
                                                           Plán akcí v MC Hvězdička 2023

26. 1. od 17,00 do 18,30 hod.

online

Rodinář - Digiděti 
Jak pečovat o děti, o něž pečují současně i digitální 
technologie 
https://www.kr-vysocina.cz/…ina

8. 2. od 16,00 hod.

Gymnázium – aula, ul. Husova, BN

Půlhodinka s pohádkou pro nejmenší 
O Kohoutkovi a Slepičce.

3. 2. od 9,00 – 11,00 hod.

MC Hvězdička – herna

Prázdninová hernička pro děti od miminek až 
pro předškoláky – přijďte si pohrát o 
pololetních prázdninách – můžete vzít i malé 
školáky :)

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

online

Rodinář - Velká trápení dětí a dospívajících - 
poruchy příjmu potravy 
https://www.kr-vysocina.cz/…ina

10. 3. od 9,00 – 11,00 hod.

MC Hvězdička – herna

Prázdninová hernička pro děti od miminek až 
pro předškoláky – přijďte si pohrát o jarních 
prázdninách – můžete vzít i malé školáky :)

21. 3. od 18,00 hod.

MC Hvězdička - herna

Přednáška na téma: Péče o duševní zdraví jako
priorita

22. 3. od 16,00 hod.

Gymnázium – aula, ul. Husova, BN

Půlhodinka s pohádkou pro nejmenší
O Budulínkovi.

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

online

Rodinář – Každé dítě má na něco talent
https://www.kr-vysocina.cz/…ina

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

online

Rodinář – Jak na komunikaci s puberťáky
https://www.kr-vysocina.cz/…ina

26. 4. od 16,00 hod.

Gymnázium – aula, ul. Husova, BN

Půlhodinka s pohádkou pro nejmenší
O …..

26. 6. od 17,00 do 18,30 hod.

online

Rodinář – Šikana ve škole
https://www.kr-vysocina.cz/…ina 

10. 7. – 14. 7. od 7,45 do 16,30 hod.

MC Hvězdička - tělocvična + výlety a
tvoření, …….

Příměstský tábor „Šikovné ručičky na cestách“
- pro děti věk 4 až 11 let (po domluvě i sourozenci 
jiného věku).

10. 7. – 14. 7. od 8,00 do 16,00 hod.

MC Hvězdička - herna + tancování, 
hry, soutěže a tvoření, …..

Příměstský tábor – Ještěrka
- pro děti věk 3 až 12 let (rozdělen na dvě skupiny 
3 až 6 a 7 až 12 let).

17. 7. – 21. 7. od 7,45 do 16,00 hod.

MC Hvězdička - herna + výlety a 
tvoření, …...

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

17. 7. – 21. 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).

24. 7. – 28. 7. od 7,00 do 17,00 hod.

MC Hvězdička - tělocvična + rodinná

Příměstský tábor mezi zvířátky
- pro děti věk 5 až 11 let (po domluvě i sourozenci 
jiného věku).

https://www.kr-vysocina.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=450008&id=4117204&n=rodinare-kraje-vysocina
https://www.kr-vysocina.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=450008&id=4117204&n=rodinare-kraje-vysocina
https://www.kr-vysocina.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=450008&id=4117204&n=rodinare-kraje-vysocina
https://www.kr-vysocina.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=450008&id=4117204&n=rodinare-kraje-vysocina
https://www.kr-vysocina.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=450008&id=4117204&n=rodinare-kraje-vysocina


mini farma Teplýšovice + výlety,…..

24. 7. – 28. 7. od 8,00 do 16,00 hod.

MC Hvězdička - herna + výlety a 
pokusy,…...

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

31. 7. – 4. 8. od 7,30 do 16,00 hod.

MC Hvězdička - tělocvična + výlety, 
sportování, …..

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

31. 7. – 4. 8. od 8,00 do 16,00 hod.

MC Hvězdička - herna + tancování, 
hry, soutěže a tvoření, …...

Příměstský tábor – Ještěrka
- pro děti věk 3 až 12 let (rozdělen na dvě skupiny 
3 až 6 a 7 až 12 let).

7. 8. – 11. 8. 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).

14. 8. – 18. 8. od 7,45 do 16,30 hod.

MC Hvězdička - tělocvična + výlety a
tvoření, ……..

Příměstský tábor „Šikovné ručičky na cestách“
- pro děti věk 4 až 11 let (po domluvě i sourozenci 
jiného věku).

21. 8. – 25. 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).

15. 9. od 9,00 – 11,00 hod.

MC Hvězdička – herna

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

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

MC Hvězdička - tělocvična

Kurz hormonální jógy.

?. ?. od 16,00 hod.

Gymnázium – aula, ul. Husova, BN

Půlhodinka s pohádkou pro nejmenší
???.

?. ?. od ? do ? hod.

Herna MC Hvězdička

Beseda - ???.

?. 12. od 16,00 hod.

Gymnázium – aula, ul. Husova, BN

Půlhodinka s pohádkou pro nejmenší
Krtek a Vánoce.

.

Další akce, besedy, pohádky 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

