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Úvod 
 
Mateřské centrum Hvězdička (dále též „MC“ nebo „MC Hvězdička“) existuje a plní přání 
rodičů a jejich dětí již osm let. 

Již třetím rokem sídlíme na Masarykově náměstí v Benešově, v budově Piaristické koleje.  

Tyto prostory nám z počátku vyhovovaly, nyní však vidíme, že vzhledem ke zvýšenému 
zájmu maminek o naše centrum bychom potřebovaly mít prostor ještě mnohem větší. Herna 
je v provozu celý den. Dopoledne patří malým dětem, které si sem přicházejí hrát, a 
maminkám, které se zde učí anglicky. Odpoledne následují kroužky pro školkové i školní 
děti. Večer přichází do dětského centra maminky, aby se tu odreagovaly. 

Cestu do herny mateřského centra si nacházejí nejen lidé z Benešova, ale i z okolních obcí. 
Příčinou je především velký nedostatek míst v mateřských školách. Díky němu se zvyšuje 
poptávka po aktivitách, které dětem a rodičům nabízíme.  

Maminky se o naší činnosti dozvídají již v porodnicích z reklamních letáčků nebo z plakátů 
u dětských lékařů. Stále navštěvovanější jsou také naše internetové stránky 
www.hvezdicka.info i naše fotogalerie z pořádaných akcí, kterou můžete nalézt 
na http://mc-hvezdicka.rajce.idnes.cz.  

Malé děti k nám do dětského centra chodí do herny, starší navštěvují kroužky „Šikovné 
ručičky“, programy Hudební školy Yamaha, nově i Logopedickou prevenci „Rozvaž svůj 
jazýček“. Pro předškoláky je zajímavý např. kurz Grafomotoriky. 

Pro dospělé jsou připraveny večerní kreativní dílny nebo besedy s odborníky. (Letos to byla 
např. beseda zaměřená na očkování, logopedii, první pomoc.) Maminky rády navštěvují i 
dopolední kurzy angličtiny, které jsou spojené s hlídáním dětí. 

Stále populárnější jsou i akce, které pořádáme mimo vlastní prostory. Nově je to Masopust, 
dále tradiční akce jako je Halloween, návštěva hasičského sboru, pochod za pokladem, 
dopravní hřiště nebo sportovně zábavné odpoledne.  

MC Hvězdička zůstává 
pro maminky s malými 
dětmi jedinečnou příle-
žitostí vyjít z izolace, zís-
kat sebedůvěru, uplatně-
ní, stejně tak jako nové 
vědomosti a zkušenosti.  

Dětem dává možnost ne-
násilného zapojování se 
do kolektivu a všem zú-
častněným pak nádherný 
pocit sounáležitosti a 
pospolitosti a trvalá přá-
telství na celý život. 

 
 

http://www.hvezdicka.info/�
http://mc-hvezdicka.rajce.idnes.cz/�
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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.  
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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. 
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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  
 

Stálí zaměstnanci mateřského centra 
Martina Götzová (1971) je ve Hvězdičce zaměstnána od července 2007. Má 
na starosti provoz centra, koordinaci programů a akcí, jejich propagaci. Vede kurzy 
cvičení s malými dětmi, zajišťuje komunikaci s členy a klienty MC. 
 
Kateřina Bultasová (1980) je zaměstnána od listopadu 2009. Ve Hvězdičce se věnuje 
výtvarné činnosti, vede řemeslné dílny pro maminky a kroužek Šikovné ručičky pro 
děti, zajišťuje komunikaci s členy a klienty MC, koordinaci programů a akcí. 

 
 
Lektoři, kteří vedou jednotlivé kurzy: 
 
 

Grafomotorika Miroslava Kheková 
Rozvaž svůj jazýček Mgr. Lucie Dušková 
Šikovné ručičky Kateřina Bultasová 
Hudební škola Yamaha Mgr. Martina Deverová 
Hraní s písničkou Mgr. Iva Sadílková 
Angličtina s úsměvem Mgr. Hana Skládalová 

Mgr. Marie Smetanová 
Atletika Mgr. Jana Kahounová 
Flétničky Mgr. Jana Šeborová 
Cvičení dětí Martina Götzová 

 
 
 

Herny s programem – Kateřina Bultasová, Martina Čuříková, Mirka Holomojová, Eva 
Hedvíková, Marcela Drábková, Zdenka Šafrová, Nikola Knihová, Lenka Kamenická 

 
 

 
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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Stálý program 

Aktivity pro děti 
 

• s nutností se přihlásit – pravidelné kurzy 
 

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

Výtvarné tvoření pro děti 3 - 6 let 

Pondělí  Rozvaž svůj jazýček 
15.15 – 16.00 hod. 

Logopedická prevence pro děti 

Pondělí Grafomotorika 
16.15 - 17.15 hod.  

Vhodné zejména pro předškoláčky jako 
příprava na školu  

Úterý Hudební škola YAMAHA 
Robátka 8.30 - 9.15 hod. 
První krůčky k hudbě 9.25 - 10.10 
První krůčky k hudbě 10.15 – 11.00 
První krůčky k hudbě 11.15 – 12.00 

Muzikantem od narození 

Úterý Hraní s písničkou 
15.40 - 16.20 hod.  

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

Úterý Hraní s písničkou 
16.35 - 17.15 hod.  

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

Středa Flétnička 
14.00 - 15.00 hod.  

Pokročilí začátečníci 

Středa Angličtina s úsměvem začátečníci  
16.20 - 17.00 hod. 

Pro děti ve věku od 4 let 

Čtvrtek Hudební škola YAMAHA Pro děti od 3,5 do 4 let 

Čtvrtek Šikovné ručičky 17.15 - 18.00 hod. Výtvarné tvoření pro děti 

Pátek Angličtina s úsměvem pro 
nejmenší 8.30 - 9.30 hod. 

Začátečníci 

Pátek Flétnička - začátečníci  
14.00 - 14.45 hod.  

Děti trénují společně s rodiči 

Pátek Angličtina pro předškoláčky a 
malé školáčky  
15.00-15.45 hod.  

Pro děti ve věku 5-7 let 

Pátek Flétnička - pokročilí  
16.00 - 16.45 hod.  

Děti trénují společně s rodiči 

Pátek Flétnička - mírně pokročilí 
17.00 - 17.45 hod.  

Děti trénují společně s rodiči 
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• bez předchozího přihlášení 
 
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.  

Čtvrtek Odpoledne v pohybu 
15.00 – 17.00 hod.  

Volný program pro děti všech věkových 
skupin 

 
 

• Sportovní kroužky mimo prostor MC Hvězdička 
 

Pondělí Atletika od 16.00 – 17.00 ZŠ Jiráskova 

Pondělí Atletika od 17.00 – 18.00 ZŠ Jiráskova 

Středa 
Čtvrtek 
 

 
Cvičení pro děti ve věku 3 - 5 let 
 

Tělocvična ZŠ Karlov 

Pondělí, 
úterý, pátek 

Cvičení pro děti ve věku 1 - 4 
roky od 9.00 - 12.00 

Fitness Club Esporta 

 

Aktivity pro rodiče 
 

Pondělí 
 

Angličtina pro maminky 
8.30 - 9.30 hod.  

Se službou hlídání dětí 

Pondělí Vzdělávání v oblasti drobných 
řemesel 

Tvořivé dílny pro dospělé 

Úterý Angličtina pro maminky 
8.30 - 9.30 hod.  

Se službou hlídání dětí 

Úterý Cvičení pro těhotné 
18.30 - 19.30 hod.  

Pod vedením Veroniky Volfové 

Středa Angličtina pro maminky Se službou hlídání dětí 

Středa Vzdělávání v oblasti drobných 
řemesel    19.00 - 20.00 hod. 

 

Čtvrtek Angličtina pro maminky 
8.15 - 9.15 hod. 

Se službou hlídání dětí 

Pátek Cvičení pro bolavá záda 
18.30 - 19.30 hod.  

Rehabilitační cvičení 
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Kurzy pro děti a něco málo o nich…. 

Grafomotorika 
Kurz grafomotoriky je určen především pro děti, které se připravují na nástup do první třídy. 
Je zaměřen na rozvoj jemné a hrubé motoriky, rovnováhy, koncentrace, výdrže, koordinace 
pohybů, obratnosti…  
Pomocí cviků a různých aktivit děti uvolňují zápěstí, loketní kloub i celou paži. Děti se učí 
zbavit nesprávných návyků držení tužky nebo pera.  
Při kurzu je nutný pravidelný domácí trénink, který sám o sobě je přínosem před vstupem 
dítěte do školy.  
 
Šikovné ručičky 
Šikovné ručičky je kroužek pro děti od tří let. Děti se seznamují s různými výtvarnými 
technikami, pomocí nichž objevují nové tváře světa. Nejprve jim pomáhají maminky, později, 
když jsou větší, jsou v kroužku bez rodičů.  

 

Hudební škola YAMAHA 
Kurzy hudební školy YAMAHA jsou skupinovou aktivitou pro nejmenší a jejich rodiče. Je to 
pásmo hudby, rytmických popěvků a pohybu, a to už pro děti od 4 měsíců věku.  
Kurzy vychází z toho, že každé dítě je od narození muzikální, jen se musí jeho vlohy rozvíjet. 
Hudební rozvoj v raném věku je důležitý i pro rozvoj řeči. 

Angličtina s úsměvem 
Cílem výuky angličtiny je vstřebat angličtinu poutavou formou. Jednotlivé lekce jsou 
tématicky zaměřené – zaměstnání, dopravní prostředky, Halloween, pohádky, rodina. Kromě 
nových slovíček si děti odnesou malé vlastnoručně vyrobené výtvarné dílo spojené 
s tématem. Velmi důležitou a hlavně oblíbenou součástí hodin jsou písničky s tanečky a hry.  
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Hraní s písničkou 
„Hraní s písničkou“ probíhá v MC Hvězdička již pátý rok. Děti, které chodily do mateřského 
centra od jeho založení, nastoupily do školek, a přesto se rády vrací zpět na odpolední 
programy.  

 
 
Děti se snaží 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. 
 

Flétnička 
Další aktivitou je kurz Flétnička 
pro děti a jejich rodiče.  
Součástí a pomůckou pro výuku 
jsou básničky a omalovánky, 
které nenásilnou formou pomá-
hají fixovat získané vědomosti.  
Děti se svým programem 
účastnily několika akcí, např. 
Vítání jara, koncertu pro Domov 
seniorů, vánočního koncertu 
pro příslušníky rodin v MC.  
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Rozvaž svůj jazýček 
Rozvaž svůj jazýček je kurz zaměřený na logopedickou prevenci pro děti.  
Zábavnou formou podpoří rozvoj jazykových dovedností dětí, pomůže dětem rozhýbat 
mluvidla, cvičit smysly a pozornost. 
Mnohdy jsou tato nadstavbová cvičení, na která mnohdy v klasické logopedii není čas, 
hlavním klíčem ke správné výslovnosti dětí… 

Cvičení pro děti 
Cvičení pro děti probíhá ve Fitness klubu Esporta.  
 
Děti jsou rozděleny do skupinek podle věku, a to od jednoho roku až po předškoláky. Naučí 
se 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 
vnímavějšími a pozornějšími. 
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Atletika pro děti 
Od ledna 2008 máme v našem mateřském 
centru kroužek atletiky.  
 
Tréninky probíhají každou středu. Děti se 
učí základní atletické disciplíny – běh na 
krátké vzdálenosti, hod kriketovým míčkem, 
skok z místa, skok do dálky, nízký start.  
Cílem je děti připravit na regionální závody.  

 
 

Kurzy pro dospělé a něco málo o nich…. 
 
Angličtina pro dospělé 
Angličtina pro maminky a tatínky je v našem centru již třetím rokem. Je to kurz, který je 
spojen s hlídáním dětí.  
Zatímco se rodiče vzdělávají, o jejich děti je postaráno v herně MC. 
 
Kurzy „Za poznáním drobných řemesel“ 
Mateřské centrum již druhým rokem pořádá projekt „Za poznáním drobných řemesel“.  
 
Zájemci z řad dospělých se mají možnost seznámit s nejrůznějšími řemeslnými technikami.  
 

 
 
 
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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Program akcí Mateřského centra Hvězdička v roce 2010 
 
11. 1. 2010 od 19.00 h 

MC Hvězdička 

Za poznáním drobných řemesel: Decoupage 

27. 1. od 20.00 h 

MC Hvězdička 

Beseda na téma „Očkování“ 

S MUDr. Elsou Zemánkovou 

25. 1. 2010 od 19.00 h 

MC Hvězdička 

Za poznáním drobných řemesel: Drátkování 

8. 2. 2010 od 19.00 h 

MC Hvězdička 

Za poznáním drobných řemesel: Pletení z 
pedigu I. 

14. 2. 2010 (neděle) od 13.00 h 

Start – Masarykovo náměstí, Benešov 

Masopustní průvod v maskách – zakončený 
pohádkou 

22. 2. 2010 od 19.00 h 

MC Hvězdička 

Za poznáním drobných řemesel: Pletení 
z pedigu II. 

8. 3. 2010 od 19.00 h 

MC Hvězdička 

Za poznáním drobných řemesel: Pletení 
z pedigu III. 

16. 3. 2010 od 15.15 h 

Sraz před stanicí, ul. Černoleská 

Návštěva hasičské zbrojnice – prohlídka 
areálu a vozidel. 

15. 3. 2010 od 19.00 h 

MC Hvězdička 

Za poznáním drobných řemesel: Výroba 
velikonočních věnců 

22. 3. 2010 od 19.00 h 

MC Hvězdička 

Za poznáním drobných řemesel: Malování 
na hedvábí s pomocí vosku 

29. 3. 2010 od 16.30 h 

Domov seniorů, Villaniho 2130, Benešov 

Půlhodina s pohádkou pro nejmenší – 
Šípková Růženka 

31. 3. 2010 od 9.30 do 12.00 h 

MC Hvězdička 

Velikonoční den s Hvězdičkou – tvoření 
s velikonoční tématikou 

12. 4. 2010 od 19.00 h 

MC Hvězdička 

Za poznáním drobných řemesel: Výroba 
panenky I. 

18. 4. 2010 dopoledne 

Povodí řeky Sázavy 

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

17. 4. 2010 od 10.00 h 

Masarykovo náměstí, Benešov 

Vítání jara s Dětským domovem Racek a MC 
Hvězdička. Předvedení prací dětí, hudební 
vystoupení dětí, dílna tvořivosti, dětský 
koutek atd. 

19. 4. 2010 od 19.00 h 

MC Hvězdička 

Za poznáním drobných řemesel: Výroba 
panenky II. 
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26. 4. 2010 od 19.00 h 

MC Hvězdička 

Za poznáním drobných řemesel: Výroba 
panenky III. 

27. 4. 2010 od 20.00 h 

MC Hvězdička 

Beseda na téma příprava k porodu 
s porodní asistentkou. 

29. 4. 2010 od 15.30 h 

Hřiště na sídlišti Spořilov, Benešov 

Den bezpečnosti s MC Hvězdička ve 
spolupráci s Městskou policií. S sebou 
tříkolky, koloběžky, kola. 

5. 5. 2010 od 9.30 – 12.00 h 

MC Hvězdička 

Den pro maminky - dopoledne 
s kosmetičkou a manikérkou  

10. 5. 2010 od 19.00 h 

MC Hvězdička 

Za poznáním drobných řemesel: Barvení 
textilu 

18. 5. 2010 od 9.30 do 12.00 

Statek v Milovanicích, p. Radek Kozel 

Za poznáním drobných řemesel:návštěva 
muzea, statku, vyprávění o starých 
řemeslech, ukázka předení na kolovrátku 

24. 5. 2010 od 19.00 h 

MC Hvězdička 

Za poznáním drobných řemesel: Mokré 
plstění 

25. 5. 2010 od 15.30 h 

Sraz u vstupní brány konopišťského 
parku 

Pochod za pokladem spojený s plněním 
úkolů 

31. 5. 2010 od 16.30 h 

Domov seniorů, Villaniho 2130, Benešov 

Půlhodinka s pohádkou pro nejmenší – 
Pejsek a kočička, jak pekli dort 

31. 5. 2010 od 20.00 h 

MC Hvězdička 

Beseda na téma První pomoc s MUDr. 
Karlem Navrátilem 

6. 6. 2010 od 15.00 h 

KD Maršovice 

Půlhodinka s pohádkou pro nejmenší – 
Červená Karkulka  

17.6.2010 15.30 h 

hřiště na sídlišti Spořilov, Benešov 
Sportovně zábavné odpoledne 

28.6. – 13.9.2010 Letní přestávka – MC Hvězdička je po celou 
dobu uzavřena 

11.7. – 15.7.2010 

Letní tábor Soběšín 

Táborová dovolená, rodiče s dětmi 

12.7. – 16.7.2010 

MC Hvězdička + sportovní hřiště  

Příměstský tábor, možné se přihlásit i na 
jednotlivé dny 

20.7. – 24.7.2010 

Letní tábor Soběšín 

Táborová dovolená, rodiče s dětmi 

16.8. – 20.8.2010 

MC Hvězdička + sportovní hřiště  

Příměstský tábor spojený s atletikou 
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13.9.2010 od 15.30 h 

Zahrada římskokatolické fary na Karlově 

Sportovně zábavné odpoledne 
s táborákem 

15.9.2010 od 20.00 h 

MC Hvězdička 

Beseda na téma Vývoj dětské řeči od 
narození do 7 let s Mgr. Lucií Dvořákovou 

6.10.- 8.10.2010 

Vestibul Městské knihovny, malé náměstí 
Benešov 

Vernisáž 6.10. od 15.00 h. 

Putovní výstava 
„Jak se žije v mateřských centrech 
Středočeského kraje, aneb MC jako služba 
rodině“ 

 

28.10.2010 od 16.30 h 

Domov seniorů, Villaniho 2130, Benešov 

Půlhodinka s pohádkou pro nejmenší 

Červená Karkulka 

31.10.2010 od 17.00 h 

Start – u Piaristické koleje, Masarykovo 
náměstí, Benešov 

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

15.11.2010 od 16.30 h 

Domov seniorů, Villaniho 2130, Benešov 

Půlhodinka s pohádkou pro nejmenší - 

Hrnečku vař 

3.12.2010 od 10.00 h 

Divadlo Pošta Benešov 

Mikulášská besídka + pohádka (Mikuláš a 
hodní čerti mají pro děti připravenou malou 
nadílku) Vstupné 50,- dítě 

8.12.2010 od 9.30 do 12.00 h 

MC Hvězdička Vánoční tvoření pro děti- Přijďte si 
společně s dětmi vytvořit ozdobičky a jiné 
výroky s vánoční tématikou. 

 
Informace o připravovaných akcích jsou pravidelně aktualizovány na www.hvezdicka.info 
 

 
 

http://www.hvezdicka.info/�
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Co se nám povedlo, aneb o některých akcích trochu více ... 
 
Masopust 
Staročeský masopustní průvod  po letech v Benešově. Nebo snad poprvé? 
 
Masky se po starostenském požehnání na Masarykově náměstí vydaly společně 
s přihlížejícími na průvod městem. Vzbudily rozruch jak v centru města, tak  i ve vestibulu 
domova seniorů ve Villaniho ulici. Pro děti i dospělé bylo připraveno občerstvení od maminek 
z dětského centra. Návštěvníci mohli v průvodu vidět rodinku vodníků, zdravotní sestřičky 
nebo třeba havajskou tanečnici… 
 

 

Tuto akci jsme pořádali ve spolupráci s benešovským divadelním spolkem Áčko a 
dramatickým kroužkem ZŠ Benešov v Dukelské ulici. Dětem se nejvíce líbila jízda koňským 
povozem. Rej masek byl zakončený ukázkou z připravovaného představení divadelního 
spolku Áčko v divadle „Na Poště“. 
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Návštěva hasičské zbrojnice 
 
Prohlídka hasičské stanice je jednou z nejoblíbenějších akcí našeho mateřského centra.  
Na návštěvu k hasičům chodí děti již od dvou let, ale výjimkou nejsou ani školáci. Doprovází 
je tam maminky, ale bývá i hojná účast tatínků, dědečků a babiček. Zážitkem pro děti je 
zejména možnost prohlédnout si hasičskou techniku zblízka, posedět v kabině hasičského 
vozu, vyzkoušet si jeho vybavení či velkou hasičskou přilbu.  
 
Letos poprvé hasiči pro děti připravili možnost vyzkoušet si hasit požár. Dětem se to moc 
líbilo, většina z nich sem přichází v dalším roce znovu. 
 

 
 
Půlhodinky s pohádkou  
 
Specialitkou MC Hvězdička jsou půlhodinky s pohádkou. Jsou určeny především 
pro nejmenší děti ve věku od 2 do 4 let. Děti se v kolektivu učí soustředit na představení.  
Pohádky jsou hrány zpravidla jednou měsíčně, a to v Domově seniorů v ulici Villaniho.  
Bývají také součástí pravidelné Mikulášské besídky a objevují se v programu 
hvězdičkovského letního tábora.  
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Všechny pohádky jsou hrané – jednotlivé role si mezi sebe rozdělují maminky z mateřského 
centra. V roce 2010 se velkou mírou zapojily do pohádek  i děti jako herci. 
 
Naše pohádky dělají radost našim malým divákům, uvádějí je do divadelního světa… 
Doufáme, že pohádky budou i nadále se stejnou chutí, s jakou jsou připravovány i 
sledovány. 
 
Kreativní dílny 
 
Kreativní dílny jsou hojně navštěvované maminkami, které si mohou jít večer popovídat, 
něco nového se naučit, a  trochu si při tom všem celodenním ruchu odpočinout od dětí. 
  

 
 
Čistá řeka Sázava 
 
Letos jsme se zúčastnili 5. ročníku akce Čistá řeka Sázava, pod záštitou společnosti 
Posázaví, v.o.s.Při této akci dobrovolníci jedou na lodích a uklízejí břeh řeky Sázavy. Do 
připravených pytlů sbírají vše, s čím by si příroda neuměla poradit. Naše mateřské centrum 
se akce již pravidelně účastní formou sběru odpadků během procházky po břehu řeky 
Sázavy.  
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Den Bezpečnosti s Hvězdičkou 
 
MC Hvězdička připravila společně s BESIPEM a Policií ČR pro děti zábavnou akci Den 
Bezpečnosti. 
 
Děti se zde učí seznamovat s pravidly silničního provozu, plní úkoly, soutěží. Mohou si 
prohlídnout policejní auto i motorku. A na konci je čeká sladká odměna a dáreček… 
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Návštěva statku v Milovanicích 
 
Další akcí na jaře roku 2010 byl výlet Hvězdičky do domácího muzea v Milovanicích 
nedaleko Postupic.  
 
Cílem tohoto malého muzea je zachránit a uchovat co nejvíce předmětů, které doprovázely 
každodenní život venkovských lidí. Připomenout je pamětníkům, přiblížit jejich krásu a použití 
mladší generaci, v neposlední řadě i pobavit. Všechny předměty pochází z Benešovska. 
 

 
 
Účast dětí byla veliká. Společně se svými rodiči si prohlédly expozice a na závěr se měly 
možnost pomazlit se zvířaty, kterých bylo kolem statku hodně. 
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Pochod za pokladem 
 
Jako každý rok jsme i v roce 2010 vyrazili hledat poklad do konopišťského parku. Letos nám 
počasí přálo, a tak účast dětí i jejich rodičů byla veliká.  
 
Děti šly připravenou cestou, plnily úkoly, které jsme pro ně připravili… Setkali se 
s opravdovým vodníkem… Na konci pochodu děti objevily sladký poklad, který s velkou 
radostí na místě snědly.  
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Beseda – první pomoc 
 
V průběhu roku připravujeme pro rodiče i několik besed s odborníky. Na jednu z nich jsme 
pozvali MUDr. Navrátila (dětského praktického lékaře), aby nám povyprávěl o možnostech 
první pomoci.  
 
V dalších besedách jsme se v roce 2010 zaměřili na očkování, vývoj řeči u dětí do sedmi let 
nebo na přípravy k porodu. 
 

 
 
Vítání jara  
 
Každý rok připravujeme ve spolupráci s Dětským domovem Racek hudební vystoupení dětí 
z Hvězdičky a dětí z Racku na Masarykově náměstí.  
 
Během akce si děti mohou se svými rodiči u stolečků vyrobit vlastní tematický jarní výrobek, 
pochutnat si u prezentačních stánků na sladkých koláčcích anebo si koupit drobný 
upomínkový předmět vyrobený dětmi z dětského domova.  
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Rozlučka s první třídou 
 
Hvězdička rozšiřuje své aktivity.  
 
Se školním rokem se u nás letos poprvé loučily děti 1. C ZŠ Dukelská. Prvňáčci soutěžily jak 
v prostorách dětského centra, tak v rajské zahradě piaristické koleje.  Myslíme, že budou mít 
na co vzpomínat. 
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Sportovně zábavné odpoledne na sídlišti Spořilov 
 
Zábavné odpoledne na sídlišti Spořilov je již tradičním rozloučením dětí před prázdninami.  
 

 
 
Letní tábor 
 
V létě jsou sice prázdniny, ale Hvězdička je aktivní i tehdy. Pro rodiče a jejich děti jsme 
v roce 2010 opět uspořádali rodinnou dovolenou táborového typu. Letos se konal už třetí 
ročník a pro velký zájem jsme pořádali dva turnusy. 
 
Pobyt probíhal v areálu chatkového tábora v  Soběšíně na břehu řeky Sázavy. Zúčastnily se 
ho děti od jednoho roku po školáky. Připravily jsme pro ně spoustu her, dovádění, soutěžení.  
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Dětem se s námi líbilo, a protože mohly být na táboře se svými rodiči, nestýskalo se jim. 
Příští rok si vše určitě zopakujeme… 
 

 
 

 
Táborák pro děti 
 
11. září se na faře římsko-katolického kostela na Karlově uskutečnilo zábavné dětské 
odpoledne spojené s táborákem, opékáním buřtíků, zpíváním písniček při kytaře a dalším 
bohatým programem plným her a soutěží. Akce byla určena pro věkovou kategorii 
od nejmenších dětí až po ty školou povinné. Sešlo se kolem stovky dětí. Tímto MC 
Hvězdička již tradičně zahajuje po letní přestávce svou činnost. Podtitulem akce je „loučení 
s létem“. 
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Putovní výstava 
 
„Jak se žije v mateřských centrech Středočeského kraje, aneb MC jako služba rodině“ 
Začátkem října byla i u nás ve výstavní síni v poliklinice na Malém náměstí putovní výstava 
mateřských center. Cílem akce bylo 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 MC a výměna zkušeností. 

 

 
 
Víkend na Jablonné 
 
V říjnu jsme zorganizovali víkendový 
pobyt rodičů s dětmi v ubytovně Domu 
dětí a mládeže v Jablonné nedaleko 
Neveklova. 
 
Pro děti jsme připravili bojovou hru 
„Po stopách loupežníků“. Děti si vyrobily 
zbraně, šly s námi hledat loupežnický 
poklad, cestou plnily různé úkoly. Vše 
bylo zakončeno velkou loupežnickou 
bitvou… 
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Haloweenský průvod 
 
Haloweenský průvod už je skoro tradicí. Letos se konal již po sedmé, a tak jako vždy, byl 
i tentokrát zakončen velkým ohňostrojem na Karlově.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tato akce je velmi oblíbená, jak malými dětmi a jejich maminkami, tak i ostatními 
spoluobčany, kteří, i když nemají děti, se přijdou podívat. Na akci přišlo kolem 150 masek. 
Celkový počet účastníků dosáhl cca 450 osob. 
 
Mikulášská besídka 
 
Jako každý rok, i letos jsme připravili pro děti Mikulášskou besídku s programem. Protože 
diváků je na této akci každým rokem více a více, museli jsme změnit prostory a Mikulášská 
besídka se od roku 2008 koná v prostorách Hotelu Pošta.  
 

 
 
Pro děti byla připravena pohádka, písničkové vystoupení, a nakonec přišel i Mikuláš a hodní 
čerti s nadílkou. 
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Poděkování tatínkům 
 
Letos bychom rády poslaly poděkování všem tatínkům. Našim manželům, kteří to s námi 
opravdu nemají lehké. Toho času, co trávíme v dětském centru, těch studených večeří, které 
na ně doma čekají. 

 
 
Ale i přesto nám 
vše tolerují, a 
dokonce se s námi 
akcí pořádanými 
MC zúčastňují.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Tedy, tatínci, mějte s námi dál hodně trpělivosti. 
I když to někdy nedáváme znát, jsme rády, že Vás máme! 

 
Vaše čarodějnice 
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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.  
 
Dále pak všem partnerům a sponzorům, kteří přispěli finančně, darem či jiným způsobem 
k možnosti existence a kvalitnějšího fungování našeho centra. 
 
Granty a dotace 
 

 Největší finanční dotace v roce 2010 byla mateřskému centru 
Hvězdička poskytnuta Ministerstvem práce a sociálních věcí 
ČR ze státního rozpočtu  
 

 
 
 

I v roce 2010 pokračovala spolupráce MC Hvězdička 
s Městským úřadem.  
 
 
Projekt Za poznáním drobných řemesel byl je 
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. 
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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 je členkou 
správní rady Posázaví, o. p. s.  

 
 
Čištění řeky Sázavy - účast MC Hvězdička na akci pořádané Posázavím o.p.s.: 

 
 
 
 
 
 
                   
 
 
                                                 
           
 
 
 
 
 
 
 

 
 
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.  
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Dětský domov Racek 
 
Dětský domov Racek je od po-
čátku pravidelným účastníkem 
našich akcí. Nápad uspořádat 
společné Vítání jara se osvěd-
čil a stal se příjemnou tradicí, 
stejně jako společný výlet do  
ZOO – tentokrát do ZOO 
Praha, který byl částečně fi-
nancován z výtěžku ze sbírky 
na akci samotné. I zkouška 
akce, prováděná přímo v dět-
ském domově, spojená s pro-
hlídkou prostor domova, byla 
přínosná pro obě strany. Pro-
pojení větších dětí s „mrňátky“ 

z centra do společného programu vedlo k příjemnému výsledku. 
 
Dalším partnerem v tomto roce je Esporta Fitness Club. Prostor, který ve fitness klubu 
využíváme, je plně odpovídající svým vybavením i zázemím potřebám dětí, které naše 
centrum navštěvují.  
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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 a společnost Nestlé. 
 

 
 
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. 
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Výkaz zisku a ztrát  
  

PŘÍJMY (v Kč):  
  

členské příspěvky dle stanov                                 7 560,00     

sponzorské dary                                     13 087,00     

víkendové pobyty, letní tábor       227 712,00     

zájmové kroužky     525 111,00     

úroky            289,85     

ostatní příjmy (vstupné do MC a na jednorázové akce)       44 432,00     

dotace Město Benešov     40 000,00     

dotace MPSV ČR     230 971,00     

CELKEM 1 089 162,850  
  
  

VÝDAJE (v Kč):  
  

nájemné 132 574,00     

služby (poštovné,telef. poplatky, tisk, doprava)     217 835,50     

mzdy, vč. ostatních mzdových nákladů     633 992,00     

pojistné         5 785,00     

poplatky za vedení BÚ         3 116,00     

provozní náklady (výtvarné potřeby, hračky, odměny do soutěží) 201 038,00     

CELKEM 1 194 340,50     
  
  

ZISK -105 177,65     
  
  
  

Vyhotovila: Jana Rendová 602213394  
Datum: 3. 2. 2011  
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Přehled čerpání dotace na podporu rodiny MPSV ČR  
Mateřským centrem Hvězdička v roce 2010 
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Co připravujeme na rok 2011 
 
Začátkem ledna budeme mít v naší herně naši vysněnou prolézací loď. Konečně jsme 
sehnali dostatek prostředků, abychom si ji mohli koupit. Bude mít skluzavku, plachtu, 
kormidlo… Dětem se určitě zalíbí. 
 
Všechny naše plány do dalších let jsou závislé na tom, zda seženeme vhodné prostory. 
Koncem roku 2010 nám skončila smlouva na pronájem tělocvičny v Esportě, proto hledáme 
nové možnosti, jak a kde dále rozšířit naše aktivity. 
 
Pokud se nám podaří vhodné prostory najít, chtěli bychom se více věnovat pohybovým 
nabídkám. Pro děti to budou tanečky a cvičení dětí bez doprovodu rodičů… Večer bychom 
rádi pořádali cvičení pro dospělé (např. zumbu).  
 
Protože máme velkou poptávku i po výtvarných kurzech, chtěli bychom rozšířit naši činnost 
o kurzy keramiky. Budeme pořádat výtvarné kurzy i pro školní děti a pokračovat v projektu 
„Za poznáním drobných řemesel“, a to i v dílnách pro handicapované. 
 
Ve školkách v našem městě se neumístilo přes sto dětí, proto chceme nabídnout maminkám 
i novou službu – hlídání jejich dětí v našich prostorách.  
 
Uvidíme, kolik z těchto záměrů se nám podaří uskutečnit. Máme velké plány i hodně energie, 
proto doufáme, že se nám podaří naši nabídku stále rozšiřovat… 
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Kontakty  
 
Poštovní adresa 
Mateřské centrum Hvězdička (Jana Čechová) 
Vančurova 1146, Benešov 
IČO 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). 
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