 
 

Poděkování patří všem dobrovolníkům, kteří vedli ve svém volném čase 
jednotlivé kroužky, ale také maminkám, které pomáhaly při organizaci větších akcí, 

nebo hlídaly děti jiným maminkám, aby se mohly učit anglickému jazyku. 
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Program v MC Hvězdička 
 

Aktivity pro děti 
 

• S nutností se přihlásit – pravidelné kurzy 
 

Pondělí 

Šikovné ručičky 
13.00-13.45 hod. a  
14.00-14.45 hod. 

Výtvarné tvoření pro děti 3-6 let 

Grafomotorika 
16,00-17,00 hod.  

Vhodné zejména pro předškoláčky jako 
příprava na školu  

Úterý 

Hudební škola YAMAHA 
Robátka 8.30-9.15 hod. 
První krůčky k hudbě 9.30 -10.15 hod. 
První krůčky k hudbě 10.30-11.15 hod. 

Muzikantem od narození 

Hraní s písničkou 
15.40 – 16.20 hod.  

Zpívání, spojení hudby s pohybem.  
Pro děti ve věku 3-4 roky 

Hraní s písničkou 
16.30 – 17.15 hod.  

Zpívání, spojení hudby s pohybem.  
Pro děti ve věku 4-6 let 

Středa 

Flétnička začátečníci 
14.00-15.00 hod. 

Děti trénují společně s rodiči 

Angličtina s úsměvem mírně pokročilí  
15.00 – 15.40 hod.  

Pro děti ve věku 4-5 let 

Angličtina s úsměvem pokročilí 
16,20-17,00 hod. 

Pro děti ve věku 5-6  let 

Pátek 

Cvičeníčko pro miminka a batolata Od třech měsíců do počátků lezení 

Flétnička mírně pokročilí  
14,00-14.40 hod.  

Děti trénují společně s rodiči 

Angličtina začátečníci 
15,00-15,40 hod.  

Pro děti ve věku 5-7 let 

Flétnička pokročilí 
16,00-16.40 hod.  

Děti trénují společně s rodiči 

Flétnička pokročilí 
17,00-17.40 hod.  

Děti trénují společně s rodiči 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 9 

• Bez předchozího přihlášení – stálý program 
 

Pondělí 
Kdo si hraje, nezlobí! 
9,30–11,30 hod.   

Volný program v herně. Nabízíme službu 
„hlídání dětí“  

Středa 
Malujeme, modelujeme, lepíme, 
stavíme, tvoříme a boříme! 
9,30–11,30 hod. 

Volný program pro děti a jejich rodiče v herně 
mateřského centra. 

Čtvrtek 

Dopoledne v pohybu 
9,30–11,30 hod.  

Cvičíme a jinak lumpačíme. Vhodné pro děti 
od 2 do 4 let, ale nejen pro ně.  

Odpoledne v pohybu 
15,00–17,00 hod.  

Volný program pro děti všech věkových 
skupin 

 
 
 
• Sportovní kroužky mimo prostor MC Hvězdička 

 

Středa 
Atletika  
16.00 – 17.00 hod. 

ZŠ Jiráskova 

Čtvrtek 
Cvičení pro děti ve věku 3-5 let  
16.00 – 17.00 hod. 

Tělocvična ZŠ Karlov 

Čtvrtek 
Cvičení pro děti ve věku 3-5 let 
17.00 – 18.00 hod. 

Tělocvična ZŠ Karlov 

Pondělí, úterý, pátek 
Cvičení pro děti ve věku 1-4 roky 
Od 9.00 do 12.00 hod. 

Fitness Club Esporta 

 

• Aktivity pro rodiče 
 

Pondělí 
 

Angličtina pro maminky 
8,30 -9,30 hod.  

se službou hlídání dětí 

Výtvarné dílny 
Od 19,00 hod. 

2-3 krát měsíčně 

Úterý 

Předporodní kurz zaměřený na 
podporu kojení  
12,30-14,30 hod.  

Vedený proškolenou laktační poradkyní Jitkou 
Hřebeckou. 

Cvičení pro těhotné 
19,00-20,00 hod. 

Pod vedením Veroniky Volfové 

Středa 
Angličtina pro maminky 
8,30 -9,30 hod.  

se službou hlídání dětí 

Čtvrtek 

Angličtina pro maminky 
8,30 -9,30 hod.  

se službou hlídání dětí 

ARTE ateliér.  
19,30-20,30 hod.  
 

Kurz pro dospělé. Výtvarný ateliér využívající 
arteterapeutických a artefiletických postupů 
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Rodičům můžeme kromě těchto pravidelných kurzů nabídnout i besedy na různá témata, 
nebo návštěvu kreativních večerních dílen.     
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Kurzy pro děti – podrobnější popis 
 

Šikovné ručičky 
Šikovné ručičky je kroužek pro děti od třech let. Děti se seznamují s různými výtvarnými 
technikami, pomocí nichž objevují nové tváře světa.  Motto kroužku zní: „Je důležité 
tvoření, ne jeho výsledek!“ 
 

Grafomotorika 
Kurz grafomotoriky je ideální pro předškoláky jako příprava na vstup do školy. Řízený trénink 
probíhá jednou týdně pod vedením odborné lektorky. Děti si při cvičení uvolňují zápěstí, 
loketní kloub a celou paži. Zbaví se nesprávných návyků držení tužky nebo pera.  
Absolvování kurzu grafomotoriky usnadní vstup do základní školy. 
 

Flétnička 
Flétnička pro děti a jejich rodiče učí děti společně s rodiči vytvářet samostatnou hudební 
jednotku. Součástí a pomůckou pro výuku jsou básničky a omalovánky, které nenásilnou 
formou pomáhají fixovat získané vědomosti. 
 

Yamaha 
Hudební škola Yamaha ve spolupráci s MC Hvězdička otevřela v září 2009 nové kurzy „Pro 
život s hudbou“.  
 
Hudební škola YAMAHA působí po 
celém světě, jedná se o skupinovou 
aktivitu pro nejmenší a jejich rodiče. 
Jde o pásmo hudby, rytmických 
popěvků, písniček, básniček i pohybu, a 
to už pro děti od 4 měsíců věku. 
 
Vychází z toho, že každé dítě je od 
narození muzikální, jen se musí jeho 
vlohy rozvíjet. Hudební rozvoj v raném 
dětském věku je důležitý pro vývoj řeči.  
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Hraní s písničkou 
„Hraní s písničkou“ probíhá v MC 
Hvězdička již čtvrtým rokem. Děti, 
které chodily do mateřského centra 
od jeho založení, nastoupily do 
školek, a přesto se rády vrací zpět 
na odpolední programy. Vzhledem 
k velkému zájmu jsou kurzy dva, pro 
větší a menší děti. 
 
V „Hraní s písničkou“ děti zkouší 
vnímat svět kolem sebe očima (tedy 
spíše ušima  hudebníka). Snaží 
se 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. 

 

Atletika pro děti 
Od ledna 2008 funguje kroužek atletiky. Kroužek navštěvují děti od ročníku 2004 – 2000, a to 
díky vstřícnosti vedení ZŠ Jiráskova.  
 
Trénink probíhá každou středu, maximální počet dětí ve skupině je 12-15.  V zimě jsme 
využívali halu za ZŠ Jiráskova, na jaře jsme začali trénovat na moderním hřišti před ZŠ. Děti 
se učí základní atletické disciplíny – běh na krátké vzdálenosti 30, 50, 60 m, hod kriketovým 
míčkem, skok z místa, skok do dálky, nízký start. Cílem je děti připravit na regionální závody. 
Každý měsíc probíhají soutěže o ceny v rámci tréninku.  
 

Angličtina s úsměvem 
Cílem výuky angličtiny je vstřebat 
angličtinu poutavou formou.  
 
Děti se naučí anglicky pojmenovávat 
základní věci a situace kolem sebe. 
Jednotlivé lekce jsou tématicky 
zaměřené – zaměstnání, dopravní 
prostředky, Halloween, pohádky, 
rodina.  
 
Při každém setkání se děti naučí 6-
10 nových slovíček. Anglické kurzy 
probíhají ve Hvězdičce ve dvou 
úrovních – základní a pokročilé (pro 
děti, co už se učí déle). 
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Cvičení pro děti 
Cvičení pro děti probíhá ve Fitness 
clubu Esporta. Děti jsou rozděleny 
do skupinek podle věku, a to od 
jednoho roku až po předškoláky.  
 
Naučí se jednoduché říkanky 
spojené s pohybem. Děti cvičí samy,  
maminky jim jen občas pomohou.  
 
Důležité je děti zaujmout, a tak jsou 
vybírány tématické bloky blízké věku 
dětí (hry na zvířátka, auta, 
pohádkové bytosti). Pokud je cvičení 
takto motivováno, děti se stávají 
vnímavější a pozornější. 
 
 

Cvičení miminek a batolat – pro děti od 3 měsíců 
Každý pátek dopoledne probíhá v centru cvičení miminek, a to pod vedením laktační 
poradkyně Mgr. Jitky Hřebecké. Cvičení s miminky napomáhá správnému vývoji dětí. 
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Kurzy pro dospělé – podrobnější popis 

Angličtina pro maminky 
Angličtina pro maminky i tatínky je spojená se službou hlídání dětí. Rodiče se mohou v klidu 
vzdělávat, a o jejich děti je postaráno v herně mateřského centra… Lekce se konají ve 
skupinách 5-7 studentů. 
 
 

Dílny – drobná řemesla 
Mateřské centrum Hvězdička pořádá v období od října 2009 do května 2010 projekt 
kreativních dílen s názvem „Za poznáním drobných řemesel“.  
 
V celkem jedenácti tematických kurzech 
v rámci tohoto projektu mají zájemci 
z řad dospělých možnost seznámit se 
s nejrůznějšími řemeslnými a 
kreativními technikami – od výroby 
drobných šperků, přes tvorbu vánočních 
a velikonočních dekorací, výrobu loutek 
a panenek až po barvení textilu či 
drátkování. Projekt je spolufinancován 
Evropskou unií z Evropského 
zemědělského fondu pro rozvoj 
venkova v rámci osy IV Leader 
Programu rozvoje venkova ČR. 
 
 
Předporodní kurz je určen pro nastávající maminky.  
Vede ho laktační poradkyně Mgr. Jitka Hřebecká.  
 

Cvičení pro těhotné  
Probíhá ve Hvězdičce v úterý ve večerních hodinách. Na kurzu se schází přibližně osm 
nastávajících maminek.    
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Aktivity pro rodiče a děti – jednorázové akce 

Únor 2009 

25.2. od 16,30 hod.  
Domov seniorů, ul. Villaniho (dále 
jen DS) 

Půlhodinka s pohádkou -  O perníkové chaloupce  

25.2. od 20:00 hod. v MC Kreativní dílna – malování na hedvábí 

Březen 

11.3.od 15,15 hod. 
Hasičská stanice 

Návštěva HASIČSKÉ STANICE  

13.3. od 16,30hod. -  v DS Půlhodinka s pohádkou - O Budulínkovi 

25.3.od 20.00 hod. – v MC Beseda: Jak si hrát s dětmi 

Duben 

1.4. od 20.00 hod. – v MC Kreativní dílna – velikonoční dekorace 

8.4. od 9.30 do 12.00 hod. – v MC            Velikonoční den s Hvězdičkou - zdobení vel. vajíček, 
malování perníčků… 

17. – 19.4. dopoledne  
Povodí řeky Sázavy 

Ekologická akce – Čistá řeka Sázava. 
Rodinná procházka spojená s čištěním břehů řeky 

18.4. od 10.00 hod.  
Masarykovo nám. 

Vítání jara s Dětským domovem Racek a MC Hvězdička 

21.4. od 20.00 hod.  – v MC Beseda: Logopedie s Mgr.  Michaelou Voldřichovou 

23.4. od 15.30 hod.  
Sidliště Spořilov 

Den bezpečnosti s Hvězdičkou – ve spolupráci 
s Městskou policií 

28.4. od 20.00 hod. – v MC Beseda: Příprava k porodu s porodními asistentkami 

Květen 

6.5. 9.30-12.00 hod. – v MC Jako dárek ke dni matek – poradenství s kosmetičkou, 
kadeřnicí 

18.5. od 20.00 hod – v MC Beseda: Kineziologie 

20.5. od 15.30 hod. 
Zámecký park - Konopiště 

Pochod za pokladem, procházka konopišťským parkem, 
plnění úkolů 

25.5. od 16.30 hod.  – v DS Půlhodinka s pohádkou 

27.5. od 16.30 hod. – v MC Kreativní dílna – drátkování trochu jinak 

Červen 

12.6. odjezd ráno 
Ekocentrum Vlašim 

Souznění s přírodou. Výlet vláčkem, návštěva 
EKOCENTRA ve Vlašimi. 

18.6. od 15.30 hod.  
Sídliště Spořilov 

Sportovně zábavné odpoledne  

29.6 – 14.9. Letní přestávka 

Červenec 
22.7. – 26.7.   
Soběšín 

Táborová dovolená rodinného tipu 

Září 
14.9. od 15,30 hod.                 
Zahrada Římskokatolické fary  

Sportovně zábavné odpoledne s táborákem. 

Říjen 

9. - 11.10. (pátek až neděle) 
Jablonná nad Vltavou 

Víkendový pobyt rodičů s dětmi (hry, procházky po okolí, 
večerní program, koupání v Aquaparku Měřín) 

19.10. od 16,30 hod. – v DS Půlhodinka s pohádkou - Zvířátka a Loupežníci 

21.10. od 20,00 hod. – v MC Kreativní dílna – smalty 

Listopad 

1.11. od 17,00 hod. 
Start na náměstí před MC 

Halloweenský lampiónový průvod  v maskách 

 23.11. od 16,30 hod. – v DS Půlhodinka s pohádkou – O Smolíčkovi 

 25.11.od 19,00 hod. – v MC Kreativní dílna - výroba věnců 

Prosinec 
1.12 od 10,00 hod. 
Hotel Pošta 

Mikulášská besídka (Mikuláš a hodní čerti) 

16.12.  9,30 - 14,00 hod. – v MC Vánoční tvoření pro děti 
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Co se nám povedlo, aneb o některých akcích trochu více ... 
 
Půlhodinky s pohádkou  
 
Specialitou Hvězdičky jsou půlhodinky s pohádkou. Jsou určeny především pro nejmenší děti 
ve věku od 2 do 4 let, které se ve skupině svých vrstevníků učí soustředit na představení. 
Pohádky jsou hrány jednou měsíčně, a to v Domě seniorů v ulici Villaniho.  Jsou také 
součástí pravidelné Mikulášské besídky a objevují se v programu hvězdičkovského letního 
tábora.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Všechny pohádky jsou hrané – jednotlivé role si mezi sebe rozdělují maminky z mateřského 
centra. V Půlhodince s pohádkou se vystřídaly nejznámější pohádkové postavičky, které 
znají už nejmenší děti (Krtek, Ferda Mravenec, Pejsek a Kočička) i krátké klasické pohádky 
(Budulínek, O Koblížkovi, O Smolíčkovi). Ve větší míře se v roce 2009 zapojily i děti jako 
herci. 
 

 
Dvakrát do roka 
hrajeme také pro 
babičky a dědečky 
v benešovském 
Domově seniorů. 
 
Doufáme, že pohádky 
na programu našeho 
centra vydrží i nadále. 
Budou dělat radost 
malým divákům, uvádět 
je do divadelního světa 
a se stejnou chutí, 
s jakou jsou 
připravovány, budou i 
sledovány.  
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Návštěva hasičské zbrojnice 
 

Prohlídka hasičské zbrojnice 
patří mezi nejoblíbenější 
akce našeho centra. Spolu 
s dětmi ji navštěvují i tatínci a 
dědečkové. 
 
 Zážitkem je zejména 
možnost prohlédnout si 
hasičskou techniku zblízka, 
posedět v kabině hasičského 
vozu, vyzkoušet si jeho 
vybavení či velkou hasičskou 
přilbu. Na konci návštěvy 
hasiči splní dětem přání a 
předvedou jízdu po požární 
tyči.  
 
  

Akci pořádáme již čtvrtým rokem. Zpravidla se na ní schází kolem 180 návštěvníků – dětí 
s rodiči.  
 
 
 
Beseda – Jak si hrát s dětmi? 
 
V březnu 2009 proběhla ve Hvězdičce beseda na téma Jak si hrát s dětmi. Besedu vedla 
paní Hurdová, která nám přišla ukázat, jak si s padákem hrát… Padák se ideálně hodí na 
pohybové hry: rozvíjí motoriku a posiluje pocit soudržnosti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 18 

Velikonoční den s Hvězdičkou 
 

Ve středu 8. dubna 2009 proběhl 
Velikonoční den s Hvězdičkou.  
 
Rodiče přicházeli do mateřského 
centra, aby pomohli svým dětem 
vytvořit velikonoční dekorace, 
namalovat vajíčka, ozdobit perníčky. 
 
Dětem se to moc líbilo, Bylo krásné 
pozorovat jejich soustředění  a 
radost z jejich výtvorů… 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Čistá řeka Sázava 
 
V polovině dubna  jsme se zúčastnili 4. ročníku akce, kterou pořádala společnost Posázaví, 
v.o.s. – s názvem „Čistá řeka Sázava“. 
 
Jedná se o jarní úklid břehů řeky prováděný dobrovolníky, kteří jedou na lodích a do 
připravených pytlů sbírají vše, co na břeh řeky nepatří a s čím si příroda neumí poradit sama. 
Dobrovolníci z Hvězdičky se svými rodinami šli procházkou a pomohli uklidit břeh řeky 
v úseku z Hvězdonic do Zlenic. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Celá akce byla zakončena slavnostním večerem 30. května 2009, na kterém vystoupila, a 
celý projekt podpořila, Aneta Langerová. 
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Vítání jara ve spolupráci s Dětským domovem Racek 
 
 
Vítání jara je další tradiční akcí 
Hvězdičky.  
 
Spolu s Dětským domovem Racek 
jsme připravili hudební vystoupení 
dětí na Masarykově náměstí 
v Benešově dne 18. 4. 2009. Děti 
se snažily i přes nepřízeň počasí 
předvést společné vystoupení. 
 
V průběhu akce měli rodiče se 
svými dětmi možnost si u stolečků 
vyrobit vlastní tematický jarní 
výrobek. Nechyběly drobné 
atrakce, písničky a také sladká 
odměna v podobě koláčků… 
 
 
 
 
Den bezpečnosti s Hvězdičkou 
 
Ve spolupráci s Besipem a městskou policií se děti zábavnou formou učily seznamovat 
s bezpečnostními pravidly na silnici. Na konci akce je čekala sladká odměna a dárek. 
 
Den bezpečnosti se řadí k nejvíce oblíbeným sportovním akcím. 
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Den matek – poradenství s kosmetičkou v MC Hvězdička 
 

 
Novinkou v tomto roce bylo pozvání 
kosmetičky, manikérky a kadeřnice do 
našeho centra. 
 
Na Den matek jsme umožnili maminkám 
svěřit se do jejich péče. 
 
V době, kdy maminky odpočívaly a 
relaxovaly v jejich péči, jim děti hlídala 
pracovnice dětského centra. 
 
 
 

 
 
 

Pochod za pokladem 
 
 
20. května jsme vyrazili 
konopišťským parkem 
hledat poklad.   
 
Děti plnily úkoly, které na 
ně na trase čekaly, spolu se 
svými rodiči se prošly 
v přírodě a nakonec se 
dočkaly i pokladu – sladké 
odměny.  
 
Zpátky do Benešova se 
svezly malým výletním 
vláčkem, což bylo krásným 
zakončením odpoledne.  
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Soběšín – dovolená táborového typu 
 
I o prázdninách má Hvězdička pro děti program. V roce 2009 se již podruhé uskutečnila 
rodinná dovolená táborového typu, a to v Soběšíně na břehu řeky Sázavy…  
 

Zúčastnily se jí děti od 
jednoho roku po školáky. 
Připravily jsme pro ně 
spoustu her, dovádění a 
soutěžení.  
 

Dětem se s námi líbilo, a 
protože tam mohly být se 
svými rodiči, nestýskalo se 
jim. 
 
Příští rok plánujeme, že se 
táborová dovolená rozšíří na 
dva turnusy… Uvidíme… 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Táborák pro děti 
 
Táborákem na benešovské faře Mateřské centrum Hvězdička zahajuje, po letní přestávce, 
podzimní provoz mateřského centra. Podtitulem akce je „Loučení s létem“. 
 
Zábavné dětské odpoledne je 
spojené s táborákem, opékáním 
buřtíků, zpíváním písniček při kytaře 
a dalším bohatým programem 
plným her a soutěží.  
 
Děkujeme za laskavou podporu 
římsko-katolické farnosti v 
Benešově, která pro pořádání 
dětského odpoledne poskytla 
prostory. 
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Haloweenský průvod 
 

 
V listopadu se koná již tradiční 
Haloweenský průvod, který je 
zakončen velkým ohňostrojem na 
Karlově.  
 
Tato akce je velmi oblíbená, ať už 
malými dětmi a jejich maminkami, tak 
i ostatními spoluobčany, kteří se 
v hojném počtu přijdou podívat, i když 
nemají malé děti.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Mikulášská besídka 
 
 

V prosinci jsme připravili pro děti 
Mikulášskou besídku 
s programem.  
 
Akce byla určena především pro 
předškolní děti od 1 roku do 6 let. 
Vlídný Mikuláš a andělé měli pro 
děti připravenu malou nadílku.  
 
Odvážnější  děti mohly zajít  na 
podium do pekla za hodnými 
čerty. Čekání na příchod 
Mikuláše si děti zkrátily 
písničkami a pohádkou Krtek a 
vánoce, kterou nacvičily a 
odehrály maminky z MC 
Hvězdička. 
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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 nepravidelných akcí. Skupině maminek, které 
se pravidelně scházejí na schůzích MC a starají se o provoz a agendu spojenou s provozem 
Hvězdičky. Dále pak všem partnerům a sponzorům, kteří přispěli finančně, darem či jiným 
způsobem k možnosti existence a kvalitnějšího fungování našeho centra. 
 
 
Partnerská spolupráce 
 

Mateřské centrum Hvězdička je od roku 2005 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 MC Hvězdička 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.  
 
 
 

 
 
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.  
 
Předsedkyně Hvězdičky Ing. Jana Čechová byla v roce 2009 členkou 
správní rady Posázaví, o. p. s.  
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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. 

 
 
 

 
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.  
 
 

 
 

 
Významným partnerem je i Esporta Fitness 
Club. Prostor, který ve fitness klubu 
využíváme, je plně odpovídající svým 
vybavením i zázemím potřebám dětí, které 
naše centrum navštěvují. Těšíme se, že se i 
nadále budeme setkávat s podobně 
vstřícnými partnery.  
 

 
 
Za pomoc při organizaci úspěšné akce 
„Dopravní hřiště“, 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.  
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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. 
 
 
 
 
 
Granty a dotace 

 
V roce 2009 jsme z grantu Ministerstva práce a sociálních věcí 
obdrželi dotaci ve výši 219 293 korun ze státního rozpočtu nestátním 
neziskovým subjektům v oblasti podpory rodiny pro rok 2009. 
 
 
. 
 

 
  
I v roce 2009 pokračovala spolupráce MC Hvězdička s Městským 
úřadem. Městský úřad nám poskytl dotaci na provoz centra 75 000 
korun. 

 
 
 
 
 

 
Mateřské centrum Hvězdička pořádá v období 
od října 2009 do května 2010 projekt 
kreativních dílen s názvem „Za poznáním 
drobných řemesel“. Projekt je spolufinancován 
Evropskou unií z Evropského 
zemědělského fondu pro rozvoj venkova 
v rámci osy IV Leader Programu rozvoje 
venkova ČR. 
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Když nám naše prostory nestačí 
 
Velmi oceňujeme vstřícnost všech, kdo nám umožňuje využívat jeho prostory.  
 
Mezi nimi musíme vyzdvihnout Domov seniorů ve Villaniho ulici v Benešově, kde pořádáme 
Půlhodinky s pohádkou.  
 

 
 
Další, kdo nám poskytuje své prostory, je základní škola Jiráskova a základní škola Karlov, 
kde probíhají sportovní kroužky. 
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Výkaz zisku a ztrát  
  

PŘÍJMY (v Kč):  
  

členské příspěvky dle stanov                                           6 000,00     

sponzorské dary                                       17 506,00     

víkendové pobyty, letní tábor         89 020,00     

zájmové kroužky       416 880,00     

úroky               497,29     

ostatní příjmy (vstupné do MC a na jednorázové akce)         35 212,30     

Grant MPSV ČR 219 293,00 

dotace, granty (Město Benešov, MPSV ČR)         75 000,00     

CELKEM       859 408,59     

  
  
VÝDAJE (v Kč):  

  
Nájemné       139 488,40     

služby (poštovné,telef.poplatky,tisk,doprava)       208 817,00     

Mzdy, vč.ostatních mzdových nákladů       454 427,00     

Pojistné           5 067,00     

poplatky za vedení BÚ           2 517,00     

provozní náklady (výtvarné potřeby, hračky, odměny do soutěží)         73 129,00     

dary 200,00 

CELKEM       883 645,40     
  
  

ZISK - 24 236,81     
  
  
  

Vyhotovila: Jana Rendová 602 213 394  
Datum: 31. 1. 2010  
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Co připravujeme na rok 2010  
 
V roce 2010 bychom chtěli v rámci našich možností ještě více rozšířit kurzy pro rodiče i děti, 
ale vše musíme přizpůsobit tomu, co nám kapacita dovolí. 
 
Začátkem roku 2010 nás čeká novinka – Masopust, který je vyvrcholením kreativních dílen.  
 
V létě rozšíříme nabídku táborových pobytů. Přidáme jeden turnus táborové dovolené 
v Soběšíně a jeden týden příměstského táboru s atletikou…. O oba tyto tábory byl v letošním 
roce veliký zájem. 
 
Rádi bychom zachovali akce, které spolu s dětmi přivádí i tatínky nebo ostatní členy rodiny, 
jako návštěva hasičské stanice, dopravní odpoledne nebo pochod za pokladem. 
 
Chtěli bychom začít spolupracovat i se základními školami, hlavně s 1. třídami. Pro děti 
bychom rádi připravili rozlučku v prostorách našeho centra. 
 
Rok 2010 pro nás bude významný. Na podzim u nás zakotví putovní výstava s tématikou: 
Jak se žije v mateřských centrech. Výstava se v intervalu jednoho měsíce přesouvá po 
jednotlivých městech a obcích v kraji. Cílem je zajímavou formou seznámit veřejnost a 
zástupce měst a obcí s myšlenkou mateřských center, s nabízenými prorodinnými službami 
a s činností celorepublikové Sítě MC. Vedlejším efektem výstavy je navázání spolupráce 
mezi jednotlivými mateřskými centry a výměna zkušeností. 
 
S novými prostory, které jsme v roce 2008 získali, jsme moc spokojeni. Snažíme se využít 
daných prostorů v dopoledních i odpoledních hodinách. Stále si však přejeme jedno 
vylepšení -  do herny mateřského centra pořídit prolézací loď (vzhledem k tomu, že herna je 
ve stylu mořské říše) se skluzavkou. Na to, ale zatím nemáme dostatek finančních 
prostředků. Pokud by se našli sponzoři, velmi bychom to uvítali. Je to investice v řádech 
několika desítek tisíc.  
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Kontakty  
 
Poštovní adresa 
Mateřské centrum Hvězdička (Jana Čechová) 
Vančurova 1146, Benešov 
IČO 26627311 
 
Mateřské centrum HVĚZDIČKA sídlí od října 2008 
na nové adrese v budově Piaristické koleje 
v Benešově, Masarykovo náměstí 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Informace o našem centru najdete na www.hvezdicka.info, fotografie z akcí 
najdete na http://mc-hvezdicka.rajce.idnes.cz.  
 
Dotazy posílejte na emailovou adresu hvezdicka@hvezdicka.info nebo vám je 
můžeme zodpovědět na telefonu 739 636 981 (Martina Götzová). 


	MATEŘSKÉ CENTRUM
	HVĚZDIČKA
	VÝROČNÍ ZPRÁVA
	ZA ROK 2009
	OBSAH
	3
	Úvod
	4
	Založení a začátky MC Hvězdička
	5
	Poslání organizace
	6
	Struktura a fungování organizace
	7
	Lektoři v MC
	8
	Aktivity pro děti 
	9
	Stálý program
	9 - 10
	Aktivity pro rodiče
	11 - 14
	Podrobný popis aktivit pro děti a rodiče
	15 - 22
	Jednorázové akce
	23 - 26
	Partnerská spolupráce, granty a dotace
	27
	Finanční hospodaření MC Hvězdička
	28
	Co připravujeme na příští rok
	29
	Pondělí
	Pondělí
	Středa
	Úterý
	Únor 2009
	Návštěva HASIČSKÉ STANICE 
	Beseda: Jak si hrát s dětmi
	Ekologická akce – Čistá řeka Sázava.

	Vítání jara s Dětským domovem Racek a MC Hvězdička


	Kontaktní údaje
	Úvod
	Založení a začátky Mateřského centra Hvězdička
	Poslání organizace
	Struktura a fungování organizace
	Stálými zaměstnankyněmi centra jsou
	 Martina Götzová (1971)

	Program v MC Hvězdička
	Aktivity pro děti
	• Bez předchozího přihlášení – stálý program

	• Aktivity pro rodiče
	Kurzy pro děti – podrobnější popis
	Šikovné ručičky
	Grafomotorika
	Flétnička
	Yamaha
	Hraní s písničkou
	Atletika pro děti
	Angličtina s úsměvem
	Cvičení pro děti
	Cvičení miminek a batolat – pro děti od 3 měsíců

	Kurzy pro dospělé – podrobnější popis
	Angličtina pro maminky
	Dílny – drobná řemesla
	Cvičení pro těhotné
	Pochod za pokladem

	Výkaz zisku a ztrát
	Co připravujeme na rok 2010
	Kontakty

