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Úvod 
 

 
Na začátku našeho působení jsme se často setkávaly s otázkou, co je 
mateřské centrum, proč by mělo být i v našem městě. V současné době 
už jistě v Benešově není pojmem, který by byl veřejnosti cizí. Už čtyři 
roky se Hvězdička snaží vytvářet nové možnosti pro trávení volného času 
pro rodiny s malými dětmi. Nabízí stálý program, kde si děti, nejčastěji 
ve společnosti svých maminek, hrají, podle svých věkových možností 
sportují, tvoří a výtvarničí. 
  
MC Hvězdička v roce 2006 zachovalo celotýdenní dopolední provoz, 
rozšířilo odpolední program o další kurzy, nabídlo besedy z oblastí, které 
maminky nejvíce zajímají. Mezi tyto oblasti již tradičně patří výchova, 
psychologie, příprava k porodu, vztahy v rodině, zdraví dětí a možnosti 
využití jejich volného času. V průběhu roku mateřské centrum připravilo 
okolo dvaceti samostatných akcí – např. pohádková představení, návštěvu 
Ekocentra výlet do ZOO, víkendové pobyty či Halloweenský lampiónový 
průvod. 
 
Výraznou změnou v MC Hvězdička se stalo zaměstnání stálého pracovníka, 
které samo o sobě přispělo i k větší pohodě při organizování činnosti 
centra. 

 
Pokračujeme ve spolupráci s regionálními centry. Sledujeme činnost Sítě 
mateřských center, jejímž členem je mateřské centrum od roku 2005.  
Pravidelně komunikujeme se státní správou, navazujeme kontakty 
s regionálními organizacemi, ale především pracujeme pro děti. Mnohé se 
od založení centra změnilo, přibývají nové akce a aktivity. Námětů 
na nové činnosti je také dostatek, avšak stále více chybí vyhovující 
prostory.  V této oblasti se nám ani v roce 2006 nepodařilo dosáhnout 
změny, i když postoj města je možné považovat za vstřícnější než 
v minulých letech. Po čtyřletém působení má MC Hvězdička mezi 
benešovskou veřejností pevné postavení. Děti se k nám i nadále 
ve společnosti svých blízkých vydávají za svými kamarády, vracejí se 
do známého prostředí, které jim chystá stále nové  podněty 
v programech, kurzech a při dalších akcích. Jsme rády, že i přes problémy 
s nevyhovujícími prostory je o činnost centra stále zájem.  

 
Maminky, které byly při zakládání centra, neodcházejí, stále jsou v centru 
dění, některé pravidelně, jiné alespoň občas sledují činnost centra. 
Většinou jde o práci ve volném čase, pro účastníky akcí neviditelnou. 
Mnohé se při práci v centru naučily, objevily v sobě nečekaný potenciál. 
Těšíme se na další členky a členy, pro které podobná objevování, budou 
příjemným zjištěním. 

 
 
Mateřské centrum Hvězdička 
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Založení a začátky MC Hvězdička 
 
Občanské sdružení Mateřské centrum Hvězdička 
(dále „MC Hvězdička“, „Hvězdička“) existuje od 7. 
dubna 2003, tedy od registrace Ministerstvem 
vnitra ČR v registru občanských sdružení podle 
zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů ve 
znění pozdějších předpisů.  
 
První akcí sdružení bylo Zábavné dětské 
odpoledne konané dne 25. června 2003 na sídlišti 
Spořilov. Zde nově vzniklé občanské sdružení 
představilo veřejnosti záměr založit mateřské 
centrum. Po prázdninách se připomnělo 
Odpolednem s táborákem. Obě tyto akce se vžily 
jako tradiční, jsou rozloučením před prázdninami 
a přivítáním po nich. 
 
 
 
 
  

                  
                   
 
Shánění prostor pro působení centra nebylo (a stále není) jednoduché a 
tak mateřské centrum pravidelnou činnost nezahájilo ve vlastních 
prostorách, ale na půdě Domu dětí a mládeže v Benešově, dne 
2. října 2003. 
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Mateřské centrum zpočátku fungovalo dva dny v týdnu: ve čtvrtek 
Dopoledne v pohybu a ve středu Dílna tvořivosti. Brzy bylo ale jasné, že 
pro klidnější fungování mateřského centra je třeba získat vlastní prostory. 
Mateřské centrum proto nakonec zakotvilo v prostorách bývalých lázní 
v Pražské ulici (slavnostní otevření proběhlo 3. února 2004), které, 
bohužel, nejsou umístěním ani velikostí pro činnost centra ideální. A i přes 
velkou snahu o získání prostor vhodnějších zde sídlí i nadále. 
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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. 
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Struktura a fungování organizace 
 
Nejvyšším orgánem Mateřského centra Hvězdička je valná hromada 
tvořená registrovanými členy MC Hvězdička. Statutárním orgánem je 
představenstvo. Představenstvo je tříčlenné, mezi sebou volí předsedu. 
 
Složení představenstva MC Hvězdička: 
 
Ing. Jan Čechová – předsedkyně představenstva 
Šárka Kubů – členka představenstva  
Mgr. Iveta Hronková – členka představenstva  
 
Kontrolu účtů prováděla Jana Rendová 
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Až do roku 2006 fungovalo mateřské centrum pouze na základě 
dobrovolnictví. Maminky se střídaly na službách při pravidelném 
programu. Postupně jsme ale zvažovaly, zda by pro mateřské centrum 
nebylo přínosem mít stálého zaměstnance. Naší hlavní obavou bylo, aby 
změna nezasáhla právě do principu dobrovolnosti. Postupně ale převládl 
názor, že mít zaměstnance je přirozenou reakcí na růst nabídky kurzů, 
jednorázových akcí i stálých programů. Bylo třeba opřít o nějaký stabilní 
bod v našem konání, kterým by se stala zaměstnankyně centra. Od října 
2006 tedy máme zaměstnankyni pracující na 2/3 úvazek. Na její mzdové 
náklady přispíval v roce 2006 částkou 5 000 Kč měsíčně Úřad práce 
Benešov.  
 

        
         
 
Stálý pracovník: 

Martina Gıtzová (1971). 
Vzdělání: střední s maturitou  
obchodní akademie 
 
Absolvované kurzy:  
cvičení dětí batolecího věku, 
kurz aktivního rodičovství, práce s PC a internetem,  
Respektovat a být respektován. 
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Stálý program 

 
V roce 2006 jsme zachovaly dopolední pravidelný program od pondělí 
do pátku. Dopolední programy navštěvují především děti ve věku 
od jednoho roku do čtyř let. Své návštěvy děti ukončují zpravidla 
s nástupem do mateřské školy. Pobyt v dětském kolektivu mateřského 
centra je pro ně vhodnou přípravou pro nástup do předškolního zařízení. I 
nadále se ale starší předškoláci rádi vracejí na kurzy pořádané 
v odpoledních hodinách nebo navštěvují další akce pořádané mateřským 
centrem. 
 
Pro velký zájem byl v roce 2006 rozšířen kurz cvičení pro batolata. 
Ze stejného důvodu byl zaveden i další kurz angličtiny pro nejmenší. 
Ve druhé polovině roku zahájil činnost kurz grafomotoriky určený 
především pro předškoláky. 
 
Realizovat tyto nové záměry jsme mohly právě i díky nové 
zaměstnankyni. S jejím přispěním nebylo zajištění služeb takovým 
problémem, jako koncem roku loňského a vše probíhalo ve větším klidu. 
 
 
Pondělí 9,30 – 11,30 h.  
Kdo si hraje, nezlobí! 

Volný program v herně.  
Nabízíme službu „hlídání dětí“  
 

Úterý 9,30 – 11,30 h.  
Masáže dětí a kojenců 

Ve 3 setkáních se naučíte masírovat své 
děťátko. Začínáme vždy čtvrté úterý v měsíci.  

Úterý od 13,30 h.  
Předporodní kurz zaměřený na 
podporu kojení 

Kurz pro maminky před a po porodu. 

Úterý 15,40 - 16,20 h.  
Dětská angličtina s úsměvem 

Výuka anglického jazyka hravou formou. 

Úterý 16,45 - 17,25 h.  
Hraní s písničkou. 

Zpívání, rytmické hudební nástroje, spojení 
hudby s pohybem.  

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. Vhodné pro děti 
od 2 do 4 let, ale nejen pro ně. 
 

Čtvrtek 15,00 - 15,40 h.  
Dětská angličtina s úsměvem  

Výuka anglického jazyka hravou formou. 

Pátek dopoledne  
Cvičení pro batolata 

Cvičení s dětmi od 3 měsíců do 1 roku, vedené 
instruktorkou.   
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Nepravidelné akce 
 
Kromě osvědčených akcí se v programu MC Hvězdička objevily i některé 
další: Výlet do konopišťského parku s hledáním pokladu, Vítání jara 
s Dětským domovem Racek, Předvánoční a zimní povídání. 
 
Témata besed v roce 2006 oslovila velké množství maminek, ať už se 
jednalo o besedu Pevné objetí, která byla pro velký zájem zopakována či 
o Dětskou logopedii. Beseda Grafomotorika a psychomotorika odstartovala 
ve Hvězdičce novou sérii kurzů, které se soustředí na jemnou i hrubou 
motoriku, koncentraci, uvolnění zápěstí a další záležitosti související 
s přípravou předškoláků na první třídu. Pro návštěvníky centra se 
zajímavou náplní staly i besedy Očkování dětí a Dentální hygiena. Beseda 
Jak si hrát s dětmi, s osvědčenou lektorkou Evou Hurdovou, dává 
maminkám náměty pro rozvoj hudebnosti jejich dětí. 
 

 
 

V roce 2006 se MC Hvězdička více zaměřilo i na oblast předporodní 
přípravy. Navázaly jsme užší spolupráci s benešovskou Nemocnicí Rudolfa 
a Stefanie. Čerstvé maminky dostávají v porodnici uvítací dopis našeho 
centra s informací o jeho programu a činnosti. Zájem je i o pravidelný 
předporodní kurz, který je zaměřený zejména na podporu kojení.  
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Na akce MC Hvězdička jsou pravidelně zvány děti z Dětského domova 
Racek. V letošním roce se obě organizace spojily na pořádání společné 
akce Vítání jara. Vystoupení dětí, ukázka výrobků, výtvarné dílny, hraní na 
skluzavce a samozřejmě něco dobrého na zub. To vše naplňovalo 
dopoledne na Masarykově náměstí v Benešově. V rámci akce byla 
pořádána sbírka, jejíž výtěžek byl použit na uspořádání společného výletu 
do ZOO Jihlava.  
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Mezi hojně navštěvované akce patří také cyklus Půlhodinek s pohádkou 
pro nejmenší, které hrají a připravují samotné maminky. Tento program je 
určen především pro nejmenší děti. Půlhodinky s pohádkou si našly své 
pravidelné diváky, musely se však přesunout z Kavárny Sešlost, kam si 
diváci zvykli chodit kvůli příjemnému a hlavně nekuřáckému prostředí, 
do Domu s pečovatelskou službou v Poštovní ulici. 
 
Výraznou akcí tohoto roku, sledovanou i médii, byla akce Jak se nám žije 
v našem městě s kočárky. Jejím cílem bylo poukázat v našem městě 
na místa obtížně přístupná pro maminky s kočárky a zdravotně 
handicapované občany. K této akci se připojilo i sdružení Pramen, 
zaměřené na děti se speciálními potřebami. 
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Program akcí Mateřského centra Hvězdička v roce 2006 
 
9.1.2006 od 16,30 h. 
Kavárna Sešlost, Pražská 2190, Benešov 

Půlhodinka s pohádkou pro nejmenší 
Krtek a sněhulák 

23.1.2006 od 16,30 h. 
Kavárna Sešlost 

Půlhodinka s pohádkou pro nejmenší 
O kocouru Mikešovi 

26.1.2006 od 19,00 h.  
MC Hvězdička  

Beseda pro nastávající maminky na téma 
příprava k porodu za účasti porodní 
asistentky 

10. - 12.2.2006 (pátek – neděle) 
Jablonná – turistická základna DDM 
Benešov 

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

16.2.2006 od 20,00 h.  
MC Hvězdička 
Přednášející – Mgr. Hana Boučková 

Beseda - Dětská logopedie za účasti 
specialistky na logopedii  

27.2.2006 od 16,30 h. 
Kavárna Sešlost 

Půlhodinka s pohádkou pro nejmenší 
Povídání o pejskovi a kočičce: 
O panence, která tence plakala. 

9.3.2006 od 19,30 h.  
MC Hvězdička 
Lektorka Eva Hurdová 

Beseda - Jarní inspirace – Jak si hrát 
s dětmi? Beseda zaměřená na 
psychomotorický vývoj dětí, inspiraci na 
veselé a zábavné hry pro děti, tématicky 
laděné do času jara a velikonoc.  

27.3.2006 od 16,30 h.  
Kavárna Sešlost 

Půlhodinka s pohádkou pro nejmenší 
Maxipes Fík 

28.3.2006 od 10,00 h. 
Radnice, Masarykovo náměstí, Benešov 

Jak se nám žije v našem městě s kočárky 
– společná procházka maminek s kočárky a 
handicapovaných občanů na vozíčcích spolu 
se zástupci města po obtížně přístupných 
místech v Benešově.  

10.4.2006 od 10,00 h. do 17,00 h. 
Kavárna Sešlost 
 

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

22.4.2006 od 9,00 h. 
Masarykovo náměstí Benešov 

Vítání jara ve spolupráci s DD Racek 
Předvedení prací dětí, vystoupení dětí, 
pohádka, dílny tvořivosti, skluzavka apod. 

27.4.2006 od 20,00 h.  
MC Hvězdička  
Přednášející - Lenka Žužiová, předsedkyně 
Komise soc. právní ochrany dětí při MěÚ Týnec 
n. Sázavou 

Beseda – Role matky a otce v různých 
vývojových stádiích dítěte. Vztah ženy a muže 
v rodině. 
 

11.5.2006 od 20,00 h.  
MC Hvězdička 
Přednášející - Mgr. Jana Šeborová 

Beseda – Jak vychovávat dítě s použitím 
terapie pevného objetí.  
Dozvíte se jak nevychovat z dítěte malého 
tyrana, jak předcházet tělesným trestům, jak 
se obejít bez náhradních jistot jako jsou 
dudlík či kojenecká láhev.  

22.5.2006 od 16,30 h. 
Kavárna Sešlost, Pražská 2190, Benešov 

Půlhodinka s pohádkou pro nejmenší 
Ferda Mravenec 

8.6.2006 odjezd v 9,00 hod.  Společný výlet do ZOO Jihlava (akce MC 
Hvězdička a Dětského domova Racek) 
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9.6.-10.6.2006 odjezd v pátek v 9,30 h Souznění s přírodou.  
Výlet vláčkem, návštěva EKOCENTRA 
ve Vlašimi, přenocování ve stanech. 

15.6. 2006 od 20.00 
MC Hvězdička 
Přednášející - Sabina Horáková 

Dětská dentální hygiena Ústní hygiena 
od miminek, která ještě nemají zoubky, jak 
pečovat o zuby větších dětí, jak zbavit dítě 
strachu z návštěvy zubaře, předcházení 
vzniku zubního kazu, jak udržet zuby zdravé 

21.6.2006 od 15,30 h.  
Sídliště Spořilov Benešov 

Sportovně zábavné odpoledne  

28.6.2006 
Sraz v 15.00 u Staré brány 
konopištského parku   
 

Výlet do konopišťského parku – Na stopě 
sladkému pokladu  
Pěší procházka i pro nejmenší děti, 
provázená plněním úkolů a zakončená 
hledáním pokladu 

7. 9. 2006 od 10 do 17  
V Lahůdkách u Zimů 

Vzpomínání na prázdniny s Hvězdičkou 
Malování obrázků inspirovaných zážitky 
z letních prázdnin 

14.9.2006 od 15,30 h., Benešov  
Zahrada Římskokatolické fary na Karlově  

Sportovně zábavné odpoledne 
s táborákem 

18.9.2006 od 16,30 h. 
V Domě s pečovatelskou službou,  
vstup lahůdkami u Zimů, Benešov 

Půlhodinka s pohádkou pro nejmenší 
O kohoutkovi a o slepičce 

5.10.2006 od 20,00 h.  
MC Hvězdička 
Přednášející  MUDr. Elsa Zemánková 

Beseda – Očkování dětí 
 

6.10. - 8.10. 2006 (pátek – neděle) 
Jablonná – turistická základna DDM 
Benešov 

Víkendový pobyt rodičů s dětmi 
v Jablonném nad Vltavou (hry, procházky 
po okolí, večerní program, koupání - Měřín) 

19.10.2006 od 20,00 h.  
MC Hvězdička 

Beseda pro nastávající maminky na téma 
příprava k porodu za účasti porodní 
asistentky 

23.10.2006 od 16,30 h. 
Dům s pečovatelskou službou 

Půlhodinka s pohádkou pro nejmenší 
Večerníčkovo vyprávění 

5.11.2006 od 17,00 hod.  
Start – u Domu dětí a mládeže  
Benešov (Poštovní ulice) 

Halloweenský lampiónový průvod v maskách  
(s vyhlášením nejlepších masek). 
Průvod zakončen ohňostrojem na Klášterce. 

20.11.2006 od 16,30 h. 
Dům s pečovatelskou službou 

Půlhodinka s pohádkou pro nejmenší 
O Koblížkovi 

23.11.2006 od 20,00 h. MC Hvězdička  
Přednášející  - Mgr. Jana Šeborová 

Beseda - Pevné obětí – tentokrát na téma 
SOUROZENECKÉ VZTAHY  

1.12. od 10,00 h. 
Dům dětí a mládeže Benešov 

Mikulášská besídka (Mikuláš a hodní čerti 
mají pro děti připravenu malou nadílku). 

10.12. od 15,30 h. 
Divadlo Pošta, Benešov  

Vánoční představení pro děti (zábavné 
představení se soutěžemi a písničkami pro 
děti všech věkových skupin) 

12.12. od 9,30 h. 
Dům s pečovatelskou službou 

Předvánoční zpívání a zimní povídání.   
Malování, zpívání a společné přípravy na Ježíška. 
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Fotografie 
Ze stálého programu ve Hvězdičce 

 

                               
Vyrábíme ….                     Se zaujetím 
 

          
….hrajeme si       
 

 
Angličtina pro nejmenší 
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Hraní s písničkou 
 

     
 
Cinkání…                                    Společné zpívání
  

 

     
Pohádky    
pro nejmenší 
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Souznění s přírodou 
 

 
                                                                                  
               V ekocentru 
                ve Vlašimi 
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Stálice mezi akcemi Hvězdičky 
 
Zábavné odpoledne  
          

  
 
Většinou nám  
 počasí přeje…… 
 

      
            
Většinou…. Tentokrát ne (zahrnuly nás kroupy) 
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Někdy se i bojíme …. 
  
Halloweenský lampiónový průvod 

               
  
 Masky                                                   … dýně… 
 

                 
 
… lampiony…               … a letos i ohňostoj. 
 

Milulášská besídka           
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Partnerská spolupráce 
 
Mateřské centrum Hvězdička se v roce 2005 stalo řádným členem Sítě 
mateřských center v České republice (dále „Síť“). 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, tedy 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.  
 
 

             
 
 
 
 
 
 
     Příprava výrobků na akci Tesco Charita 
 
 
 
Pravidelným informačním prostředkem Sítě jsou úterní dopisy, které jsou 
shrnutím nejdůležitějších událostí týdne, obsahují pozvánky na akce 
jednotlivých mateřských center, nabídky školení a seminářů. MC 
Hvězdička se v roce 2006 připojilo ke dvěma akcím Sítě: Tesco charita a 
Jak se žije v našem městě s kočárky. Zde se však naše centrum nejen 
odchýlilo v názvu a termínu akce, ale také přizpůsobilo náplň akce svým 
potřebám. V příštím roce se chystáme zúčastnit cyklu školení a seminářů. 
Na těchto seminářích a na regionálních setkáních se chceme seznámit se 
zkušenostmi dalších center a využít je pro naše potřeby. 
 
Naše centrum pokračuje v pravidelných setkáváních s mateřskými centry 
působícími na Benešovsku. Tentokrát jsme zamířily 13. 4. 2006 
do Mateřského centra Pohádka ve Voticích. 
 
 
V roce 2005 se Hvězdička stala partnerem obecně prospěšné společnosti 
Posázaví o.p.s., která usiluje o rozvoj a propagaci regionu Posázaví. MC 



 20 

Hvězdička spolupracovalo na vytváření střednědobé strategie této 
organizace, ve které aktivně hájila zájmy neziskových organizací.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prostřednictvím Posázaví o.p.s. se MC Hvězdička podařilo získat dotaci 
z programu Leader+. Předsedkyně Hvězdičky Ing. Jana Čechová se stala 
členkou správní rady Posázaví, o.p.s. . 
 
 
                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I v roce 2006 pokračovala spolupráce MC Hvězdička s Městským úřadem 
Benešov. Je zřejmé, že MC Hvězdička své postavení upevnilo. Zatímco 
v minulých letech se muselo těžce prosazovat při žádostech o vyšší 
příspěvek na nájem centra, tentokrát už byl příspěvek ve výši 40.000 Kč 
přidělen bez problémů. Posun v jednáních mezi městem a Hvězdičkou 
nastal po podzimních komunálních volbách, kdy jsme mohli znovuotevřít 
diskusi o spolupráci MC s MěÚ s novým vedením města. Co se týče získání 
nových prostor pro MC však zatím nemáme žádné viditelné výsledky, 
pouze příslib užší spolupráce v  roce 2007. 
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Dům dětí a mládeže Benešov (dále „DDM“) zůstává partnerem především 
při poskytování prostor pro větší akce MC Hvězdička (Mikulášská besídka) 
a pronajímá MC Hvězdička svou turistickou základnu v Jablonné nad 
Vltavou pro víkendové pobyty. Akcí pořádanou ve spolupráci je 
Halloweenský průvod v maskách, kde nám DDM poskytuje především 
zázemí při startu akce. V dalším roce se chystáme spolupracovat s DDM i 
na dalších akcích. 
 
Dětský domov Racek je od začátku pravidelným účastníkem našich akcí. 
Nápad uspořádat společné Vítání jara se osvědčil. Příjemný byl nejen 
společný výlet do ZOO Jihlava, který byl částečně financován z výtěžku 
ze sbírky na výše uvedené akci. I zkouška vystoupení konaná přímo 
v dětském domově, spojená s prohlídkou prostor domova, byla zajímavá 
pro obě strany. Propojení větších dětí s „mrňátky“ z centra do společného 
programu vedlo k příjemnému výsledku. 
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Informace a komunikace 
 
Velké plus pro MC Hvězdička je spolupráce s místními médii. Především 
Benešovský deník a týdeník Jiskra pravidelně informují o akcích a činnosti 
MC Hvězdička. U větších akcích byla spolupráce navázána také se 
středočeským vydáním MF Dnes a regionální ČTK. Letošní, médii nejvíce 
probíranou akcí, byla akce Jak se žije v našem městě s kočárky. Média 
sledovala nejen akci samotnou, ale zprostředkovávala i reakci a názory 
občanů a zástupců města na zvláštní průvod, který právě v novinách 
získal přezdívku „kočárková rallye“ a především na problematiku, která 
měla být akcí řešena. 
 
V uvedených médiích i v lokálních informačních zpravodajích se pravidelně 
objevují nejen upoutávky na akce MC, ale i stálý program v MC. Akce MC 
Hvězdička jsou zařazeny do celoročního kalendáře vydávaného 
Posázavím o.p.s. 
 
Příspěvek, který představil Mateřské centrum Hvězdička i maminkám 
v jiných regionech, vyšel v časopise Děti a my.  
 
Informace o činnosti MC Hvězdička, program činnosti a kalendář akcí lze 
získat na webových stránkách www.hvezdicka.info. Návštěvníci centra, 
kteří nemají přístup na internet, se mohou o programu a plánovaných 
akcích informovat na dvou vývěskách, které si MC Hvězdička pronajímá. 
Plakáty jsou také pravidelně umísťovány do mateřských školek, na 
polikliniku a v místních obchodech. Větší akce jsou vyvěšovány na 
plakátovací plochy. Spolupracujeme také s benešovským Infocentrem.  
 
Granty a dotace 
 
Prostřednictvím Posázaví o.p.s. se MC Hvězdička v roce 2006 podařilo 
získat finanční grant ve výši 112 000 Kč 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 realizována v roce 2006, 
ukončen bude v březnu 2007. Vzhledem k tomu, že MC Hvězdička musela 
tento projekt předfinancovat z vlastních zdrojů, bude mateřskému centru 
dotace poskytnuta až v roce 2007 po skončení projektu a schválení jeho 
závěrečné zprávy.  
 

 
 
Částku 35 000 Kč získalo MC Hvězdička na realizaci Halloweenského 
lampiónového průvodu z Fondu hejtmana Středočeského kraje.   
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Výkaz zisků a ztrát 2006 
 
PŘÍJMY: v Kč 

 
členské příspěvky dle stanov                                 9 450,00 
sponzorské dary                               133 000,00 
víkendové pobyty 12 120,00 
zájmové kroužky 8 180,00 
úroky 295,43 
ostatní příjmy (vstupné do MC a na jednorázové 
akce) 

7 158,00 

výtěžek z grantu LEADER+ 97 660,00 
příspěvek Úřadu práce na nově vytvořené pracovní 
místo 

10 000,00 

CELKEM 277 863,43 
 
 
VÝDAJE: v Kč 
 
nájemné 30 626,00 
služby (poštovné,telef.poplatky,tisk,doprava) 62 687,50 
mzdy 36 600,00 
víkendové pobyty 7 655,00 
pojistné 3 100,00 
poplatky za vedení BÚ 2 203,37 
provozní náklady (výtvarné potřeby, hračky, odměny 
do soutěží) 

44 785,00 

CELKEM 187 656,87 
 
   
ZISK 90 206,56 Kč 
 
 
 
Vyhotovila: Jana Rendová  
Datum: 28. 3. 2007 
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Poděkování 
 
Poděkování patří především všem, kteří obětavě pomáhali s chodem 
mateřského centra, ať již při zajišťování pravidelného programu nebo 
zajištění nepravidelných akcí.  
 

 
 
 
Skupině maminek, které se pravidelně scházejí na schůzích MC a starají se 
o zajištění provozu a agendy spojené s fungováním centra. A také jejich 
rodinám, které se svým pozitivním přístupem podílejí na chodu centra. 
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Poděkování sponzorů a partnerům 
 
Stejně jako v loňském roce, poskytl MC Hvězdička Městský úřad Benešov 
částku 40 000 Kč. Částka je využita na uhrazení nájmu a provoz centra. 
 
Pan Miroslav Steindler, vlastník objektu, ve kterém MC sídlí, také již 
tradičně, věnoval částku 20. 264 Kč. 
 
Finanční částku 10 000 Kč věnovala v rámci své předvolební kampaně 
místní organizace ODS.  
 
I nadále pokračuje spolupráce s DDM. Dvakrát v roce využíváme 
turistickou základnu v Jablonné nad Vltavou. Ve spolupráci s DDM 
pořádáme Halloweenský lampiónový průvod, který letos podpořil finančně 
hejtman Středočeského kraje.  
 

 
 
Zdarma jsme využívaly prostory sálu DDM na větší akce, v prvním pololetí 
roku prostory kavárny Sešlost na pořádání Půlhodinek s pohádkou. 
Ve druhé části roku se Půlhodinky s pohádkou přesunuly do Domu 
s pečovatelskou službou. 
 
Poděkování patří i gynekologicko – porodnickému oddělení 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 nabízí, 
již v porodnici. 
 
MC Hvězdička podpořila dary i řada místních firem: Stolařství Radost 
Martin Rychlý, Bonte Milan Potůček, Compro s.r.o., Danone a. s., Eltsen 
spol. s.r.o., papírnictví Haager, tiskárna Polygos, papírnictví Sedláková, 
Ovoce – zelenina Střelka, Švejk restaurant u Zimů. 
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Co nás čeká v roce 2007 
 
I v dalším roce nechceme vzdát řešení problému, který nás pálí nejvíce, a 
který i zde byl několikrát zmíněn: Získání vyhovujících prostor pro činnost 
našeho centra. Rády bychom uspokojily zájem maminek o pravidelný 
program i kurzy tak, aby prostory, včetně přístupu, návštěvníky 
neodrazovaly. 
 
V pravidelném programu se chystáme rozšířit nabídku kurzů, v nichž se 
rozvíjí estetické cítění dětí. Hraní s písničkou, hudební nauka pro děti 
spojená s přípravou na hru na hudební nástroj, kurz flétničky. Přibudou i 
hodiny cvičení pro batolata, pokud pro ně najdeme další vhodné prostory.  
 
Také bychom rády přidaly nové akce, které by spolu s dětmi přivedly i 
jejich tatínky – návštěvu hasičské stanice a dopravní odpoledne 
ve spolupráci s městskou policií. 
 
Pro maminky chystáme nejen smysluplné využití času jejich dětí, ale i 
nové náměty nejen pro besedy a ale i pro večerní  kreativní dílny. 
Zavedení pravidelných kurzů ve večerních hodinách bude záviset 
především na jejich zájmu. Prvním možným tématem, který uvedla 
večerní beseda, je arteterapie. 
 

 

 
 
Maminky na mateřské dovolené jsou zvláštní skupina lidí. Skrývají v sobě 
netušenou energii. Hledají nové činnosti, chtějí se svým maličkým 
příjemně strávit čas, dát mu dostatek podnětů k vývoji. Samy v současné 
době nechtějí zůstat v izolaci. Zde mají mateřská centra velkou zásluhu a 
spokojená maminka, která se necítí sama se svými problémy, znamená i 
šťastné dítě a šťastnou rodinu. 
 
Přejeme si, aby mateřské centrum bylo partnerem, který jim v tom 
pomáhá a budeme se snažit pro to udělat, co je v našich silách, i nadále. 
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Kontakty 

Poštovní adresa 

Mateřské centrum HVĚZDIČKA (Jana Čechová) 
Kpt. Nálepky 1638 
256 01Benešov 
IČO 26627311 
 
Prostory centra najdete v areálu bývalých lázní, Pražská ulice, budova B2 
 
Informace o našem MC Hvězdička najdete na www.hvezdicka.info, dotazy 
posílejte na emailovou adresu hvezdicka@hvezdicka.info nebo Vám je 
můžeme zodpovědět na telefonech 739 636 981 (Martina Götzová), 
602 887 959 (Iva Sadílková). 
 
 
 

 

             
 
 
 
 
 

            


