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ÚVODEM 

 

Když se dívám na dlouhý seznam kurzů, kroužků, cvičení, besed a dalších nejrůznějších akcí, 

které jsme v roce 2012 zajišťovali pro děti, ale stále ve větší míře i pro dospělé, musím se 

pozastavit nad tím, jak rok od roku naše mateřské centrum roste.  

 

Stále se však držíme základních principů, na kterých mateřská centra stojí. Nabízíme prostor 

pro scházení lidí, kterým je příjemné spolu trávit čas, a kteří se vzájemně obohacují a učí 

novým věcem. Zároveň dáváme příležitost těm, které nebo kteří přichází s nabídkou, že se 

chtějí aktivně zapojit a ve Hvězdičce vést nějaký svůj kroužek, kurz nebo například 

zorganizovat besedu. Nebo jen vypomoci se službou v herně a s hlídáním dětí. I díky tomu, že 

máme dveře takto otevřené, je naše nabídka velmi pestrá a vybere si z ní snad každý.  

 

Ač naše činnost navenek působí téměř idylicky, pod povrchem už to taková idylka není. 

Dnešní doba mateřským centrům moc nepřeje. Ekonomická realita dopadá i na nás. Stejně 

jako další mateřská centra jsme si zvykly čerpat dotace z programů pro rodiny Ministerstva 

práce a sociálních věcí. Tak to šlo pět poklidných let. Jenže ejhle. Už v roce 2011 se podmínky 

pro čerpání dotace zpřísnily a pro rok 2012 už se pro naše mateřské centrum staly 

nedosažitelné. Takže jsme si prožili rok bez cenné finanční podpory státu. Díky tomu pro nás 

nebyl rok 2012 jednoduchý. Pronájmy, mzdové náklady – každý měsíc neúprosně nabíhají. A 

ruku na srdce, ač jsme dříve mysleli, že i bez dotací dokážeme fungovat, dnes už si s tím tak 

jisti nejsme. Třeba jednou. Ale ten čas ještě nenastal. Museli bychom centrum postavit jako 

ryze komerční projekt. Zapomenout na méně nebo zcela nevýdělečné aktivity, což bychom 

jen velmi neradi. To už by nebylo mateřské centrum, jaké jsme před devíti lety zakládali. 

 

Když píšu, že současná doba mateřským centrum moc nepřeje, není to tak jednoznačné. 

Z toho, jak si vysvětluji aktuální kroky MPSV, ale i dalších státních orgánů, tak s mateřskými 

centry je do budoucna počítáno, ale očekává se od nich větší angažovanost v oblasti sociální 

prevence, ochrany dětí, pěstounské péče a dalších blízkých oblastí. Což je jistě záslužná 

činnost. Nezanedbatelnou komplikací je ale to, že většina mateřských center je nejaktivnější 

na poli volnočasových aktivit pro rodiny s dětmi. Sekundárně pak poskytuje prostor pro 

poradenství a vzdělávání. Jít hlouběji do oblasti sociální prevence vyžaduje větší zkušenosti a 

odbornost. A té se většině mateřských center zatím nedostává.  

 

Nicméně – nechceme se bránit novým věcem. Proto jsme v roce 2012 zahájili užší spolupráci 

s odborem sociálních věcí a zdravotnictví městského úřadu v Benešově. Jako službu, která 



v Benešově chybí, a kde by Mateřské centrum Hvězdička mohlo pomoci, jsme společně 

identifikovali službu sanace rodiny. Pro ty, kteří se s tímto termínem setkávají poprvé, krátké 

vysvětlení. 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. V září 2012 jsme od Úřadu Středočeského kraje získali 

pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí. Od ledna 2013 již zaměstnáváme sociální 

terénní pracovnici pro sanaci rodiny, která má k tomu odpovídající vzdělání, a která dochází 

do rizikových rodin. Výsledky spolupráce jsou u některých rodin zřetelné již po několika 

týdnech spolupráce. Jindy jde o dlouhodobý proces. Suma sumárum - první zkušenosti 

s touto službou jsou pozitivní. Jsme rádi, že tomu tak je. Sanace rodiny pro nás byla krokem 

do neznáma. Těší nás, že se nestala jen cestou k tomu, aby mateřské centrum bylo více 

„sociální“. Ale, že máme dobrý pocit z toho, že díky této službě máme šanci někomu 

skutečně pomoci. 

 

V roce 2012 jsme se museli vypořádat s personální změnou. Kateřina Bultasová, která byla ve 

Hvězdičce zaměstnána od listopadu 2009 a v posledním roce jej výkonně řídila, se v polovině 

roku 2012 rozhodla opustit naše řady a vrátit se do „komerčního světa“. Její roli převzala 

Blanka Škorpová. Která se může i nadále opírat o úzkou spolupráci s Martinou Götzovou. Jim 

oběma patří velký dík, že Hvězdička stále výborně funguje po organizační a obsahové 

stránce.  A ještě dvě dobré duše bych ráda vyzdvihla – Janu Rendovou za desítky hodin 

věnované řízení, účetnictví a administrativě, a Ivu Sadílkovou za organizaci pohádkových 

představení Hvězdičky.  

 

Držte nám palce, abychom i jubilejní desátý rok 2013 prožili úspěšně a ve zdraví. 

 

za Mateřské centrum Hvězdička 

předsedkyně představenstva 

ing. Jana Čechová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZALOŽENÍ A ZAČÁTKY MATEŘSKÉHO CENTRA HVĚZDIČKA 
 

 

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

zaregistrováno ministerstvem vnitra ČR v registru občanských sdružení podle zákona 

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

 

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

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

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

na mateřské dovolené a jejich děti. 

 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

jsme se přestěhovali do prostor Piaristické koleje na Masarykově náměstí v Benešově, kde 

MC Hvězdička působí dosud. 

 

 

 
Foto ze zahájení činnosti v prostorách DDM Benešov (říjen 2003)  

3. 

2. 
4. 



POSLÁNÍ ORGANIZACE 

 

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

 

Jeho cílem je především: 

 

 posilovat prvořadou a nezastupitelnou roli rodiny a rodičovské výchovy, 

 získávat a předávat poznatky o výchově, zdraví a psychologii rodinného života, 

 umožnit rodičům vzájemně se společensky i neformálně stýkat, vzdělávat se a využívat 

vlastních schopností či znalostí ku prospěchu členů i náhodných návštěvníků, 

 obohacovat děti o vztahy a zkušenosti, nabízet jim prostředí důvěry, 

 poskytovat prostor pro vzájemnou pomoc a předávání zkušeností, 

 pořádat akce pro veřejnost při aktivní účasti dětí, 

 spolupracovat s jinými mateřskými centry a organizacemi, 

 spolupracovat s orgány státní správy a samosprávy, 

 spolupracovat s dalšími poskytovateli sociálních služeb. 

 

 

2. 



STRUKTURA A FUNGOVÁNÍ ORGANIZACE 

 

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

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

 

Složení představenstva MC Hvězdička 
 

Ing. Jan Čechová – předsedkyně představenstva 

Jana Rendová – členka představenstva 

Lenka Kotoučová – členka představenstva  

 

Kontrolor účtu: Ing. Markéta Fikejzová 

 

Stálí zaměstnanci mateřského centra 
 

Blanka Škorpová (1974) je zaměstnána od září 2011. 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. 

 

Martina Götzová (1971) je ve Hvězdičce 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, 
lampiónový průvod, atd.) 

 

Kateřina Bultasová (1980) byla zaměstnána od listopadu 2009. Ve Hvězdičce se věnovala 
výtvarné činnosti, vedla řemeslné dílny pro maminky a kroužek Šikovné ručičky pro děti, 
zajišťovala komunikaci s členy a klienty MC, koordinaci programů a akcí. Od června 2011 byla 
pověřena výkonným řízením MC Hvězdička. Pracovní poměr ukončila v červenci 2012. 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blanka Martina 



Lektoři, kteří vedou jednotlivé kurzy 

 

Kurzy a kroužky pro děti  

 Grafomotorika   Miroslava Kheková 

 Rozvaž svůj jazýček   Mgr. Lucie Dušková 

 Logopedická prevence - individuální   Mgr. Lucie Dušková 

 Šikovné ručičky   Kateřina Bultasová 

 Hudební škola Yamaha Mgr. Martina Deverová  

 Hraní s písničkou Mgr. Iva Sadílková  

 Angličtina pro děti Ing. Hana Hanzalová  

 Atletika Jana Kahounová  

 Flétničky Mgr. Jana Šeborová  

 Cvičení dětí od 1 roku do 5 let Martina Götzová  

 Cvičení dětí od 3 měsíců do 1 roku Mgr. Jitka Hřebecká 

 Tanečky pro kluky a holčičky Blanka Škorpová  

 Minisportovky Lenka Janotová 

 Školička s Hvězdičkou Blanka Škorpová 

 Keramika pro děti Mgr. Iveta Hronková 

 S mrňátky za písničkou Bc. Anna Pokorná 

Kurzy a kroužky pro dospělé 
 

 Keramika Anna Strnadová 

 Večerní tvořivé kurzy Kristýna Gogolínová 

Jana Kristlová 

 Německý jazyk Mgr. Zuzana Tyrnerová 

 Francouzský jazyk Mgr. Zuzana Tyrnerová 

 Španělský jazyk Mgr. Jana Urbanová 

 Zdravotní cvičení Václava Kubánková 

 Jóga Veronika Lipka 

 Zumba s posilováním Michaela Pávová 

 Cvičení podle M. S. Norbekova Jitka Říhová 

 Relaxační seminář – tanec života Eva Jelenová 

 

Herny s programem  

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

Nikola Knihová, Lenka Kamenická, Bohdana Havlíčková. 

 

 

 

 



STÁLÝ PROGRAM V ROCE 2012 

 
Program v herně MC Hvězdička – Masarykovo náměstí 1, Benešov 
 

 
 

 

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

 

 
 

 

Atletika - přípravka  

Středa: 16,00 – 17,00 hod. a 17,00 – 18,00 hod., tělocvična ZŠ Jiráskova, Benešov 

 

 

 

 

 

 
 

 



PŘEHLED AKCÍ REALIZOVANÝCH MC HVĚZDIČKA V ROCE 2012 

 

11. 1. 2012 od 20,00 hod.  
MC Hvězdička 

Beseda Pevné objetí 2 

30. 1. 2012 od 16,30 hod. 
Domov seniorů, Villaniho 2130, Benešov 

Půlhodinka s pohádkou pro nejmenší 
Zvířátka a loupežníci 

26. 2. 2012 (neděle) od 14,00 hod. 
Sraz – Masarykovo náměstí, Benešov 

Masopustní průvod v maskách 

19. 3. 2012 od 16,30 hod. 
Domov seniorů, Villaniho 2130, Benešov 

Půlhodinka s pohádkou pro nejmenší            
O Smolíčkovi 

29. 3. 2012 od 9,30 od 12,00 hod. Velikonoční tvoření pro děti  

29. 3. 2012 od 15,30 hod. 
Sraz před stanicí, ul. Černoleská 

Návštěva hasičské zbrojnice  

13. - 15. 4. 2012 
Povodí řeky Sázavy 

Čistá řeka Sázava. Rodinná procházka 
spojená s čištěním břehů řeky 

17. 4. 2012 od 20,00 hod. 
MC Hvězdička 

Seminář „První pomoc u dětí i dospělých“ 

18. 4. 2012 od 20,00 hod. 
MC Hvězdička 

Seminář „První pomoc u dětí i dospělých“ 

23. 4. 2012 od 16,30 hod. 
Domov seniorů, Villaniho 2130, Benešov 

Půlhodinka s pohádkou pro nejmenší 
O perníkové chaloupce 

25. 4. 2012 od 15,30 hod. 
Hřiště na sídlišti Spořilov, Benešov 

Den bezpečnosti s MC Hvězdička  

25. 4. 2012 od 20,00 hod. 
MC Hvězdička 

Beseda Příprava k porodu 

9. 5. 2012 od 20,00 hod. 
MC Hvězdička 

Seminář „První pomoc u dětí i dospělých“ 

10. 5. 2012 od 9,30 do 12,00 hod. 
MC Hvězdička 

Den pro maminky – poradenství s 
kosmetičkou a manikérkou 

10. 5. 2012 od 19,00 hod. 
Tělocvična v ul. Dukelská 

Cvičení pro ženy „Hvězdička maminkám“ 

16. 5. 2012 od 20,00 hod. 
MC Hvězdička 

Beseda Logopedická prevence 



23. 5. 2012 od 15,30 hod. 
Sraz u vstupní brány konopišťského 
parku (za fotbalovým hřištěm) 

Pochod za pokladem  

29. 5. 2012 od 15,30 do 16,30 hod. 
Tělocvična MC Hvězdička, ul. Dukelská 

Burza samolepek – Billa, Penny, Albert 

31. 5. 2012 od 9,30 do 11,30 hod. 
MC Hvězdička 

Bazárek s dětským oblečením 

4. 6. 2012 od 16,30 hod. 
Domov seniorů, Villaniho 2130, Benešov 

Půlhodinka s pohádkou pro nejmenší  
O třech prasátkách 

10. 6. 2012 od 13,00 hod. 
Sportovní hřiště v ul. Jiráskova 

Atletické závody na hřišti 

13. 6. 2012 15,30 hod. 
Hřiště na sídlišti Spořilov, Benešov 

Sportovně zábavné odpoledne 

13. 6. 2012 15,30 hod. 
MC Hvězdička 

Beseda Metoda M. Montessori 

25. 6. - 12. 9. 2012  Letní přestávka  

16. 7. – 20. 7. 2012 
MC Hvězdička + sportovní hřiště  

Příměstský tábor 

21. 7. – 25.7. 2012 
Rekreační středisko Blaník 

Táborová dovolená, rodiče s dětmi 

25. 7. – 29. 7. 2012 
Rekreační středisko Blaník 

Táborová dovolená, rodiče s dětmi 

20. 8. – 24. 8. 2012 
MC Hvězdička + sportovní hřiště  

Příměstský tábor spojený s atletikou 

12. 9. od 15,30 hod. 
Zahrada Římskokatolické fary na Karlově 

Sportovně zábavné odpoledne s táborákem 

22. 10. 2012 od 16,30 hod. 
Domov seniorů, Villaniho 2130, Benešov 

Půlhodinka s pohádkou pro nejmenší  
O koblížkovi 

26. 10. od 8.00 do 12.00 nebo 18.00 hod 
MC Hvězdička 

Podzimní prázdniny pro děti 1. a 2. třídy 

1. 11. 2012 od 9,30 do 12,00 hod. 
MC Hvězdička  

Den pro maminky "Buď jednička"  

4. 11. 2012 od 17,00 hod. 
Benešov 

Halloweenský lampiónový průvod v maskách  



19. 11. 2012 od 16,30 hod. 
Domov seniorů, Villaniho 2130, Benešov 

Půlhodinka s pohádkou pro nejmenší  
O dvanácti měsíčkách 

28. 11. 2012 od 20,00 hod. 
MC Hvězdička 

Večerní dílna pro dospělé – adventní 
aranžmá – přijďte si vytvořit adventní 
aranžmá pro předvánoční čas. 

29. 11. 2012 od 19,00 hod. 
Tělocvična MC Hvězdička, ul. Dukelská 

II. ročník cvičení „Ženy dětem“  

4. 12. 2012 od 10,00 hod. 
Divadlo Pošta Benešov 

Mikulášská besídka + pohádka  

12. 12. 2012 od 9,30 do 12,00 hod. 
MC Hvězdička 

Vánoční tvoření pro děti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. 



Z NAŠICH AKCÍ A AKTIVIT  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cvičení pro děti  

od 1 do 4 let  

a energií sršící 

lektorka Martina 

Götzová. 

Dopravní hřiště 

Den bezpečnosti, duben 2012 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Půlhodinka s pohádkou a 

stále početnější „ansámbl“. 

Dvě premiéry roku 2012:  

O třech prasátkách  

a O dvanácti měsíčkách. 

Naše trpělivá,  

ale i náročná 

režisérka a 

scénáristka  

Iva Sadílková. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Halloweenský lampiónový původ v maskách 

v listopadu.  Tradičně vysoká účast kolem 500 

osob. Vítězné masky – Kaštánci. 

Letní tábor rodičů s dětmi.  

„Indiáni na Blaníku“. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Masopust a rej masek na benešovském náměstí, únor 2012 

Den pro maminky  

v MC Hvězdička jako 

dárek maminkám  

ke Dni matek.  

Konzultace a péče 

vizážistky, kosmetičky. 

Zajištěno hlídání dětí. 



 

 

 

 

 

 

 

Kreativní dílny pro děti a 

dospělé. Včetně vánoční 

a velikonoční tematiky. 



SPOLUPRÁCE A PARTNERSTVÍ 

 

Granty a dotace 

 

 

I v roce 2012 pokračovala spolupráce Mateřského centra Hvězdička 

s Městským úřadem v Benešově. Od městského úřadu jsme získali 

dotaci na pronájem tělocvičny (na atletiku) a na pořádání 

Halloweenského průvodu.  

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

 

 

 

 

Partnerská spolupráce 

 

Mateřské centrum Hvězdička se v roce 2005 stalo řádným členem Sítě 

mateřských center v České republice. Organizace, která vznikla v roce 

2001 a jejímž posláním je sdružovat, pomáhat v rozvoji a vzájemné 

komunikaci mezi mateřskými centry v ČR. Členská mateřská centra, tzn. i 

MC Hvězdička, jsou držiteli certifikátu Společnost přátelská rodině. 

Evropská síť MC získala v roce 2002 Dubajskou cenu pro MINE. 

Zakladatelka Sítě MC v ČR Rut Kolínská je držitelkou ceny Žena Evropy. 

 

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

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

na vydařené akce apod. Konané akce si vzájemně propagujeme.  

 

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.  

 

              

Dětský domov Racek je od počátku pravidelným 

účastníkem našich akcí. Nápad uspořádat společné Vítání 

jara se osvědčil a stal se příjemnou tradicí, stejně jako 

společný výlet, který byl částečně financován z výtěžku 

ze sbírky na akci samotné. I zkouška akce, prováděná 

přímo v dětském domově, spojená s prohlídkou prostor 

domova, byla přínosná pro obě strany. Propojení větších 

dětí s „mrňátky“ z centra do společného programu vedlo k příjemnému výsledku. 

 

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

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

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

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

 

Oceňujeme spolupráci s gynekologicko-porodnickým oddělením Nemocnice Rudolfa a 

Stephanie. Porodní asistentky přicházejí do našeho centra na pravidelné besedy 

s nastávajícími maminkami, čerstvé maminky dostávají informace o možnostech, které jim 

nabízí MC Hvězdička, již v porodnici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT 

 

PŘÍ JMY  (v  Kč )  
   členské příspěvky dle stanov                                               1 620,00     

sponzorské dary                                          31 450,00     

víkendové pobyty, letní tábor          215 335,00     

zájmové kroužky děti          583 026,00     

zájmové kroužky dospělí          162 185,00     

úroky                  325,60     

ostatní příjmy (vstupné do MC a na jednorázové akce)            41 267,00     

dotace, granty (Program Leader)          318 998,00     

CELKEM       1 354 206,60     

  

  VÝDAJE  (v  Kč )  
 

  Nájemné          186 184,67     

služby (poštovné, tel. poplatky, tisk, doprava)          213 712,00     

Mzdy, vč. ostatních mzdových nákladů          769 232,00     

Pojistné               6 556,00     

poplatky za vedení BÚ               3 021,00     

provozní náklady (výtvarné potřeby, hračky, odměny do soutěží)          106 017,00     

CELKEM       1 284 722,67     

  

  ZISK/ZT RÁT A  (v  Kč )      69  483,93      

  

  

  Vyhotovila: Jana Rendová tel. 602 213 394 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PODĚKOVÁNÍ 

 

Poděkování patří především všem, kteří obětavě pomáhali s chodem mateřského centra, ať 

již při zajišťování pravidelného programu nebo při zajištění nepravidelných akcí. Skupině 

maminek, které se pravidelně scházejí na schůzích MC a starají se o zajištění provozu a 

agendy spojené s provozem Hvězdičky. Pomáhají s tvorbou a aktualizacemi internetových 

stránek. Nebo těm, které nezištně napečou na akce Hvězdičky koláčky.  

 

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

velmi těžko ve Hvězdičce dokázali to, co jsme dokázali.  
 

 

 

 

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

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

služba na disciplínách nebo jako malí herci v pohádkách.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INFORMACE O HVĚZDIČCE NAJDETE  

 

Na internetových stránkách www.hvezdicka.info 

 

 

Na Facebooku 

 

 

A velmi často též v regionálních médiích 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hvezdicka.info/


KONTAKTY  

 

Poštovní adresa 

Mateřské centrum Hvězdička (Jana Čechová) 

Vančurova 1146, Benešov 

IČ 26627311 

 

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

náměstí 1. 

 

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

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

981 (Martina Götzová). 

 

 

 


