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ÚVODNÍ SLOVO 

 

Před 13. březnem 2020 bychom si žádný z nás nedokázali 

představit, že nastane situace, kdy budeme muset ze dne na den 

přerušit naši pravidelnou činnost. Jenže člověk míní a COVID 

bohužel měnil. Celých 6 měsíců z kalendářního roku 2020 jsme se 

kvůli tomuto závažnému onemocnění nemohli setkávat a realizovat 

naše aktivity pro rodiny s dětmi. Ale jak se říká: „Co tě nezabije, 

to tě posílí“, a tak nejenže jsme tohle těžké období ve Hvězdičce 

zvládli, ale zároveň jsme se v některých oblastech posunuli dál.  

Dokud to bylo možné, realizovali jsme plánované aktivity a akce 

prezenční formou. Když to možné nebylo, nejprve jsme se snažili 

vše přeplánovat na náhradní termíny. Pak jsme však pochopili, že 

aspoň část aktivit musíme zkusit realizovat online. A k naší 

radosti – zájem o ně byl. Stejně tak i o několik venkovních akcí, 

které jsme pro rodiny s dětmi uskutečnili v době, kdy nebylo 

možné se scházet ve vnitřních prostorách, a i venku byly 

zakázané hromadné akce. Takto jsme například místo tradičního 

Halloweenského průvodu v maskách uskutečnili na Konopišti 

Stezku s čarodějnicí Matyldou, která byla určená pro individuální 

rodinou zábavu. Pro velký úspěch této akce jsme pak navázali na 

benešovských koupadlech vánoční Cestou s čertíkem Bertíkem. 

Trochu nás mrzelo, že z hlediska cílené podpory v době COVIDu 

na organizace našeho typu stát nemyslel, ačkoliv stejně tak jako 

pro podnikatele, i pro nás znamenalo uzavření provozoven velké 

finanční až existenční problémy. Naštěstí situace se postupně 

mírně lepšila, a i pro mateřská a rodinná cesta se postupně našly 

vhodné dotační programy, z kterých jsme mohli čerpat podporu. 

To ale až v roce 2021. Pomohli nám také drobní dárci z řad 

našich příznivců a přátel. 

 

 

Radost nám dělá podpora projektu "Jsme tu s vámi a pro vás" z 

dotačního programu Rodina MPSV a z Grantového fondu města 

Benešov (oblast ostatních veřejně prospěšných projektů). Díky 

tomu se můžeme kvalitně věnovat oblasti sociální prevence. 

Spolupracujeme s městem Benešov a dalšími organizacemi, které 

se zaměřují na sociální oblast a podporu rodin. Sdílíme zkušenosti 

a často i cenné kontakty, které pak zprostředkováváme 

návštěvníkům Hvězdičky.  

Naše velké poděkování patří Síti pro rodinu. Rádi využíváme jejich 

poradenství, informační servis, pomoc krajské koordinátorky a 

možnosti sdílet zkušenosti s ostatními mateřskými centry.   

A čeho si vážím ze všeho nejvíc je 

náš skvělý tým. Blanka Škorpová a 

Martina Götzová odvádí výbornou 

práci při organizaci, koordinaci i 

samotné práci s dětmi i rodiči. Jana 

Rendová je nepostradatelná pro 

účetnictví a administrativu, Iva 

Sadílková zase pro naše pohádková 

představení. Děkuji též všem 

lektorkám a aktivním rodičům, kteří 

nám pomáhají. 

 

Ing. Jana Čechová, 

předsedkyně představenstva 
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JAK ŠEL ČAS S MC 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. 

Vedle herny využíváme též tělocvičnu v Bezručově ulici 

v Benešově. 

 

 

 

 

 

 

V září 2012 získalo MC Hvězdička pověření k výkonu sociálně 

právní ochrany dětí. Od ledna 2013 aktivně vykonávalo činnost v 

oblasti sanace rodiny prostřednictvím odborné terénní pracovnice. 

Od roku 2016 zúžilo svou činnost v této oblasti pouze na pořádání 

přednášek a kurzů v rámci poradenské činnosti.  

V roce 2014 získalo Mateřské centrum Hvězdička ocenění 

společnost přátelská rodině.  

V listopadu 2015 zažádalo Mateřské centrum Hvězdička o změnu 

právní identity z dosavadního občanského sdružení na zapsaný 

spolek. K zápisu do rejstříku došlo v lednu 2016. 

Od roku 2005 je MC Hvězdička členem Sítě pro rodinu (dříve Síť 

Mateřských center). 

 

Foto: Zahájení činnosti v DDM Benešov, říjen 2003. 
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POSLÁNÍ ORGANIZACE 

 

MC Hvězdička vykonává činnost v oblasti sociální prevence pro 

rodinu s dětmi. 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 

 

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 v roce 2020 

 

Ing. Jan Čechová – předsedkyně představenstva 

Jana Rendová – členka představenstva 

Mgr. Iva Sadílková – členka představenstva  

 

 

Silné jádro MC Hvězdička: zleva Jana Čechová, Jana Rendová, Iva 

Sadílková, Martina Götzová a Blanka Škorpová. 

 

 

 

 

Stálí zaměstnanci mateřského centra v roce 2020 

 

Blanka Škorpová 

manažerka MC Hvězdička 

V MC Hvězdička je zaměstnána od září 

2011. Je hlavní manažerkou a 

koordinátorkou MC Hvězdička. Zajišťuje 

komunikaci se členy a klienty centra, 

koordinaci programů a lektorů. 

Je zodpovědná za projekt školička 

s Hvězdičkou. Spolupracuje na 

programech v herně. Má na starosti 

koordinaci projektu „Jsme tu s vámi a 

pro vás“, komunikaci s médii a propagaci 

aktivit centra. 
 

 

Martina Götzová 

koordinátorka akcí, lektorka, cvičitelka 

Ve Hvězdičce je zaměstnána od července 

2007 (s krátkou pauzou v období duben-

září 2021). 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 akcí (př. sportovní 

odpoledne, dopravní hřiště atp.).  
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STÁLÝ PROGRAM V ROCE 2020 

V roce 2020 jsme v naší nabídce měli níže uvedené stálé aktivity. 

Realizovali jsme je buď v herně mateřského centra (Piaristická 

kolej, Masarykovo náměstí 1, Benešov), nebo v tělocvičně 

mateřského centra (v budově Jednoty Coop, Bezručova 1064. 

Atletika probíhala v tělocvičně a na hřišti ZŠ Jiráskova.  

Tyto aktivity organizovalo přímo MC Hvězdička prostřednictvím 

svých a spolupracujících lektorů. Aktivity, u kterých je hvězdička 

jsou organizovány spolupracujícími lektory. 

V době, kdy kvůli protikoronavirovým opatřením bylo zakázáno 

aktivity pro rodiny s dětmi provozovat, logicky realizovány nebyly. 

Aktivita Kdy probíhalo Lektorka 

Cvičení pro děti 

od 1 roku do 4 let 

Pondělí, úterý, 

pátek 
Martina Götzová 

Cvičení pro miminka 

od 3 měsíců do 1 roku 
Středa Petra Kysilková 

Hudební kroužek  Čtvrtek dle organizátora 

Minigymnastika 

pro děti od 3 do 6 let* 
Čtvrtek dle organizátora 

Minisportovky 

pro děti od 3 do 6 let 
Pondělí, čtvrtek Martina Götzová 

Keramika pro děti Po, St, čtvrtek Anna Strnadová 

Jóga pro děti Pondělí Markéta Blechová 

Power jóga Pondělí, úterý Markéta Blechová 

Cvičení pro rovná a 

zdravá záda od 10 let  
Úterý 

Václava 

Kubánková 

Kurz: Jak se uplatnit na 

trhu práce 

Pátky (duben, 

prosinec) 
Jana Čechová 

 

 

 

 

 

Aktivita Kdy probíhalo Lektorka 

Atletika pro děti Středa Jana Kahounová 

Tai Chi pro děti od 10 

let a dospělé* 
Čtvrtek dle organizátora 

Okinawské karate 

pro děti a rodiče* 
Pondělí, středa dle organizátora 

Zdravotní cvičení* Čtvrtek dle organizátora 

Příprava k porodu a 

péče o novorozence 
Soboty Blanka Škorpová 

Příprava na školu Čtvrtek Lucie Dušková 

Příprava na školu – 

speciální potřeby 
Pondělí 

L. Dušková, Iva 

Sadílková, J. 

Šeborová 

Kurz: Rodinné finance, 

škola fin. gr. pro dosp. 

Pátky (říjen, 

listopad) 

Mgr. Andrea 

Svitáková 

Cvičení pro těhotné Neděle Petra Kyselková 

Školička pro děti od 2,5 

roku 

Pondělí, úterý, 

pátek 
Blanka Škorpová 

Hernička Středa, čtvrtek různě 

Jazykové kurzy (AJ, FR, 

SP, NJ) 

Úterý, středa, 

čtvrtek 
dle organizátora 

Flétnička Úterý, pátek Jana Šeborová 

Hrajeme si na divadlo Úterý  Iva Sadílková 

Bojové hry pro děti Středa dle organizátora 

Logopedická prevence Pondělí Lucie Dušková 

Grafomotorika Pondělí Mirka Kheková 
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AKCE V ROCE 2020 

Termín - místo Název akce 

5. 1. od 14,00 hod. 

MC Hvězdička - tělocvična 
Tříkrálové flétnové koncerty 

6. 1. od 18,00 hod. 

MC Hvězdička - herna 

Beseda – Puberta o komunikaci s 

dětmi  

22. 1. od 16,30 hod. 

Gymnázium - aula, ul. 

Husova, BN 

Půlhodinka s pohádkou pro 

nejmenší: Zvířátka a loupežníci 

26. 1. od 10,00 hod. 

Hala ZŠ Jiráskova, BN 

Závody v dětské atletice, ročník 

2010 a mladší 

17. 2. od 19,00 hod. 

MC Hvězdička - herna 

Beseda – Příprava k porodu a péče 

o novorozence 

26. 2. od 16,30 hod. 

Gymnázium - aula, BN 

Půlhodinka s pohádkou pro 

nejmenší: Perníková chaloupka 

27. 2. od 18,00 hod. 

MC Hvězdička - herna 
Beseda – Vztahy mezi rodiči 

14. 3. od 10,00 do 16,00 

hod. a 15. 3. od 9,00 do 

13,00 hod., MC Hvězdička 

- tělocvična 

Kurz hormonální jógy – zrušeno 

23. 3. od 19,30 - 22,00 

hod., MC Hvězdička, herna 

Keramický večerní kurz - zrušeno 

 

16. 3. od 16,30 hod. 

Gymnázium - aula, BN 

Půlhodinka s pohádkou pro 

nejmenší: O Smolíčkovi - zrušeno 

6. 4. od 19,30 - 22,00 hod. 

MC Hvězdička - herna 
Keramický večerní kurz - zrušeno  

20. 4. od 19,30 - 22,00 

hod., MC Hvězdička, herna 
Keramický večerní kurz - zrušeno 

20. 4. od 16,30 hod. 

Gymnázium - aula, BN 

Půlhodinka s pohádkou:  

O pejskovi a kočičce - zrušeno 

25. 4. od 10,00 do 16,00 

hod. a 26. 4. od 9,00 do 

13,00 hod., MC Hvězdička 

- tělocvična 

Kurz hormonální jógy - zrušeno 

4. 5. od 19,30 - 22,00 hod. 

MC Hvězdička - herna 
Keramický večerní kurz - zrušeno 

18. 5. od 19,30 - 22,00 

hod., MC Hvězdička, herna 
Keramický večerní kurz - neproběhl 

20. 5. od 15,30 hod.                               

Hřiště na sídlišti Spořilov 
Dětské dopravní hřiště - zrušeno 

6. 6. od 10,00 do 16,00 

hod. a 7. 6. od 9,00 do 

13,00 hod., MC Hvězdička 

- tělocvična 

Kurz hormonální jógy  

8. 6. od 18,30 hod. 

MC Hvězdička - herna 

Beseda – Příprava dítěte na školu a 

školku 

17. 6. od 15,15 hod., start 

od 15,15 do 16,15 hod. 
Pohádková cesta - zrušeno 

20. 6. od 10,00 do 16,00 

hod. a 21. 6. od 9,00 do 

13,00 hod. MC Hvězdička - 

tělocvična 

Kurz hormonální jógy  

25. 6. od 18,00 hod. 

MC Hvězdička - herna 
Beseda – Vztahy děti a rodiče 

30. 6. od 17,00 hod. 

Farní zahrada, ul. Na 

Karlově, BN 

Půlhodinka s pohádkou pro 

nejmenší: O Koblížkovi - zrušeno 

29. 6. – 3. 7. od 8,30 do 

12,00 hod., MC Hvězdička - 

tělocvična + plavání, 

cvičení, strollering 

Příměstský tábor pro nejmenší děti 

s rodiči, s výukou plavání - zrušeno 

6. 7. – 10. 7. od 8,00 do 

17,00 hod., MC Hvězdička 

- tělocvična + výlety 

Příměstský výtvarný tábor 

„Šikovné ručičky na cestách“ pro 

děti věk 6 až 12 let  

13. 7. – 17. 7. od 8,00 do 

16,00 hod., MC Hvězdička 

- tělocvična + výlety 

Příměstský tábor - Hokus pokus – 

La Mamka, pro děti věk 6 až 9 let  

20. 7. – 24. 7. od 7,00 do 

17,00 hod., MC Hvězdička 

- tělocvična + rodinná mini 

farma Teplýšovice + výlety 

Příměstský tábor mezi zvířátky, 

pro děti věk 5 až 1 let  
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27. 7. – 31. 7. od 7,30 do 

16,30 hod., MC Hvězdička 

- tělocvična+hřiště+výlety 

Příměstský sportovní tábor, pro 

děti věk 5 až 10 let 

3. 8. – 7. 8. od 8,00 do 

17,00 hod., MC Hvězdička 

- tělocvična + výlety 

Příměstský výtvarný tábor 

„Šikovné ručičky na cestách“ pro 

děti věk 6 až 12 let  

10.8. - 14.8. od 7,30 do 

16,00 hod., MC Hvězdička 

- tělocvična + jóga a výlety 

Jogínci - příměstský tábor s jógou, 

pro děti věk 5 až 12 let  

17. 8. – 21. 8. od 7,00 do 

17,00 hod., MC Hvězdička 

- herna – výlety, hry  

Příměstský turistický tábor – cesta 

po okolních rozhlednách - zrušeno 

17.8. - 21.8. od 7,30 do 

16,00 hod., MC Hvězdička 

- tělocvična + tanec, sport 

a výlety 

Příměstský tanečně 

sportovní tábor, pro děti věk 

6 až 12 let  

24. 8. – 28. 8. od 7,00 do 

17,00 hod., MC Hvězdička 

- tělocvična + rodinná mini 

farma Teplýšovice + výlety 

Příměstský tábor mezi 

zvířátky, pro děti věk 5 až 

11 let  

26. 8. od 17,00 hod. 

Farní zahrada, ul. Na 

Karlově, BN 

Půlhodinka s pohádkou pro 

nejmenší: O Koblížkovi 

1. 9. od 9,30 – 12,30 hod. 

MC Hvězdička – herna 

První hernička v novém 

školním roce, pro děti od 

miminek až pro předškoláky. 

7. 9. od 19,00 hod. 

MC Hvězdička - herna 

Beseda – Příprava k porodu 

a péče o novorozence 

14. 9. od 18,30 hod. 

MC Hvězdička - herna 

Beseda – Příprava dítěte na 

školu a školku 

15. 9. od 16,30 hod. 

MC Hvězdička - herna 

Beseda – Příprava dítěte na 

školu a školku 

9. 9. od 15,30 hod.  

Farní zahrada ul. Na 

Karlově, Benešov 

Zábavné odpoledne s táborákem: 

vodnické soutěžní disciplíny, 

opékání buřtíků, zpívání písniček u 

kytary - zrušeno 

24. 9. od 18,00 hod. 

MC Hvězdička - herna 
Beseda – Vztahy mezi sourozenci 

30. 9. od 16,00 hod. 

Farní zahrada, ul. Na 

Karlově, BN 

Půlhodinka s pohádkou pro 

nejmenší: O Budulínkovi – zrušeno 

pro nepřízeň počasí 

1. 10. od 18,00 hod. 

MC Hvězdička - herna 
Beseda – Mezigenerační soužití 

3. a 4. 10. od 10,00 do 

16,00 hod., MC Hvězdička 

- tělocvična 

Kurz hormonální jógy – zrušeno 

5. 10. od 16,30 hod. 

Gymnázium – aula, ul. 

Husova, BN 

Půlhodinka s pohádkou pro 

nejmenší: O Smolíčkovi - zrušeno 

15. 10. od 18,00 hod. 

MC Hvězdička - herna 

Beseda – Mužský faktor v 

rodinách- zrušeno 

18. 10. od 19,00 hod. 

MC Hvězdička - online 
Beseda – Jak na rodinné finance  

22. 10. od 19,00 hod. 

MC Hvězdička - tělocvična 

Ženy dětem – charitativní cvičení 

pro ženy každého věku 

23. 10. od 19,30 hod. 

MC Hvězdička - online 
Beseda – Jsem na to sám, sama 

1., 8. a 15. 11. od 19,00 

hod., MC Hvězdička, online 
Kurz – Jak na rodinné finance  

5. 11. od 18,30 hod. 

MC Hvězdička - herna 

Beseda – Násilí v rodinách a 

šikana - zrušeno 

7. 11. od 16,30 hod.  

Start – u Piaristické koleje, 

Masarykovo náměstí, BN 

Halloweenský lampiónový průvod 

zakončený vyhlášením nejlepších 

masek a ohňostrojem - zrušeno 

7. 11. až 22.11. Konopiště  Zábavná stezka s Matyldou 

2. 11. od 16,30 hod. 

Gymnázium – aula, BN 

Půlhodinka s pohádkou pro 

nejmenší, zrušeno 

16. 11. od 11,00 hod. 

MC Hvězdička - online 

Beseda – Pracovní příležitosti a 

právo  

23. 11. a 30.11. od 11,00 

hod., MC Hvězdička, online 

Kurz – Pro vaše lepší uplatnění na 

trhu práce  

1. 12. až 6.12., Areál 

Koupadel na Sladovce, BN 

Mikulášská stezka s čertíkem 

Bertíkem, plnění úkolů s odměnou  

2. 12. od 16,00 hod.  

KD Karlov, Benešov 
Mikulášská besídka, zrušeno 
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JSME TU S VÁMI A PRO VÁS 

Aktivity projektu „Jsme tu s Vámi a pro Vás“ byly 

podpořeny z dotačního programu Rodina a 

ochrana práv dětí MPSV pro rok 2020. 

Informace o projektu jsme zveřejňovali na 

www.hvezdicka.info, FB profilu a v místním tisku.  

Projektem jsme se primárně zaměřili na rodiny s dětmi. Mezi ně 

počítáme rodiny úplné i neúplné. Od rodin, které očekávají 

narození potomka, přes rodiny s předškolními a školními dětmi až 

po zástupce rodičů, tzv. sendvičové generace, kteří se vedle péče 

o své nezletilé děti starají i o své vlastní rodiče. 

Vzhledem k mimořádné situaci, kdy 6 měsíců roku bylo ovlivněno 

přísnými bezpečnostními opatřeními souvisejícími s epidemií 

COVID-19, jsme nemohli několik plánovaných aktivit realizovat 

prezenčně, uskutečnili jsme je však online, nebo je nahradili jinou 

formou komunikace s klienty. I tak jsme přesvědčeni, že se nám 

podařilo realizovat kvalitní mix pro tyto cílové skupiny: 

Rodiny, které řeší VÝVOJ DÍTĚTE A PÉČI O NĚJ (vč. těhotenství a 

péči o novorozence, vývoj dítěte v jednotlivých vývojových fázích 

vč. přípravy na školku, nástupu do školy, poruchy učení, nástup 

puberty, výživové problémy).  

Rodiny, které řeší VZTAHY V RODINĚ (vč. většího zapojení otců, 

pozitivní rodičovství, vztahy a problémové situace mezi rodiči a 

dětmi, vztahy a problémové situace mezi rodiči vč. citlivé otázky 

rozvodů, problémy samoživitelů, a dále také zapojení prarodičů do 

chodu rodiny, péči o stárnoucí seniory v rodině).  

Rodiny, které řeší SLADĚNÍ ZAMĚSTNÁNÍ A RODINY (vč. flexibilních 

forem práce a úpravách pracovní doby, o zákonných úpravách 

souvisejících s péčí o děti ve vztahu k zaměstnání rodičů).  

 

 

Rodiny, které potřebují a využijí VZDĚLÁVÁNÍ S CÍLEM ZAJISTIT 

BEZPROBLÉMOVÝ CHOD RODINY. Zaměřili jsme se na posilování 

finanční gramotnosti, právního minima pro rodiče a řešení 

sociálních otázek včetně podpory. Důraz jsme kladli na pomoc 

rodinám se specifickými potřebami – především neúplné rodiny.  

Projektem jsme aktivně podpořili odhadem 110 rodin.  

Na realizovaných aktivitách se registrovalo celkem 208 osob. 

Někteří navštívili besedy, jiní kurzy, využili poradenství, využili 

službu hlídání dětí. Vetší část podpořených osob využila z nabídky 

více aktivit, což vnímáme jako žádoucí synergie. 

I v komplikované covidové době podařilo připravit akce a 

aktivity, které našim klientům poskytli nové informace, nebo 

připomněli fakta, s kterými už se setkali, poskytli jim poradenství, 

včetně individuálního, možnost sdílení zkušeností a znalostí a 

prostor pro vzájemnou pomoc a podporu. Prostřednictvím našich 

24 akcí či aktivit jsme se zaměřili na to, aby všichni členové rodin 

měli odpovídající podmínky pro naplnění svých individuálních 

potřeb (včetně rozdělení práce v rodině, sladění práce a péče o 

rodinu a domácnost). Posilovali jsme kompetence rodin pro řešení 

finančních, právních, pracovně právních, sociálních otázek či 

problémů. Rodinám jsme také pomáhali v při předcházení 

konfliktních situaci, které by mohly nebo již vyúsťují v násilí v 

rodinách anebo šikanu. Snažili jsme se být také nápomocni 

rodinám s náročnými situacemi při výchově dětí. Zaměřili jsme se 

na neúplné rodiny a rodiny se specifickými potřebami. A v 

neposlední řadě jsme se věnovali otázkám mezigeneračního 

soužití, vzájemné podpory a pomoci, a též péči o prarodiče ve 

vyšším seniorském věku či o jinak závislé členy rodiny.  
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Byli jsme, jako i roky předtím, aktivním aktérem sítě preventivních 

a sociálních služeb v našem městě. Na programech a aktivitách 

jsme spolupracovali s dalšími partnery. V případě, kdy problémy 

některých rodin byly nad naše síly, rodinám jsme zprostředkovali 

pomoc jinde, nebo je nasměrovali správným směrem. 

V rámci projektu byly realizovány tyto aktivity: 

 Beseda – příprava k porodu a péče o novorozence 

 Beseda – příprava k porodu a péče o novorozence 

 Kurz příprava k porodu a péče o novorozence 

 Individuální poradenství - porod 

 Beseda – příprava dítěte na školu a školku 

 Beseda – příprava dítěte na školu a školku 

 Individuální poradenství - příprava na školu 

 Beseda – Puberta (o komunikaci v problematickém věku) 

 Beseda - Vztahy mezi rodiči 

 Beseda Vztahy - děti a rodiče 

 Beseda – Vztahy mezi sourozenci 

 Ind. poradenství - vztahy v rodině dle besed 

 Diskusní svépomocná skupina - vztahy v rodině 

 Beseda na téma Násilí v rodinách a šikana 

 Beseda na téma Mužský faktor v rodinách 

 Beseda – mezigenerační soužití 

 Beseda - Jsem na to sama/sám 

 Beseda - Jsem na to sama/sám 

 Diskusní skupina - Jsem na to sama/sám 

 Beseda - Pracovní příležitosti a právo 

 Kurz - Pro vaše lepší uplatnění na trhu práce 

 Beseda – Jak na rodinné finance 

 Kurz – Jak na rodinné finance 

 Hlídání dětí – doprovodná služba 

 

 

 

 

 

Fotografie z realizovaných akcí 
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Financování projektu Jsme tu s Vámi a pro Vás 

Celkové náklady projektu „Jsme tu s Vámi a pro Vás“ dosáhly výše 

399 362 Kč. Z dotace MPSV byla kryta částka 186 930 Kč. Dotace 

od Městského úřadu Benešov byla 35 000 Kč. 
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Z NAŠICH AKCÍ A AKTIVIT 

 

 

 

 
                

Školička s Blankou 
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Dětská keramika  

 

 
Zpívánky v tělocvičně 
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Cvičení dětí v tělocvičně 
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Tříkrálové flétnové koncerty 

 

 
 

Atletické závody 

 
 

Půlhodinky s pohádkou pro nejmenší 
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Cvičení s tetou Martinou aneb Když nás COVID uvěznil doma, točili 

jsme pro děti a rodiče videa s cvičením 

 

 

 

 

Benefiční pohádka O Koblížkovi na farní zahradě 
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Není nutno, není nutno, aby bylo přímo veselo, hlavně nesmí býti 

smutno, natož aby se brečelo... Protože koronovairová epidemie 

přinesla zákaz cvičení ve vnitřních prostorách, ještě v polovině října 

uspořádala lektorka Martina alternativní cvičení venku. A líbilo se! 

 

 

 

 
Přemýšleli jsme, jak lidem, kteří mají Hvězdičku a naše akce a 

aktivity rádi, aspoň trochu vynahradit, o co kvůli COVID opatřením 

přichází. A tak v listopadu vznikla stezka s čarodějnicí Matyldou. 

Kolem konopišťského rybníka jsme na 15 dní rozmístili 9 disciplín, 

které prověřili čarodějnické dovednosti malých i větších dětiček. 
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Vymyslet v prosinci zábavu pro malé i větší děti, a přitom dodržet 

všechna ta protiCOVIDová opatření to byla výzva! S Mikulášem, 

Andělkami a čerty jsme za dětmi „naživo“ přijít nemohli. Abychom jim 

to aspoň trochu vynahradili, připravili jsme pro ně na benešovských 

Koupadlech zábavnou mikulášskou cestu s čertíkem Bertíkem. 

 

Jako bonus jsme na svátek Svatého Mikuláše vysílali pro děti 

pozdrav od našeho Mikuláše, Anděla a čertíka Bertíka přímo 

z herničky Mateřského centra Hvězdička. 
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SPOLUPRÁCE A PARTNERSTVÍ 

Mateřské centrum Hvězdička se v roce 2005 stalo řádným členem Sítě 

mateřských center v České republice (dnes Síť pro rodinu). 

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. 

Centrum také pokračuje v pravidelných setkáváních s mateřskými 

centry, která působí na Benešovsku. Z těchto setkání vždy plyne řada 

zkušeností a námětů na vydařené akce apod.  

Projekt „Jsme tu s Vámi a pro Vás“ byl podpořen z dotačního 

programu Rodina a ochrana práv dětí MPSV pro rok 2020.  

MC Hvězdička je partnerem Posázaví, o.p.s., 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Velmi oceňujeme vstřícnost všech, kdo nám umožňují využívat 

jeho prostory. Mezi nimi musíme vyzdvihnout Gymnázium 

Benešov, kde v místní aule pořádáme Půlhodinky s pohádkou.   

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. 

Cenná pro nás byla podpora Města Benešova, s kterými aktivně 

spolupracujeme v oblasti sociální prevence. 

Děkujeme i dalším organizacím, s kterými spolupracujeme při 

nejrůznějších příležitostech. Mezi nimi například Úřadu práce 

v Benešově, organizaci Rozum a cit, ProFem, Pedagogicko-

psychologická poradna v Benešově, ZŠ Jiráskova a ZŠ 

Karlov atd. Dále firmám, které nám poskytují materiální podporu, 

konkrétně Papírnictví Sedláková a Knihkupectví Daniela.  
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT 
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NAŠE HVĚZDY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

... a řada dalších lektorek, aktivních maminek, tatínků, 

babiček, dědečků i dospívajících dětí, které nám ve 

Hvězdičce pomáhají. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Děkujeme 

skvělá 

parto! 

27 

28 
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INFORMACE A KONTAKTY 

Přehledné informace o Mateřském centru Hvězdička a o našich 

aktivitách najdete na www.hvezdicka.info.  

Najdete nás též na Facebooku.  

 

Poštovní adresa 

Mateřské centrum Hvězdička (Jana Čechová) 

Vančurova 1146, 256 01 Benešov 

IČ 26627311 

 

Informace Vám rádi poskytnou na tel. číslech: 

739 636 981  Götzová Martina  

731 197 930  Škorpová Blanka 

nebo na e-mailu: hvezdicka@hvezdicka.info  

 

 

 

 

 

 

 

Mateřské centrum Hvězdička má dvoje prostory:  

HERNA Mateřského centra Hvězdička sídlí v budově Piaristické 

koleje, Masarykovo náměstí 1, Benešov. Vchod je hned vedle 

kostela Sv. Anny naproti České spořitelně. TĚLOCVIČNA 

Hvězdičky sídlí v budově Coop, Bezručova 1064, Benešov. 

 

http://www.hvezdicka.info/
mailto:hvezdicka@hvezdicka.infoPoštovní
mailto:hvezdicka@hvezdicka.infoPoštovní

