
                                                  Plán akcí na rok 2022     

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

online

Beseda – pro rodiče předškoláků na téma 
školní zralost

7. 3. od 17,00 do 18,45 hod.

online

Beseda – pro rodiče na téma zdravé 
stravování dětí

12. 3. od 10,00 do 16,00 hod.
13. 3. od 9,00 do 13,00 hod.

MC Hvězdička - tělocvična

Kurz hormonální jógy

30. 3. od 16,30 hod.

Gymnázium - aula, ul. Husova, BN

Půlhodinka s pohádkou pro nejmenší
O Červené Karkulce

9. 4. od 10,00 hod.
(start od 10,00 do 16,00 hod.)

Koupadla na Sladovce, Benešov

Velikonoční cesta se zajíčkem Ušáčkem
- cesta plná zábavných úkolů s překvapením

27. 4. od 16,30 hod.

Gymnázium – aula, ul. Husova, BN

Půlhodinka s pohádkou pro nejmenší
O perníkové chaloupce

15. 6. od 16,30 hod.

Gymnázium – aula, ul. Husova, BN

Půlhodinka s pohádkou pro nejmenší
O pejskovi a kočičce jak …...

16. 6. od 16,00 do 18,30 hod.

zasedací místnost Posázaví (vedle 
Herny MC hvězdička)

Beseda – pro rodiče: RodičOFF

4. 7. – 8. 7. 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 sourozenci
jiného věku).

11. 7. – 15. 7. od 8,00 do 16,00 hod.

MC Hvězdička - tělocvična + výlety a
pokusy

Příměstský tábor – Veselá věda
- pro děti věk 6 až 10 let (po domluvě i sourozenci
jiného věku).

11. 7. – 15. 7. od 7,45 do 16,00 hod.

MC Hvězdička - herna + výlety a 
tvoření

Příměstský keramický tábor – LaMamka
- pro děti od 5 let (po domluvě i sourozenci jiného 
věku).

18. 7. – 22. 7. od 8,00 do 16,00 hod.

MC Hvězdička - tělocvična + výlety a
pokusy

Příměstský tábor – Veselá věda
- pro děti věk 6 až 10 let (po domluvě i sourozenci
jiného věku).

25. 7. – 29. 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).

1. 8. – 5. 8. od 7,30 do 16,00 hod.
MC Hvězdička - tělocvična + hřiště +
výlety

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

8. 8. – 12. 8. od 8,00 do 16,00 hod.

MC Hvězdička - tělocvična + výlety a
pokusy

Příměstský tábor – Veselá věda
- pro děti věk 4 až 7 let (po domluvě i sourozenci 
jiného věku).

15. 8. – 19. 8. od 8,00 do 17,00 hod. Příměstský výtvarný tábor „Šikovné ručičky 
na cestách)



MC Hvězdička - tělocvična + výlety a
tvoření

- pro děti věk 6 až 12 let (po domluvě i sourozenci
jiného věku).

15. 8. – 19. 8. od 7,45 do 16,00 hod.

MC Hvězdička - herna + výlety a 
tvoření

Příměstský keramický tábor – LaMamka
- pro děti od 5 let (po domluvě i sourozenci jiného 
věku).

22. 8. – 26. 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).

9. 9. od 9,00 – 11,00 hod.

MC Hvězdička – herna

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

1. 10. od 10,00 do 16,00 hod.
2. 10. od 9,00 do 12,30 hod.

MC Hvězdička - tělocvična

Kurz hormonální jógy

19. 10. od 16,00 hod.

Gymnázium – aula, ul. Husova, BN

Půlhodinka s pohádkou pro nejmenší
O Koblížkovi

5. 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.

23. 11. od 16,00 hod.

Gymnázium – aula, ul. Husova, BN

Půlhodinka s pohádkou pro nejmenší
O třech prasátkách

3. 12. od 10,00 hod.
(start od 10,00 do 14,00 hod.)

Koupadla na Sladovce, BN

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

14. 12. od 16,00 hod.

Gymnázium – aula, ul. Husova, BN

Půlhodinka s pohádkou pro nejmenší
Krtek a sněhulák

Další 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

