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Slovo úvodem
Rok 2019 byl pro Centrum Ententyky, z. s. zase novým milníkem. Díky získání několika 
dotací se v naší obci Heršpice podařilo zrealizovat spoustu společných komunitních akcí, 
které spojily generace dětí, dospělých i seniorů. Každá věková skupina si mohla vybrat 
z nabízených programů a pomoci tak utvářet dobré vztahy mezi sebou navzájem, obohatit se 
o nové znalosti a zlepšit kondici svého ducha i těla.

Postupně se podařilo začlenit do nabízených aktivit metody vzdělávání dětí pod souhrnným 
označením Montessori programy pro věkovou skupinu 0–6 let a realizovat je v budově 
 nevyužívané trafiky. Tato místnost se přizpůsobila pro pobyt dětí v tzv. připraveném 
prostředí, které jim nabídlo jít cestou vlastního sebe-řízeného vzdělávání a objevování světa 
založené na vnitřní motivaci každého jednotlivého dítěte s možností vzdělávání v před-
matematických, jazykových a přírodovědných oblastech.

Pro rodiče navázaly přednášky pod vedením lektorky Ireny Kubantové o výchově dětí 
a nastavování správných hranic ve výchově. Se seniory jsme zrealizovali první dožínkovou 
slavnost a také se setkávali na diaprojektorovém promítání pohádek.

Díky Vám všem, kteří jste jako dobrovolníci přispěli a máte stále zájem o svou rodinu, 
sousedy, svou vesnici a rádi se zapojujete do připravovaných aktivit. Bude nám potěšením 
ve spolupráci pokračovat i v dalších letech.

Jakub Hala, předseda Výkonné rady Centra Ententyky, z. s.
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O nás
Posláním Centra Ententyky, z. s. je podporovat jednotlivce i rodiny v našem nejbližším okolí. 
Centrem všeho dění je rodina, do které chceme přinášet radost, vzdělání i zábavu všem 
jejím členům, od nejmenších dětí, přes školáky, mládež, rodiče až po prarodiče. Spojujeme 
tak generace, které si stále méně rozumí a nabízíme bezpečný prostor i příležitost strávit 
 smysluplně volný čas.
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Projekty
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Učíme se pohybem 2018/2019

Cílem projektu je podpora zdravého životního stylu a podpora pohybových aktivit u dětí 
a mládeže ve věku 1-12 let žijících v ORP Slavkov u Brna a ORP Bučovice, prostřednictvím 
našich volnočasových aktivit. Specifickým cílem projektu je realizace dlouhodobých volno-
časových aktivit – Pohybové hry Baby a Pohybové hry Junior. 

Termín realizace: 1. 9. 2018 - 30. 9. 2019

Projekt je podpořen Nadací Tři brány – komunitní nadací pro vědění, umění a civilizaci v rámci 
programu AD MANUM ve výši 5 000 Kč.
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Heršpické Elektrohrátky 2018/2019

Cílem projektu je podpora polytechnický dovedností dětí ve věku 5–14 let prostřednictvím 
realizace vzdělávacích aktivit Elektrohrátky a Elektrohrátky pro školáky. Projekt je zaměřen 
na netradiční neformální vzdělávání v oblasti programování, robotiky a elektrotechniky. 
Podstatou aktivity je seznámení dětí se základy elektrotechniky a programování za účelem 
rozvoje jejich polytechnických dovedností.

Cílem projektu je dále nabídnout dětem smysluplné trávení volného času a navazování 
 sociálních kontaktů přímo v místě jejich bydliště. 

Trvání projektu: 1. 9. 2018 – 30. 6. 2019

Projekt je podpořen Nadací Tři brány – komunitní nadací pro vědění, umění a civilizaci v rámci 
programu AD FUTURUM ve výši 5 000 Kč.
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Ententyky – hrajeme s rodinou 2019

Cílem projektu je předcházení negativním jevům v rodině prostřednictvím podpory rodiny, 
především v rizikových situacích, jako je nástup dítěte do MŠ a posilováním rodičovských 
kompetencí. Specifickým cílem projektu je realizace podpůrných skupin pro rodiče dětí 
nastupujících do MŠ, svépomocné skupiny pro rodiče vícerčat, kurzů předporodní přípravy 
a seminářů týkajících se výchovy dětí.

Termín realizace: 1. 1.–31. 12. 2019

Výše přidělené dotace: 100 650 Kč

Projekt je realizován díky finanční podpoře Ministerstva práce a sociálních věcí ČR v dotačním 
programu Rodina.
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Ententyky – Hrajeme s rodinou II

Cílem projektu je podpora, stabilita a autonomie rodin s dětmi žijících v ORP Slavkov u Brna 
a ORP Bučovice, prostřednictvím nabízených prorodinných aktivit a prostřednictvím posi-
lování rodičovských kompetencí. Cílem je zkvalitňovat rodinné vztahy, podporovat rodiny 
v péči o děti a v jejich výchově a tím napomáhat předcházení krizových situací v rodině.

Specifickým cílem projektu je realizace podpůrných skupin a pro rodiče dětí nastupujících 
do MŠ, seminářů, týkajících se výchovy dětí a realizace dlouhodobých volnočasových aktivit 
– Jazykohrátky – výuka anglického jazyka pro děti a rodiče na MD.

Termín realizace: 1. 1.–31. 12. 2019

Projekt je realizován díky finanční podpoře Jihomoravského kraje v rámci dotačního program 
Podpora služeb pro rodiny poskytovaných nestátními neziskovými organizacemi pro rok 2019 ve výši 
40 000 Kč.
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Folklórní kroužek pro děti 2019

Cílem projektu je podpořit zachování lidových tradic prostřednictvím vzdělávání té nej -
mladší generace a jejího aktivního zapojení. Dále je cílem projektu smysluplné vyplňování 
volného času dětí.

Termín realizace: 1. 3.–30. 9. 2019

Finanční dar: 10 500 Kč

Projekt je realizován díky finanční podpoře ČEPS, a.s.
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Senioři dětem, děti seniorům III

V rámci projektu využíváme potenciálu seniorů a nabízíme jim možnost aktivního trávení 
volného času společně s dětmi. Senioři mohou předávat své zkušenosti a pomohou smyslu-
plně vyplňovat volný čas dětí. Děti naopak získávají nové „prarodiče“, kteří se jim budou 
moci věnovat a trávit s nimi čas, když vlastní prarodiče mají mnohdy stovky kilometrů 
daleko. Projekt pomáhá nenásilnou formou propojit obě komunity v obci.

Díky projektu jsou realizovány tyto aktivity:

Babiččino vaření – senioři 1x týdně vedou aktivitu pro děti, kde se děti učí připravovat 
pokrmy od těch nejjednodušších ze studené kuchyně až po ty složitější. 

Babiččino pohádkové promítání – 1 x měsíčně probíhá diaprojektorové promítání pohádek, 
senioři pohádky doprovází čteným textem.

Folklórní kroužek – seniorky se společně s dětmi účastní folklórního kroužku, jehož cílem 
je podpořit zachovávání lidových tradic, výsledkem je společné vystoupení na Dožínkové 
slavnosti.

Dožínková slavnost – společná akce místních seniorů a našeho centra, je vyvrcholením 
všech aktivit projektu, probíhá zde vystoupení folklórního kroužku v tradičním kyjovském 
kroji za doprovodu cimbálové kapely.

Tento projekt byl podpořen Nadací Taťány Kuchařové – Krása pomoci ve výši 30 000 Kč.
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Heršpické programování 2019

V rámci Evropského týdne programování představíme formou workshopu programování 
se stavebnicí Lego Boost, Boffin 3D a Boffin Bricks. V rámci tohoto workshopu chceme 
 veřejnosti představit aktivity, které realizujeme již třetím rokem v našem zájmovém kroužku 
Elektrohrátky, kde se děti od 8 do 15 let učí v průběhu roku základům programování. V této 
aktivitě využíváme elektronické stavebnice Boffin, miniroboty Ozoboty, Lego Mindstorms, 
robota Cubetto a nově bychom chtěli začít pracovat s inovovanou stavebnicí Lego Boost, 
Boffin 3D a Boffin Bricks. V rámci tohoto neformálního vzdělávání díky výše uvedeným 
pomůckám seznamujeme děti s elektrotechnikou, robotikou, programováním a fyzikou 
zábavnou formou a ukazujeme jim, jak rozsáhlé a zajímavé obory to jsou, s velkou perspek-
tivou v budoucnosti. Děti jsou motivovány zejména svým vlastním zájmem, který prohlu-
bujeme demonstrací skutečných elektrotechnických příkladů ze života na stavebnicových 
modelech Lego a Boffin–nyní si vyzkoušíme například stavby telegrafní věže, kapalného 
kabelu, světelného tunelu, ohňostroje, sirény a mnoho dalšího.

Termín realizace: 8. 10. 2019

Výše přiděleného grantu: 10 000 Kč

Realizace projektu je možná díky finanční podpoře Sdružení Via, z. ú.
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Workshop s robotem Arduino

V rámci Evropského týdne programování představujeme formou workshopu možnosti 
programování s robotem Arduino. Cílem workshopu je seznámit účastníky se základy 
 elektroniky, algoritmizace a programování. Místo memorování faktů nebo zdlouhavého 
učení se programovacích jazyků mají možnost poznat zmiňované oblasti interaktivní 
formou. Robot se programuje v grafickém programovacím prostředí, které je v češtině, díky 
čemu mohou programovat i malé děti. Program navíc není jen imaginární věc v počítači, ale 
jeho fungování mohou ihned ověřit v praxi na chování robota. Díky rozšiřitelnosti o další 
moduly (světelné čidlo, tepelné čidlo, pohybové čidlo a další) získají uživatelé praktičtější 
představu o fungování technologií kolem nich. Příjemným bonusem je také to, že se robot 
dodává jako stavebnice, takže umožní rozvoj manuální zručnosti a zároveň velkou variabi-
litu výsledného produktu.

Termín realizace: 15. 10. 2019

Výše přiděleného grantu: 10 000 Kč

Realizace projektu je možná díky finanční podpoře Sdružení Via, z. ú.
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Volnočasové aktivity
Tradiční volnočasové aktivity

	Montessori program pro děti od 1,5 do 3 let 1., 2. skupina
	 Jazykohrátky – angličtina pro rodiče a děti
	 Jazykohrátky – angličtina pro děti od 4 do 7 let 1.,2. skupina
	Folklorní kroužek – pro děti od 2 do 5 let
	Folklorní kroužek – pro děti od 6 do 15 let
	Elektrohrátky – zábavné programování pro děti od 6 do 12 let
	Flétnohraní – výuka hry na flétnu, pro začátečníky a pokročilé od 5 do 10 let
	Babiččino vaření
	Otevřená tělocvična
	Příprava na nástup do školky
	Efektivní cvičení pro dospělé
	 Svépomocná skupina rodičů vícerčat

Nově zahájené aktivity v roce 2019

	Hrátky s nemluvňátky 1.,2. skupina
	Montessori program pro děti od 3,5 do 6 let
	 Jazykohrátky – anglická konverzace pro děti od 10 let
	 Jazykohrátky – francouzský jazyk pro děti začátečníky
	 Jóga pro těhotné/power jóga pro dospělé
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Každoroční akce
	Benefiční ples Centra Ententyky, z. s.
	Pohádkové promítání přes diaprojektor
	 Jarní burza
	Vystoupení dětí z folklorního kroužku a vystoupení dětí z kroužku hry na flétnu 

pořádané společně s představení loutkového divadla Dřeváček
	Kurz zdravého přebalování
	Kurz předporodní přípravy
	 Jarní pobyt rodin Centra Ententyky
	Celodopolední program Montessori s výukou angličtiny pro předškolní děti – 

2 týdny během prázdnin
	Dožínková slavnost
	Přednášky Ireny Kubantové pro rodiče o výchově a nastavování hranic u dětí:

1. Komunikace s dětmi do 3 let/od 3 let
2. Jak nastavovat dětem láskyplné a pevné hranice?
3. Jak podpořit vývoj dětí od narození do 3 let?

	Podzimní burza
	Dýňování a uspávání broučků
	Benefiční předvánoční jarmark
	 Setkání členů centra před Vánocemi



strana 16

Centrum Ententyky, z. s. Výroční zpráva 2019

Hospodaření
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Vyhodnocení akcí
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Výkaz zisku a ztráty
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Výkaz zisku a ztráty
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Kontakty
Kontaktní informace
Centrum Ententyky, z. s.

Heršpice 91, 684 01 Slavkov u Brna

IČ: 27060195

www stránky: www.ententyky.eu 

Facebook: www.facebook.com/CentrumEntentyky/

Instagram: www.instagram.com/centrumententyky/

e-mail: centrum@ententyky.eu

tel.: +420 777 678 988

Výkonná rada
Ing. Jakub Hala

Předseda Výkonné rady

centrum@ententyky.eu

Mgr. Bc. Lucie Štefánková

Místopředsedkyně Výkonné rady

centrum@ententyky.eu

Mgr. Kateřina Fojtík Kolibová

Místopředsedkyně Výkonné rády

centrum@ententyky.eu

Administrativa, IT
Mgr. Pavlína Kloudová

Administrativní pracovník

kancelar@ententyky.eu

Adam Dvořák

Administrátor, IT

admin@ententyky.eu


