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I. CÍLE A POSLÁNÍ
Cílem MC je posilování hodnoty rodiny, úlohy rodičů a mateřské role ženy ve společnosti, podpora
právní ochrany rodiny, mateřství a rovných příležitostí mužů a žen. Mateřské centrum výrazně
přispívá k budování občanské společnosti a snaží se být protiváhou konzumnímu způsobu trávení
volného času. Mateřské Centrum Ententyky se snaží svojí činností zlepšovat životní podmínky
v místě svého působení.

Co to je mateřské centrum?
•
•
•
•
•

•

Prostor sloužící k vzájemnému setkávání rodin s dětmi.
Možnost užitečně a příjemně prožívat mateřskou dovolenou.
Podaná ruka aktivním mámám a jejich dětem, které nechtějí zůstávat jen doma, ale chtějí
žít v kontaktu s okolním světem.
Je plné hrajících si dětí a upovídaných maminek a všem je tam spolu dobře.
Je také pro maminky, které potřebují pomoc a podporu v jejich vlastním mateřství.
Je sbírkou nových nápadů a inspirací, nových přátelství, nových zkušeností a pohledů
na výchovu.

V MC dochází k pravidelnému setkávání rodin a sblížení všech obyvatel naší obce, k pořádání
společenských setkání občanů spojené s tradičními lidovými zvyky kalendářního roku a vytváření
vlastní novodobé tradice. Nezanedbatelným cílem je vytvořit vzájemnou spolupráci nejenom
všech místních organizací (TJ Sokol, Sbor dobrovolných hasičů, ČS Zahrádkářů), ale pracovat
společně na programech i s blízkými obcemi, jakými jsou Hodějice, Nížkovice, Rašovice, Kobeřice
a Slavkov u Brna.
Ženám setkávání v MC umožňuje vyjít z izolace a zničujícího stereotypu, kam se celodenní
péčí o dítě dostávají. Těm, které se aktivně podílejí na programech, pomáhá udržovat profesní
orientaci, posiluje jejich sebevědomí, pomáhá nalézat nové přátele, přináší také nové organizační
zkušenosti.
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II. ČINNOST MATEŘSKÉHO CENTRA
Naší snahou je nabídnout programovou barevnost pro děti a jejich rodiny jak z Heršpic, tak i z
dalších okolních obcí. Na aktivitách se podle jejich zaměření podílí ve spolupráci s MC
i dobrovolníci z ostatních zájmových sdružení jako jsou TJ Heršpice, Svaz dobrovolných hasičů
nebo Český svaz zahrádkářů.
Rok 2010 byl výjimečný tím, že naše sdružení poprvé získalo dotace z MPSV a začalo se profesionalizovat. Náš společný projekt byl úspěšný a celý rok byl věnován úpěnlivě této práci, a to se
projevilo na zvýšené kvalitě poskytovaných služeb. Přestože byl tento rok finančně velice náročný, naše služby se rozšířily, MC navštívilo více uživatelů a mohli jsme nabídnout netradiční semináře a besedy, které v našem blízkém okolí nikdo nenabízel.

Pravidelné aktivity
•

Uspávání broučků

Každý rok, ještě než začne být úplná zima, ale den je již krátký, chodíme s dětmi ukládat broučky k zimnímu spánku. Maminky vyrobí broučky ze skořápek ořechů, děti si nachystají listí, rozsvítí
lampióny a děti postupně broučky uloží a přikryjí lístečky a každému zazpívají uspávací písničku.

•

Cvičení s dětmi

Cvičí se už více jak 2 roky, a to jednou týdně pod vedením maminky Aleny Jeřábkové, která absolvovala několik akreditovaných kurzů cvičení rodičů s dětmi. Jedná se o hodinku organizovaného
hraní, při které se děti učí běhat, skákat, chytat míč, udržet rovnováhu a vůbec rozhýbat si tělíčko. K tomu nám pomáhají velké gymbally, overbolly, velice oblíbený padák a další spousta různých pomůcek. Při tomto cvičení jde hlavně o to spojení rodiče a dítěte. Je to hodinka, kdy ať už
maminka, nebo tatínek celou pozornost věnují své ratolesti. Je to o vzájemném kontaktu, který
děti potřebují a my jim ho někdy nemáme čas dát. Proč tedy nejít jednou týdně mezi ostatní děti
si zacvičit a věnovat si navzájem trochu času?

•

Vánoční jarmark

Cílem jarmarku je podpořit adoptovanou holčičku z Nové Guinee Hawu Camaru a to tak, že návštěvníci mohou přispět přímo do předem připravené a zapečetěné nádoby, nebo tím, že dají
k prodeji něco z vlastní tvorby, nebo i tím, že si pouze nakoupí na jarmarku cokoliv z dané nabídky. Veškerý výtěžek z akce je potom posílán Hawě na úhradu školného, pomůcek, oblečení i hraček. Jarmark je zahajován vystoupením dětí ze ZŠ i MŠ Heršpice a také ZUŠ ve Slavkově.

• Burza v Heršpicích
Naše MC již po několik let pořádá jarní i podzimní burzu dětského oblečení, hraček a pomůcek
pro děti i rodiče. Burza si získala dobré jméno nejenom v Heršpicích, ale i v blízkém a dokonce i
širším okolí.

• Pasování prvňáků a loučení se čtvrťáky
Velký podíl na vzniku této aktivity měla skupina rodičů a výsledek na sebe nenechal dlouho čekat.
Společnými silami rodičů, prarodičů, dětí, učitelek a učitelů vznikla, alespoň doufejme, nová tradice.
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III. VZNIK A VÝVOJ
2005

Začátek neformálního setkávání maminek v prostorách evangelické fary na
základě impulsu paní farářky J. Řezníčkové.

2006

Mateřské centrum se přestěhovalo z fary do nových prostor kulturního
domu, které poskytla obec zdarma pro užívání centra.

2007

Transformace mateřského centra na občanské sdružení a jeho registrace
u Ministerstva vnitra ČR.
Proběhla první valná hromada občanského sdružení, byly zvoleny orgány
sdružení.
Stali jsme se členy občanského sdružení MAS Zahumnama.

Stali jsme se členem Sítě Mateřských Center v ČR.

Založení webových stránek sdružení.

Otevření zrekonstruovaného MC (výmalba, nový nábytek, položení koberce,
atd.).
2008

Slavnostní otevření obecní zahrady. Celoroční velmi úspěšný projekt.

2009

Rozvoj činnosti MC, rozšíření základny dobrovolníků,
nové aktivity.

2010

Získání dotace od MPSV na rozvoj MC, nové aktivity, besedy, rozšíření prostor MC. Změna stanov sdružení. Zvoleno nové vedení sdružení.

• Vybudovali jsme prostor OBECNÍ ZAHRADA pro všechny generace s dětským hřištěm, celková
investice byla 1.200.000 Kč, které zajistilo mateřské centrum prostřednictvím grantů a dotací. Celá finanční částka byla obci darována ve formě rekultivace Obecní zahrady. Celkem se
odpracovalo 1.973 brigádnických hodin.
• Podporujeme ZŠ i MŠ Heršpice. Za 4 roky jsme do školky a školy zajistili nové materiální vybavení, nábytek, didaktické pomůcky či sehnali jiné sponzorské dary.
• V roce 2009 získalo mateřské centrum ocenění Společnost prospěšná rodině, a to přímo od
hejtmana JMK.
• V roce 2010 mateřské centrum nominovalo Český svaz zahrádkářů Heršpice do soutěže „Organizace přátelská rodině“ v JMK. ČSZ byl vybrán z velkého množství uchazečů a získal tak 3.
cenu.
• Mateřské centrum se snaží podporovat i Klub našich seniorů.
• Každým rokem jsme úspěšní v dotacích JMK a snažíme se postupnými malými krůčky vylepšovat vybavení mateřského centra.
• Již 5. rokem podporujeme vzdělání malé dívky Hawy z Afriky. K dnešnímu dni bylo posláno
31.250,00 Kč.
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IV. PROJEKTY
1. Kvalitní a plnohodnotný život i na vesnici
Manažerka projektu: Iveta Zástřešková
Termín realizace: 1. 2. 2010 – 31. 12. 2010
Financováno: dotace MPSV
Partneři: JMK, obec Heršpice, Nížkovice, Hodějice, VyRaŠme, Otnice
Cílem projektu bylo vytvořit základní nabídku seminářů, besed a setkávání rodin, které pečují
o děti předškolního věku za účelem prevence sociálního vyloučení a podpory funkční rodiny. Po
dobu téměř jednoho roku byly nabídnuty uživatelům služby, které napomáhaly plnit funkci rodiny,
posilovaly rozvoj partnerských vztahů a rodičovských kompetencí, služby posilující zdravý životní
styl, dotkli jsme se i mezigeneračního soužití. Sekundárním cílem bylo napomoci předcházení krizovým situacím a podpořit tak pro-rodinné klima, stabilitu a funkčnost rodiny. MC mělo tak za cíl
vytvořit mezičlánek mezi uživatelem a odborníkem a nebo příslušným úřadem.
• V rámci projektu jsme nabídli nové služby, které se zejména týkaly organizování besed, seminářů na témata, která podporují rozvoj rodiny, funkčnost rodiny, matky při výchově dětí,
zdravotní problémy, výchovu a vývoj dítěte. Celkem jsme zrealizovali 10 programů na různá
témata: Efektivní rodičovství, Poradna pro ženy, Aktivní otcovství, Rodičovství a partnerské
vztahy, Správná životospráva a biopotraviny, Zdravotní cvičení jak pro rodiče s dětmi, tak i
pro samotné rodiče, Jóga.
• Projekt zahrnoval i setkávání rodin v herně, kde byla nabídnuta uživatelům vždy společná aktivita s dětmi.
• Na jednotlivé besedy či semináře pak navazovaly podpůrné jednorázové aktivity: Výstava hraček (Den dětí, podpora efektivního rodičovství), Den matek (setkání na biofarmě Jalový Dvůr),
Den otců (výstava dětských obrázků z celého regionu na téma „Co má náš táta rád“, kampaň
Táta dneska frčí na podporu otcovství), Pečení perníčků – mezigenerační setkání.
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2. Kvalitní a plnohodnotný život i na vesnici II.
Manažerka projektu: Iveta Zástřešková
Termín realizace: rok 2010
Financováno: JMK
Cílem tohoto projektu bylo dovybavit MC zejména technickým zařízením, které nám umožnilo
realizovat setkání rodičů na profesionální úrovni. Tento projekt byl koncipován v závislosti na
dotaci od MPSV. Oba projekty se vzájemně doplňovaly a tak jsme docílili velmi dobrého výsledku
a úspěšnosti všech cílů.

3. Babské hody
Manažerka projektu: Iveta Zástřešková
Termín realizace: 22. května 2010
Financováno: Nadace Via, Poštovní spořitelna, obec Heršpice, MC Ententyky
Hlavním cílem projektu bylo obnovení tzv. Babských krojovaných hodů, které mívaly v regionu
Vyškovsko svoji tradici a v obci Heršpice se několik desítek let nekonaly. Název Babské krojované
hody je názvem dnešní generace, ale původ oslav, které pořádaly ženy, sahá až k našim pradědům.
Dříve se tyto akce nazývaly Kateřinskými zábavami či hody. Cílem projektu je, aby se začala psát
další kapitola krojovaných babských hodů v obci Heršpice, aby se tato činnost stala tradicí a předávala se z generace na generaci.
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4. Adopce na dálku
Manažerka projektu: Veronika Pavlušová
Termín realizace: od roku 2007
Financováno: MC Ententyky, Vánoční jarmark
Myšlenka tohoto projektu vznikla hned na začátku roku 2007, ale neustále se diskutovalo a rozhodovalo, jakým způsobem zajistit každoroční finanční zajištění, jelikož se jedná o časově dlouhodobý projekt. Celková koncepce projektu pak byla přednesena radou MC na valné hromadě
v říjnu 2007, která projekt odsouhlasila. Cílem projektu byla adopce dítěte z rozvojové země
a pomoci tomuto dítěti finančně, aby mohlo začít studovat, naučit se číst, psát a počítat.
V listopadu 2007 byla adoptována holčička Hawa z Guineji, uzavřena smlouva s občanským sdružením pro-contact o adopci. Tomuto projektu byl věnován 1. ročník tzv. Vánočního jarmarku. Během jarmarku proběhla sbírka na školné pro tuto dívku a veškerý výtěžek MC byl věnován adoptované holčičce. V roce 2010 proběhl již tak 4. ročník Vánočního jarmarku.
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V. KAMPANĚ
1. Táta dneska frčí
Manažerka projektu: Iveta Zástřešková
Termín realizace: 18. -16. června 2010
Financováno: MC Ententyky
Partneři: MŠ a ZŠ, obce
Již třetím rokem jsme se opět připojili ke společné kampani Sítě mateřských center o. s. a Ligy
otevřených mužů (LOM), o. s., „Táta dneska frčí“. Mateřské Centrum Ententyky, o. s., Heršpice
se rádo připojilo k této kampani. Cílem kampaně bylo poskytnout prostor pro vkusnou propagaci
hodnoty otcovství, která dnes není stejně jako její nositelé příliš vidět. Zároveň jsme chtěli podpořit setkání otců a jejich dětí. Vyzvali jsme děti mateřských a základních škol v Heršpicích, Kobeřicích, Hodějicích, Rašovicích, Nížkovicích a ve Slavkově, aby nakreslily svého tatínka.
Na výstavu jsme dostali asi 190 obrázků, podívat se přišlo přes 350 návštěvníků ze všech partnerských obcí. V pátečním dopoledni navštívily výstavu téměř všechny zúčastněné školy a školky.
V rámci této kampaně proběhla u nás putovní výstava „Jak se žije v mateřských centrech JMK“,
která sklidila nebývalý zájem.

2. Společnost přátelská rodině
Manažerka projektu: Iveta Zástřešková
Termín realizace: 1x ročně
Tak jako každý rok naše MC nominovalo alespoň jednoho svého partnera na získání ocenění „Společnost přátelská rodině“. V tomto roce jsme poslali do nominace Klub seniorů, který pracuje pod
Českým svazem zahrádkářů. Tento Klub byl úspěšný, získal třetí cenu a společně jsme byli se seniory převzít ocenění.
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VI. PREZENTACE
Média
MC navázalo velmi úzkou spolupráci s regionálním tiskem Vyškovské noviny. Během roku vycházejí
průběžně články o jednotlivých akcích, sami také aktivně přispíváme do rubriky „Čtenář-reportér“.
Pokračujeme v započaté spolupráci s redakcí „Slavkovského Zpravodaje“, ve kterém nám město
Slavkov umožňuje prezentaci našich aktivit.

Webové stránky
Činnost MC i zájem o MC přesahuje hranice naší obce. Vzrůstající počet telefonických i písemných dotazů nás vedl k tomu, aby vznikly co nejdříve webové stránky MC. V současné době jsou
zde již umístěny veškeré informace o sdružení, o pořádaných akcích, o programech, fotogalerie,
atd. Správkyní webových stránek je jedna z příznivkyň MC, která informace dobrovolně zpracovává a týdně aktualizuje, aby stránky nabídly co největší škálu informací. Pro dosažení větší datové kapacity, snadnějšího vyhledávání, lepší propagace a prestiže jsme si zakoupili vlastní doménu.

Vývěska na obci
Obec Heršpice poskytuje MC zdarma možnost prezentace ve vývěsce v centru obci. Tento prostor je využit na propagaci činnosti MC, který je pravidelně aktualizován. Informace ve vývěsce
cíleně informují klienty o aktivitách a změnách v MC

Občastník „Mininoviny“
Vydáváme třikrát do roka. Mininoviny jsou zdarma pro občany obce Heršpice a jejich přátelé.
Distribuce novin je provedena roznáškou do schránek v obci Heršpice pomocí dobrovolníků z řad
maminek a seniorů. Mininoviny jsou k dispozici i na našich webových stránkách a slouží zejména
opět k informovování o činnosti sdružení.
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VII. SPOLUPRÁCE
MC během roku spolupracovalo s různými partnery, státními i nestátními institucemi. Každá spolupráce je pro nás nejen zajímavou zkušeností, ale i dobrým ponaučením a vynikající školou. Mezi
nejvýznamnější partnery patří:

Školy a školky v regionu
Díky spolupráci s mateřskými a základními školami z pěti blízkých obcí – Heršpice, Hodějice, Kobeřice, Nížkovice, Rašovice - jsme úspěšně zrealizovali kampaň Táta dneska frčí. V rámci této
kampaně jsme oslovili celkem 200 dětí a jejich rodiny. Kampaň měla obrovský úspěch.

Obce
Obec Heršpice je jedním z hlavních partnerů MC. Obec Heršpice poskytuje zázemí mateřskému
centru v prostorách obecního úřadu a pravidelně informuje občany o akcích MC obecním rozhlasem. Věříme, že vzájemná spolupráce přináší oboustranný prospěch a jsme rádi, že pracujeme
v atmosféře rovnocenného partnerství, přátelské komunikace a vzájemného respektování obou
stran.
Kromě domovské obce Heršpice jsme navázali spolupráci také s okolními obcemi Hodějice, Kobeřice, Nížkovice a Rašovice. Oslovili jsme starosty obcí a nabídli jsme jim spolupráci na kampani
„Táta dneska frčí“. Sklidili jsme úspěch a dostali jsme i finanční podporu na materiální zajištění
kampaně.

Český svaz zahrádkářů
Většina členů tohoto sdružení jsou velmi aktivní dobrovolníci v našem MC. Z velké části se jedná
o aktivní seniorky, které přispívají k naší činnosti nemalým množstvím práce. V polovině roku jsme
společně uzavřeli Smlouvu o partnerství a stali se tak blízkými partnery.

Český svaz chovatelů
Svaz chovatelů je další významnou organizací v naší obci. I v tomto případě se nám za pomoci projektu „Heršpický Jarmark“ povedlo navázat úzké vztahy a ukázat, že i zdánlivě naprosto odlišné
organizace, jakými Český svaz chovatelů a mateřské centrum bezesporu jsou, mohou najít společnou řeč a podílet se na jednom úspěchu.

Síť MC a koordinátorka JMK
Pravidelné informace posílané koordinátorkou JMK a Sítí MC jsou pro nás velkou studnou informací o práci v neziskovém sektoru a zároveň nekonečným zdrojem inspirací. Pravidelně se účastníme regionálních setkání, využíváme nabízené kurzy či školení a také jsme se účastnili společných kampaní.

ZŠ a MŠ Heršpice
Spolupráce s místní základní a mateřskou školkou dostala jasné obrysy a získala na síle. Po dlouholeté snaze spolupodílet se na společných aktivitách se nám povedlo prolomit ledy a jasným
výsledkem je aktivita „Pasování prvňáků a loučení se čtvrťáky“. Velký podíl na spolupráci přinesly
obě učitelky z mateřské školky a učitelé na základní školy. Tato činnost nás velice těší a rádi
bychom v ní pokračovali a rozšiřovali ji.
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VIII. FINANČNÍ ZPRÁVA
Přehled o peněžních příjmech a výdajích
Příjmy

Náklady

Tržby za vlastní činnost

Materiál

Bankovní úroky

326

Členské příspěvky

4 050

Kancelářské potřeby

47 165

Drobné vybavení

65.094
89 734

Od uživatelů

93 926

Ostatní

Tržby

36 831

Nemateriálové náklady

Ostatní

19 923

Reprezentace

Dary

Telefon, internet,

Sponzoři

62 787

Dotace
MPSV – NNO

244 227

2 000

Software

1 500

Školení

30 000

Síť

Obec – NNO

10 000

Ostatní služby

502 070

10 213

Cestovné

JMK - NNO
příjmy celkem

3 812

32 199
1 000
43 303

Ostatní náklady
Bankovní poplatky

368

Mzdové náklady
Mzdy

96 980

Mzdy – DPČ

33 120

Mzdy – DPP

59 279

Zákonné sociální pojištění

44 248

Kooperativa
Výdaje celkem
hospodářský výsledek

-

28 468

Hospodářský výsledek je dán nerovnoměrným financováním víceletých projektů.

Přehled o majetku
Počáteční stav

Konečný stav

Pokladna celkem

34 463

36 503

Bankovní účet

113 739

105 841,71
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IX. LIDÉ V MC
Rada
Tříčlenná Rada řídí činnost mateřského centra.
Iveta Zástřešková – předsedkyně,
Barbora Dvořáková – místopředsedkyně,
Alena Jeřábková – člen.

Dozorčí rada
Dozorčí, tříčlenná rada, je kontrolním orgánem sdružení.
Alena Mrvová – člen MC,
Olga Zástřešková – člen MC,
Jarmila Šmerdová – místostarostka obce Heršpice.

Finance
Účetní MC vede veškerou účetní agendu a zpracovává daňové přiznání MC.
Vladimíra Klímková – účetní.

Rada MC 2007-2010

Iveta Zástřešková
Předsedkyně MC,
fundraising, strategie, vize,
jednání s obcemi,
spolupráce s organizacemi,
JMK a PR aktivity.

Barbora Dvořáková
Místopředsedkyně sdružení
Koordinátor činností.

Alena Jeřábková
Člen rady
Administrátor, koordinace
jednotlivých projektů,
vedení činností, provozní.

Nová Rada MC od 1. ledna 2011 – zvolena na valné hromadě v říjnu 2010

Veronika Pavlušová
Předsedkyně MC

Alena Jeřábková
1. Místopředsedkyně
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Nadja Rábiková
2. Místopředsedkyně

X. PODĚKOVÁNÍ
Naše práce by nebyla možná bez finanční podpory z řad organizací, firem a jednotlivců. Všem
takovým patří naše díky a vážíme si vaší důvěry.

Jmenovitě poděkování:
Děkujeme panu Novotnému, Heršpice za spravení dětských židliček a psacího stolku do MC.
Děkujeme obci Heršpice za zapůjčení prostor v kulturním domě i pro letošní rok 2010, a to bezplatně tak jako pro všechna ostatní občanská sdružení v obci.
Děkujeme všem občanům, kteří nám v loňském roce jakýmkoliv způsobem pomohli v naší činnosti
a věříme, že nám zachovají přízeň.
Děkujeme slečně Janě Pilátové za překlad dopisu Hawě do francouzského jazyka.
Děkujeme panu Rábikovi za opravu držáků balonů ve velkém sále.
V neposlední řadě bychom chtěli poděkovat všem mateřským a základním školám z obcí Heršpice,
Hodějice, Kobeřice, Nížkovice a Rašovice a starostům těchto obcí za vzájemnou spolupráci na
kampani Táta dneska frčí a na dalších společných projektech.
Děkujeme řadě dalších dárců, kteří nám pomohli a zpříjemnili tak naši práci.
Naše díky patří všem maminkám, rodinám a dobrovolníkům, kteří dobrovolně připravují program
a ve svém volném čase se podílejí na zajištění aktivit MC.
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XI. SPONZOŘI
V roce 2010 nás podpořili
Ministerstvo práce a sociálních věcí

Rodina Kučerová, Heršpice

Nadace VIA

Krmiva – Jarmila Kyjovská, Slavko u Brna

Poštovní spořitelna

František Kuda – prodej masa a uzenin, Slav-

Obec Heršpice

kov u Brna

Jihomoravský kraj

Argona, a.s.

Otnický SAD

Pelikan Hardcopy CZ s. r. o., Kyjov

Obec Hodějice

Zahradní Centrum v Aleji, Slavkov u Brna

Obec Nížkovice

SOLIRA Company, s. r. o.

Občané Heršpic

MUDr. Neduchalová, Svatobořice - Mistřín

Občanské sdružení VyRaŠme

Sklenářské práce Pavlovec, Slavkov u Brna

Oldřich Spáčil, truhlářství Křenovice

KORUNA ŚTROFOVÁ, Slavkov u Brna

Petr Dusbaba

Švadlenka, Slavkov u Brna

ENTRANCE s. r. o., Heršpice

KNIHY-DÁRKY Dana Skaličková, Slavkov u

Kapela Mistříňanka

Brna

Autodoprava Jelínek, Heršpice

Zahradnictví Tesák, Slavkov u Brna

Sklenářství Dobešovi, Heršpice

Řeznictví Josef Bajko, Slavkov u Brna

Pedikůra Plothová, Heršpice

Josef Vašák, Pepíčkovo řeznictví a uzenářství

Mirek Matušů – zednické a obkladačské prá-

Sdružení Vespol, Slavkov u Brna

ce, Heršpice

Karlova pekárna, Slavkov u Brna

Horychovi, Heršpice

Nehtové studio Daniela Hanáková, Slavkov u

Mirek Dostál, Heršpice

Brna

Jiří Novotný, Heršpice

Milmar, spol. s r. o., Křižanovice

Daniel Jachan, Heršpice

Jiří Kuba, Nížkovice

František Jeřábek, Heršpice

Marcela Schafferová za spol. Alpa, a. s.,

Elektroslužba Josef Zástřešek , Heršpice

Němčany

Trafika Simona Novotná, Heršpice

RYBÁŘSKÉ POTŘEBY Libor Zobač, Slavkov u

Aleš Dostál a Lucka Nevídalová, Heršpice

Brna

Kadeřnictví Lucie Svobodová, Heršpice

Drogerie TETA, Slavkov u Brna

Rodina Červinků, Heršpice

JM DEMICAR s. r. o.

Radka Maláčová, Heršpice

Zdeňka Vrbíková, Slavkov u Brna
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XII. PLÁNY PRO ROK 2011
V roce 2011 budeme pokračovat v již započatých aktivitách, budeme i nadále rozšiřovat myšlenku
mateřského centra, a to i za hranice obce. Věříme, že se nám povede uvést další báječné projekty, které budou pro čím dál větší spektrum obyvatel zajímavé a atraktivní. Chceme se také věnovat dalším tématům, které jsme doposud neotevřeli, ale v duši cítíme potřebu jednat a vyjádřit
svůj názor a postoj. Přáli bychom si, aby byla správně pochopena naše myšlenka, naše činy, abychom i nadále prováděli tak skvělou práci jako doposud a abychom společně dokázali čím dál víc
věcí zvládnout vždy s nadhledem a úsměvem na tváři a aby toto všechno naše snažení rozkývalo
další lidi, kteří se k nám přidají, a nezklamali je a taky sami sebe.
Věřme tomu, že se i v dnešní hektické době někdy na chvíli zastavíme a zkusíme hledat společné
cesty, jak občas udělat něco pro ostatní jen tak, bez nároku na honorář či odměnu, prostě
pro radost ze života.
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XIII. KONTAKTY
Mateřské Centrum Ententyky, o. s.
Sídlo:
MC Ententyky, o. s.
Heršpice 91
684 01 Slavkov u Brna
Korespondenční Adresa:
MC Ententyky, o. s.
Veronika Pavlušová
Heršpice 271
684 01 Slavkov u Brna
Statutární zástupce:
Veronika Pavlušová – předsedkyně
Alena Jeřábková – 1. místopředsedkyně
Nadja Rábiková – 2. místopředsedkyně
Telefon:
+420 602 535 739
+420 724 817 268
+420 608 873 519
Email: mcententyky@volny.cz
Internetové stránky: http://www.mcententyky.cz
IČ: 27060195
DIČ: CZ-20760195
Číslo a datum registrace: VS/1-1/66808/07-R, 05/03/07
Bankovní spojení: Poštovní spořitelna, 213776574/0300
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