
                                                  Plán akcí na rok 2021     

4. 1. a 18.1. od 19,30 - 22,00 hod.

MC Hvězdička - herna

Keramický večerní kurz

?. 1. od 16,30 hod.

Gymnázium - aula, ul. Husova, BN

Půlhodinka s pohádkou pro nejmenší
O Budulínkovi

?. 1. od 10,00 hod.
- prezentace od 9,30 hod.

Hala ZŠ Jiráskova, BN

Závody v dětské atletice
- pro všechny děti ročník 2010 a mladší

1. 2. od 19,30 - 22,00 hod.

MC Hvězdička - herna

Keramický večerní kurz

9. 2. od 16,30 do 18,30 hod.

 online

Webinář – Virtuální svět aneb bezpečnější 
internet

?. 2. od 16,30 hod.

Gymnázium - aula, ul. Husova, BN

Půlhodinka s pohádkou pro nejmenší
O Smolíčkovi

11. 2. od 16,00 do 17,30 hod.

 online

Webinář  – Partnerské sdílení a komunikace

15.2. od 19,30 - 22,00 hod.

MC Hvězdička - herna

Keramický večerní kurz

18. 2. od 16,00 do 17,30 hod.

 online

Webinář  – Předškolní věk a digitální svět

25. 2. od 16,00 do 17,30 hod.

 online

Webinář  – Hranice a limity ve vztazích

1. 3. od 19,30 - 22,00 hod.

MC Hvězdička - herna

Keramický večerní kurz

4. 3. od 16,00 do 17,30 hod.

 online

Webinář  – Školáci v kyberprostoru

4. 3. od 17,00 do 18,30 hod.

 online

Beseda pro rodiče předškoláků na téma 
školní zralost 

15.3. od 19,30 - 22,00 hod.

MC Hvězdička - herna

Keramický večerní kurz

18. 3. od 16,00 do 17,30 hod.

 online

Webinář  – Partnerská krize a rozpady vztahů

11. 3. od 17,00 do 18,30 hod.

 online

Beseda pro rodiče předškoláků na téma 
školní zralost 

18. 3. od 16,00 do 17,30 hod.

 online

Webinář  – Digitální puberta

20. 3. od 10,00 do 16,00 hod.
21. 3. od 9,00 do 13,00 hod.

MC Hvězdička - tělocvična

Kurz hormonální jógy



25. 3. od 16,00 do 17,30 hod.

online

Beseda – Jak na učení bez mučení

25. 3. od 17,00 do 18,30 hod.

 online

Beseda pro rodiče kyberšikana a rizikové 
chování na internetu

?. 3. od 16,30 hod.

Gymnázium - aula, ul. Husova, BN
Farní zahrada, ul. Na Karlově, BN

Půlhodinka s pohádkou pro nejmenší
O Budulínkovi.

29. 3. až 5.4. od 8,00 do 18,00 hod.
(včetně 5.4.)
Areál Koupadel na Sladovce, 
Benešov

Velikonoční cesta se zajíčkem Ušáčkem
- plnění úkolů s koledou na konci

12.4. a 26.4. od 19,30 - 22,00 hod.

MC Hvězdička - herna

Keramický večerní kurz

1. 4. od 16,00 do 17,30 hod.

online

Beseda – Hranice ve výchově dětí

?. 4. od 16,30 hod.

Gymnázium - aula, ul. Husova, BN
Farní zahrada, ul. Na Karlově, BN

Půlhodinka s pohádkou pro nejmenší
O Smolíčkovi.

8. 4. od 16,00 do 17,30 hod.

online

Beseda – Jak překonat nesoustředěnost dětí 
při učení

15. 4. od 16,00 do 17,30 hod.

online

Beseda – Jak zvládat vztek svého dítěte

22. 4. od 16,00 do 17,30 hod.

online

Beseda – Jak děti při učení zrychlit

6. 5. od 16,00 do 17,30 hod.

online

Beseda – Jak nevychovat z dítěte oběť či 
agresora

10. 5. a 24.5. od 19,30 - 22,00 hod.

MC Hvězdička - herna

Keramický večerní kurz                

11. 5. od 17,30 hod.

online

Beseda – Příprava k porodu – pro nastávající 
maminky a tatínky

13. 5. od 16,00 do 17,30 hod.

online

Beseda – Osobní hrdost a asertivita. Jak žít 
život podle sebe?

20. 5. od 9,00 do 12,30 hod.

online

Rodinná konference – Prevence rozpadu 
rodin a vztahů

7. 6. a 21.6. od 19,30 - 22,00 hod.

MC Hvězdička - herna

Keramický večerní kurz

17. 6. od 9,00 do 10,30 hod.

MC Hvězdička - herna

Beseda - návrat do práce, možnosti, 
podmínky – ve spolupráci s úřadem práce 
Benešov a Odborem sociálních věcí a 
zdravotnictví, Město Benešov 

?. 6. od ? hod.
- prezentace od ? hod.

Hřiště ZŠ Jiráskova, BN

Závody v dětské atletice



?. 6. od 16,30 hod.

Gymnázium - aula, ul. Husova, BN
Farní zahrada, ul. Na Karlově, BN

Půlhodinka s pohádkou pro nejmenší
O….

30. 6. od 9,30 – 11,30 hod

MC Hvězdička - herna

Poslední hernička v tomto školním roce před 
prázdninami - pro děti od miminek až pro 
předškoláky.

Možnost využít herničku jen na individuální 
pohrání.

12. 7. – 16. 7. od 8,00 do 16,00 hod.

MC Hvězdička - tělocvična + výlety a
pokusy

Příměstský tábor – Veselá věda
- pro děti věk 5 až 10 let (po domluvě i sourozenci
jiného věku – nejmladší jen předškolní věk).

17. 7. – 24. 7. 

Chata Berounka v Krkonoších

Pobytový tábor v Krkonoších
- pro děti od 7 let.

19. 7. – 23. 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 11 let (po domluvě i sourozenci
jiného věku).

26. 7. – 30. 7. od 7,30 do 16,30 hod.
MC Hvězdička - tělocvična + hřiště +
výlety

Příměstský sportovní tábor
- pro děti věk 5 až 10 let (po domluvě i sourozenci
jiného věku).

2. 8. – 6. 8. od 8,00 do 17,00 hod.

MC Hvězdička - tělocvična + výlety a
tvoření

Příměstský výtvarný tábor „Šikovné ručičky 
na cestách)
- pro děti věk 6 až 12 let (po domluvě i mladší 
děti)

9. 8. – 13. 8. od 8,00 do 16,00 hod.

MC Hvězdička - tělocvična + výlety a
pokusy

Příměstský tábor – Veselá věda
- pro děti věk 5 až 10 let (po domluvě i sourozenci
jiného věku – nejmladší jen předškolní věk).

16. 8. – 20. 8. od 8,00 do 16,00 hod.

MC Hvězdička - tělocvična + výlety a
pokusy

Příměstský tábor – Veselá věda
- pro děti věk 5 až 10 let (po domluvě i sourozenci
jiného věku – nejmladší jen předškolní věk).

16. 8. – 20. 8. od 8,00 do 16,00 hod.

MC Hvězdička - herna + výlety a 
tvoření trochu jinak

Příměstský tábor – Arte hraní
- pro děti věk 5 až 10 let (po domluvě i sourozenci
jiného věku).

23. 8. – 27. 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 (po domluvě i sourozenci
jiného věku).

10. 9. od 9,00 – 11,00 hod.

MC Hvězdička – herna

První hernička v novém školním roce, pro děti
od miminek až pro předškoláky.

16. 9. od 18,00 hod.

MC Hvězdička - herna

Beseda – rizikové chování dětí v pubertě, 
jaké jsou nejčastější nástrahy a jak jim 
předcházet – ve spolupráci s Nízkoprahovým 
zařízením pro děti a mládež Mezičas. 

9. a 10. 10. od 10,00 do 16,00 hod. 
a od 9,00 do 12,30 hod.

MC Hvězdička - tělocvična

Kurz hormonální jógy

18. 10. od 16,30 hod.

Gymnázium – aula, ul. Husova, BN

Půlhodinka s pohádkou pro nejmenší
O kohoutkovi a slepičce



?. 10. od 19,00 hod.
MC Hvězdička - tělocvična

Ženy dětem – cvičení pro ženy každého věku
- výtěžek ze cvičení bude věnován DD Racek

?. 11. od 19,30 hod.

MC Hvězdička - herna

Beseda ?

6. 11. od 16,30 hod. 
- registrace masek od 16,30 do 
17,00 hod.

Start – u Piaristické koleje, 
Masarykovo náměstí, Benešov

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

?. 11. od 16,30 hod.

Gymnázium – aula, ul. Husova, BN

Půlhodinka s pohádkou pro nejmenší
O ….

1. 12. od 16,00 hod. 

KD Karlov, Benešov

Mikulášská besídka 
- s pohádkou Krtek a sněhulák 
– Mikuláš s andělkami a hodní čerti mají pro děti 
přichystanou malou nadílku.

4. 12. od 10,00 hod.
(start od 10,00 do 13,00 hod.)

Koupadla na Sladovce, BN

Mikulášská cesta za čertíkem a andělkou 
- cesta plná zábavných úkolů s překvapením

?. 12. od 19,30 hod.

MC Hvězdička - herna

Beseda ?

Akce zde budou aktuálně doplňovány.

Podrobné informace Vám rádi poskytneme na těchto kontaktech:

hvezdicka@hvezdicka.info

731 197 930 Blanka Škorpová

739 636 981 Martina Götzová

mailto:hvezdicka@hvezdicka.info

