
 
 

 

Zpravodaj  
Ententyky 
O činnosti Centra Ententyky, s programem, plánovanými 
akcemi, nápady a zajímavostmi    č. 1/2013 
 
Milí přátelé, 
je mi velkým potěšením, že vám můžeme opět předložit zpravodaj našeho sdružení, 
který vás informuje o naší činnosti a o našich plánech.  

Zpravodaj má formát občasníku, a tak nemáme žádné pravidelné termíny, kdy 
budeme vydávat. Záleží to jenom na tom, kdy se dají hlavy dohromady, sepíše se ob-
sah, zformátuje se celý zpravodaj, udělají se korektury, vytiskne se, složí se a roznese 
se do schránek. Není toho zrovna málo, ale ti, kteří mají s touto práci zkušenosti, ví, 
o čem píši. Ale přestože je to kupa práce, kterou děláme ve svém volném čase, máme 
z ní radost a těší nás.  

Věřím, že to spousta z vás ocení a s radostí si přečte náš zpravodaj. Přeji Vám 
všem krásný podzim a dětem hlavně, ať ti draci pěkně lítají. 

Iveta Zástřešková 
 

Pravidelné aktivity 
Na podzim si děti budou hrát opět v herně 
Ten rok opravdu rychle utekl.  Měla jsem možnost poznat spoustu skvělých maminek 
a jejich úžasné děti. Pomáhaly mi radou i úsměvem. Sdílení každodenních radostí 
a starostí na mateřské „dovolené“ je jedním s nejdůležitějších poslání setkávání se 
v mateřském centru.  A je to také výchova našich malých miláčků. Za ten rok se 
hodně naučili jeden od druhého, naučili se také ohleduplnosti ke druhým.  

Je pravda, že se nás tam občas sešlo opravdu hodně a podmínky byly stísněné. 
Do další sezony se budu snažit tento stav vylepšit. Děti nám také trošku vyrostly 
a z malých sotva se pohybujících uzlíčků jsou holky a kluci, kteří běhají a vlezou 
takřka všude. I s tím je třeba počítat. Přizpůsobíme nejen prostředí, ale také aktivity 
pro děti.  

Novinkou pro nadcházející sezonu je termín setkávání: každé úterý od 15:30 
do 17:00. Pokud se pídíte po důvodu této změny, je to vcelku jednoduché. Jsem 
šťastná maminka, jejíž dítě prospí skoro celé dopoledne. Doufám, že tuto změnu 
uvítáte a otevře nám nové možností aktivit.  

Na závěr bych jen připomenula, že pokud bude hezké počasí, je k dispozici obecní 
zahrada. Setkávat se začneme přibližně v polovině září. Přesný termín bude upřesněn 
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v naší vývěsce na autobusové zastávce a na webových stránkách. Uvítáme všechny 
maminky, které mají chuť komunikovat a pomáhat si.  

Budu se na Vás moc těšit! 
Katka Kurková s Johanem 

 

Setkávání maminek dvojčat a vícerčat 
Jistě všichni víte, že tady v Heršpicích je nejen hodně dětí, ale i dvojčátek. A tak jsme 
se loňský rok rozhodly, že se budeme s maminkami dvojčat setkávat pravidelně, a to 
každý pátek od 9-11h v herně centra na obecním úřadě.  

K dispozici máme hernu vybavenou prima hračkami a kuchyňku. Děti se vyřádí 
a my maminky si popovídáme nad kávou či čajem, nasbíráme nové rady a nápady, jak 
vyzrát na ty naše dvojčecí ratolesti, odpočineme si a načerpáme novou energii do dal-
ších dnů. Těšíme se na Vás.   

Ola Dopitová 
 

Pohybové hry s dětmi 
Milé maminky a drahé děti,  

měla jsem do aktuálního zpravodaje napsat článek o cvičení s dětmi, které je mezi 
vámi velice oblíbené. Pravdou je, že v současnosti nevím, kdy a jak cvičení začne. 
Ráda bych, kdyby to vyšlo hned od října, tak jak jsme všichni zvyklí, ale mám určité 
závazky, které musím plnit a nevím, jak se mi to podaří vše skloubit s cvičením. Uví-
tala bych, kdyby se ozvala nějaká maminka, která by převzala tuto aktivitu za mě. 
Ráda jí ve všem do začátku pomůžu. Takže pokud máte některá zájem, neváhejte se 
ozvat komukoli z centra. Jinak můžu slíbit, že cvičení bude, jen možná ne hned 
od října. Informace o začátku najdete ve vývěsce i na stránkách Centra.  

Děkuji za pochopení a do budoucna se těším. 
Alena Jeřábková 

 

Jóga  
Od 2. září začínáme již 7. ročník cvičení jógy v Heršpicích. Cvičíme podle systému 
„Jóga v denním životě“. Je to ucelený systém fyzických, dechových, relaxačních 
a meditačních technik zaměřených proti bolestem v zádech a kloubů.  

V hodině se naučíte správně dýchat, vnímat dokonale své tělo a zbavit se stresu. 
Kurz je vhodný i pro začátečníky. S sebou: deku, malý ručník pod hlavu a pohodlné 
oblečení (cvičí se v ponožkách).  
Kdy:  pondělí, 18:00 - 19:30 hod  
Kde:  sál Kulturního domu Heršpice  
Cena:  60 Kč/ jednotlivé vstupné 
          500 Kč/ 10 lekcí permanentka  

400 Kč/ 10 lekcí permanentka - členové ENTENTYKY, maminky na 
         mateřské dovolené, důchodci a studenti 

Přihlášky: Monika Zimlová, tel.: 731 365 853, menadevi@centrum.cz  
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Zdravotně posilovací cvičení 
Milé dámy, 
v minulém školním roce jsme organizovali lekce „Zdravotně posilovací cvičení“ pod 
vedením fyzioterapeutky slečny Renaty Hanákové. Pokud máte zájem, aby toto 
cvičení pokračovalo i v letošním školním roce, posílejte své přihlášky telefonicky 
nebo na mail: centrum@ententyky.eu nebo na telefon +420 602 53 57 39, a to 
do konce září. Pokud bude dostatečný počet zájemců o zdravotně posilovací cvičení, 
kurs se otevře a zájemce budeme kontaktovat s dalšími informacemi.          

VeronikaPavlušová 

Co jsme již absolvovali v roce 2013 
Jarní burza 

V březnu 2013 proběhla jarní burza, která se těší stále většímu počtu zájemců. Byl 
spuštěn nový systém pro získání identifikačního čísla. Po registraci na našich webo-
vých stránkách se Vám obratem zašle přidělené identifikační číslo na vámi zadaný 
email.   

 

Bowling - společná večeře a zábava 
Dne 17. května 2013 byly členky sdružení Ententyky se svými blízkými příznivci 

poprvé na společné večeři v kavárně v obci Šaratice. Večer se hrál bowlingový turnaj, 
rozdávaly se ceny, ochutnaly jsme výborný zákusek a bavily se až do pozdních noč-
ních hodin. Akce to byla výjimečná a velice úspěšná. Už nyní víme, že se opět 
potkáme, a to 4. října ve vinném sklípku. 

 

Dar pro děti do školního klubu 
Ententyky darovalo do školního klubu 

na Den dětí celkem 8 společenských her 
(Ubongo, Afrika, Osadníci, Domination, 
Afrika, Voltík, Lidské tělo, Vesmír 
a Česko junior) v celkové hodnotě 3.039 
Kč. Hry byly zakoupeny zejména 
u společnosti ALBI, která je jedním 
z předních výrobců kvalitních her. 
 

Dárek pro děti z MŠ a ZŠ k dětskému dni 
Na základě dohody s panem ředitelem koupilo Centrum zmrzliny pro děti 

z mateřské i základní školy v Heršpicích na Den dětí. Pokračujeme v našich tradicích 
už několikátý rok a dělá nám to radost. 
  

Zpravodaj Ententyky    

strana: 4 

 

Valná hromada 
Dne 4. června 2013 proběhla valná hromada, na které byly mimo jiné odsouhla-

seny některé změny, týkající se povinností členů centra. Celý zápis je k dispozici 
na našem webu. 

 

Pasování prvňáčků a loučení se čtvrťáky 
V pátek 21. června 2013 proběhlo už po čtvrté na Obecní zahradě pasování prv-

ňáčků a loučení se žáky ze čtvrté třídy. Ti budou dále navštěvovat základní školu 
ve Slavkově u Brna. Děti z MŠ i ZŠ předvedly dokonale nacvičené vystoupení. Poté 
byli budoucí prvňáčci pasováni na školáky. Žáci ze čtvrté třídy se rozloučili. Všechny 
děti měly trička s motivem a vzpomínkou na školu či školku a také šerpu. Dostaly 
knihy a společný velký dort, který pan ředitel na závěr akce všem dětem rozdal. Ne-
chyběla trampolína a další herní prvky. Akce byla vydařená, i když nás trošku více 
hřálo sluníčko. Ještě jednou děkujeme všem, kdo přispěl dětem malým občerstvením. 

 

Plánované akce 

Uspávání broučků 
Srdečně zveme všechny v pátek 26. října 2013 od 18 hodin na „Uspávání broučků“. 

Vezměte lampion a pojďte se s námi projít podzimní vesnicí lemovanou svítícími 
dýněmi a zazpívat broučkům ukolébavku. 

Průvod půjde od Kulturního domu, kolem školy a přes Profesorku do Obecní 
zahrady. Přidejte se k nám a ozdobte svůj dům dýněmi, které nám prosvětlí cestu 
a bezpečně nás zavedou domů. Sladkosti pro děti jsou zajištěny. 
 

Podzimní burza 
V říjnu opět chystáme podzimní burzu. K prodeji přijímáme podzimní a zimní 
oblečení dětské i pro dospělé, obuv, hračky, těhotenské oblečení, kola, lyže, brusle 
a jiné sportovní potřeby, hračky, knížky, hudební nástroje, postýlky, kočárky, autose-
dačky, peřinky či jiné dětské a maminkovské potřeby. K prodeji budou přijaty pouze 
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věci čisté, vyžehlené, neroztrhané, zachovalé, řádně označené a s vyplněným 
„Prodejním listem“. Všechny detaily, pravidla burzy i prodejní list naleznete ke 
stažení na http://www.ententyky.eu/www/dokumenty.php.  

Novinkou je nový automatický prodejní list na burzu. Už nemusíte všechno 
vypisovat ručně a dlouze popisovat lepítka. Vy si jenom připravíte věci k prodeji 
a koupíte v papírnictví pár archů etiket se 78 štítky (31,7 x 21,2), které nakoupíte 
v papírnictví Hlásenský, Slavkov. Prodejní list i se štítky si můžete pohodlně 
vytisknout, aniž byste použili tužku.                                                             
Příjem zboží: PO 07. 10. 09.00-12.00 a 14.00-19.00 
Prodej zboží: ÚT 08. 10.   09.00-18.00 
Výdej zboží: ČT 10. 10.   17.00-18:30 
 

Adopce na dálku 
Projekt úspěšně pokračuje a adoptované dívce Marcelině se daří ve škole velice dobře. 
Na jaře navštívila koordinátorka občanského sdružení pro-Contact  Guineu, předala 
všechny dopisy, obrázky a dárky všem adoptovaným dětem v Africe včetně naší 
Marceliny. V průběhu prázdnin jsme dostali dopis, fotografie a již nyní chystáme 
obrázky, dopis a dárky na podzimní cestu ve 
spolupráci s dětmi ze ZŠ Heršpice. 

Dne 6. dubna Marcelina oslavila 11. narozeniny 
a nyní chodí do 6. ročníku. V letošním školním roce 
ji čeká závěrečná zkouška, aby mohla pokračovat 
ve studiu na tvz. college.  

Od nového školního roku (platba v roce 2013) 
byla organizace pro-contact nucena navýšit cenu 
adopce ze současných 5 250, -Kč na 6 300,-Kč. Pů-
vodní cena 5 250,- Kč se neměnila od roku 2005, kdy 
projekt začal, tedy již osm let. Mezitím se však cel-
ková cenová hladina značně zvýšila, především vý-
daje na školné v Guineji.  Věříme, že se nám i letos 
jarmark vydaří a povedou se nám peníze získat.  

 

7. Benefiční vánoční jarmark 
Již sedmým rokem naše sdružení společně s mnoha dobrovolníky bude organizovat 
Benefiční vánoční jarmark, jehož výtěžek poputuje na zaplacení školného adoptované 
dívce Marcelině. Jarmark se uskuteční tak jako každý rok v první adventní neděli, 
letos tedy 1. prosince 2013. 

Už v červnu jsme měli schůzku s místním řezbářem panem Olšanským, se kterým 
jsme se domlouvali na rozšíření heršpického betlému, jehož pokračování představíme 
právě na jarmarku.  

Budete-li chtít nám s jarmarkem pomoci, největším přínosem jsou pro nás domácí 
výrobky (med, zavařeniny, pletené či dřevěné výrobky, vánoční dekorace, atd.), které 
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nám věnujete a my je pak prodáme za příznivou cenu. Vždyť právě domácí výrobky 
jsou ty nejlepší, nejhodnotnější, a pokud se jedná o jídlo, i nejchutnější.  
 

Setkání přátel 
„S přítelem po boku není žádná cesta příliš dlouhá.“ to je citát, který je pro naše 
sdružení tak pravdivý a krásný. Vždyť všechny aktivity, které jsme za těch 8 let 
udělali, byly právě o přátelství. 

A my si toho moc vážíme a uvědomujeme si, že máme tak málo času na sebe, že 
jsme se rozhodly potkávat se alespoň 
dvakrát do roka a užít si společnou 
chvilku jen tak, bez práce.  Zasmát se, 
pustit běžné starosti života z hlavy 
a prožít příjemné posezení v kruhu 
přátel. 

Na jaře letošního roku jsme tak 
vyrazily na bowlingový turnaj a zjistily 
jsme, že to byl tak super večer, že jsme 
se hned domluvily na dalším setkání. 
A tak v říjnu máme druhé posezení členů 

Ententyky s blízkými přáteli a dobrovolníky. A bowling na jaře určitě zopakujeme. 
A nebo možná už v zimě, protože to do jara nevydržíme. ☺ 

 
Vánoční pečení se seniorkami  
Poslední týden v listopadu opět provoníme prostory kulturního domu v Heršpicích 
pečením vánočního cukroví na společný jarmark. Věříme, že nám seniorky tak jako 
každým rokem přijdou pomoc, určitě zase pozveme děti ze školky a školy, aby si něco 
napekly, určitě zase přineseme do školky a školy plné krabice napečeného cukroví 
dětem na zub a určitě si to užijeme, přestože večer budeme doma vysílené a unavené. 
Detailnější informace budou ve vývěsce a na webu Ententyky.  
 

Poděkování 
Děkujeme obci Heršpice za bezplatné zapůjčení prostor v kulturním domě i pro 
letošní rok 2013. Děkujeme také všem občanům, kteří nám jakýmkoliv způsobem 
pomohli a pomáhají v naší činnosti. Věříme, že nám zachováte přízeň.  
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