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Slovo úvodem
Tak jako všichni ostatní, prožilo i Centrum Ententyky netradiční rok. Zpočátku roku vše 
probíhalo v obvyklém tempu (ples, kroužky), což vydrželo jen do března, kdy se nám 
všem převrátil život naruby. Snažili jsme se v Centru Ententyky i během uplynulého roku 
uskutečnit co nejvíce oblíbených akcí (burza, Dožínky, Uspávání broučků), i když většinou 
v jiném režimu než dříve (venkovní prodej, putování s Broučky)

Také jsme první část roku využili k hledání nových prostor pro Centrum ve Slavkově u Brna, 
kde připravujeme aktivity pro rodiče a děti stejně jako v Heršpicích. Od 1. července jsme 
našli útočiště v prostorách areálu Agrozet na ulici Československé armády. Jde o velmi hezké 
prostory, které lákají svým velkým a komfortním místem vč. menší tělocvičny.

Léto tedy proběhlo ve znamení přípravy na zahájení podzimních kroužků. Zároveň jsme 
měli obrovskou radost z Dožínkové slavnosti, při kterém se místní rodiny mohli setkat, 
potěšit se při vystoupení dětí z folklorního kroužku a představeny byly i krásné obnovené 
heršpické krojů.

Záhy však přišlo o to vetší zklamání v říjnu, kdy se téměř všechny aktivity opět uzavřely 
a pouze malá část kroužků se přesunula do online prostředí. A tak velmi omezeně fungu-
jeme do teď. Nechceme však ztrácet naději a věříme, že příští rok se situace již stabilizuje 
a my budeme moci rozdávat radost v našem Centru znova, společně a „na živo“.

Děkujeme za Vaši přízeň a přejeme Vám vše dobré v tomto roce.

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 smy-
sluplně volný čas. V současné době působíme v obci Heršpice a nově od roku 2020 také ve 
Slavkově u Brna.
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Projekty realizované 
v roce 2020
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Dobrovolnická služba
Cílem projektu byla podpora dobrovolnické činnosti na akcích pro děti, mládež a rodiny 
a dále podpora dobrovolnické činnosti při vedení volnočasových aktivit.

Realizováno díky podpoře Ministertsva vnitra ČR ve výši 9000 Kč a 13 000 Kč.

Provoz Centra Ententyky v roce 2020
Cílem projektu bylo zajištění dostupnosti volnočasových neformálně vzdělávacích aktivit 
pro děti a dospělé ve Slavkově u Brna.

Realizováno díky finanční podpoře města Slavkov u Brna ve výši 25 000 Kč.

Hrajeme s rodinou i ve Slavkově
Cílem projektu byla podpora rodin v péči o děti a v jejich výchově, zlepšování dostupnosti 
volnočasových neformálně vzdělávacích aktivit pro nejmladší děti v našem regionu.

Realizováno díky finanční podpoře města Slavkov u Brna ve výši 10 000 Kč.

Prostory Centra Ententyky ve Slavkově u Brna
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Folklórní kroužek pro děti nejen v Heršpicích
Cílem projektu bylo podpořit zachování lidových tradic prostřednictvím vzdělávání té 
nejmladší generace a jejího aktivního zapojení. Dále je cílem projektu smysluplné vyplňování 
volného času dětí.

Termín realizace: 1. 2. 2020–30. 8. 2020

Realizováno díky finanční podpoře ČEPS, a.s. ve výši 9750 Kč.

Folklórní kroužek pro děti 2020
Cílem projektu byla podpora neformálního vzdělávání dětí a mládeže především v oblasti 
lidových tradic, prostřednictvím realizace volnočasové aktivity folklórní kroužek. Díky 
této aktivitě jsme posilovali povědomí o tradicích a tradiční lidové kultuře našeho regionu 
prostřednictví zapojení té nejmladší generace. Folklórní kroužek napomáhal k uchovávání 
kulturních tradic a hodnot, podněcoval u dětí zájem o tyto tradice a úctu k nim a nabízel 
jim smysluplné trávení volného času. Náš projekt tak byl zaměřen na propojení dané komu-
nity, čerpal ze znalostí místních obyvatel a tyto znalosti potom prostřednictvím folklórního 
kroužku zprostředkovával té nejmladší generaci.

Podpořeno v rámci grantového programu společnosti PEPCO Czech Republic s.r.o. ve výši 
50 000 Kč.

Folklórní kroužek
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Vzdělávání pro rodiny
Cílem projektu byla podpora rodin prostřednictvím realizace montessori dílen a předporod-
ních kurzů.

Realizováno díky podpoře města Slavkov u Brna ve výši 7 500 Kč.

Ententyky - Hrajeme se rodinou III
Cílem projektu byla podpora stability a autonomie rodin s dětmi, žijících v ORP Slavkov 
u Brna a ORP Bučovice, prostřednictvím nabízených pro-rodinných aktivit a prostřednictvím 
posilování rodičovských kompetencí. Cílem bylo zkvalitňovat rodinné vztahy, podporovat 
rodiny v péči o děti a v jejich výchově a tím napomáhat předcházení krizovým situacím 
v rodině.

Specifickým cílem projektu byla realizace podpůrných skupin 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. 2020 – 31. 12. 2020

Realizováno díky finanční podpoře Jihomorvaského kraje v rámci dotačního programu 
Podpora služeb pro rodiny poskytovaných nestátními neziskovými organizacemi pro rok 
2020 ve výši 35 000 Kč.

Angličtina pro děti a rodiče
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Heršpické Elektrohrátky 2019/2020
Cílem projektu byla podpora polytechnický dovedností dětí ve věku 5–14 let prostřednic-
tvím realizace vzdělávacích aktivit Elektrohrátky a Elektrohrátky pro školáky. Projekt byl 
zaměřen na netradiční neformální vzdělávání v oblasti programování, robotiky a elektro-
techniky. Podstatou aktivity bylo seznámení dětí se základy elektrotechniky a programování 
za účelem rozvoje jejich polytechnických dovedností.

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

Trvání projektu: 1. 9. 2019 – 30. 6. 2020

Podpořeno Nadací Tři brány – komunitní nadací pro vědění, umění a civilizaci v rámci 
porgramu AD FUTURUM ve výši 8000 Kč.

Ententyky - hrajeme s rodinou 2020
Cílem projektu bylo předcházení negativním jevům v rodině prostřednictvím podpory 
rodiny, především v rizikových situacích, jako je nástup dítěte do MŠ a posilováním rodičov-
ských kompetencí. Specifickým cílem projektu byla 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. 2020

realizováno díky finanční podpoře Ministerstva práce a sociálních věcí ČR v dotačním 
programu Rodina ve výši 94 102 Kč.

Hrátky s nemluvňátky.
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Folklórní kroužek a Dožínky 2020 v Heršpicích
Cílem projektu byla podpora tradiční lidové kultury prostřednictvím obnovení dožínkové 
tradice v naší obci. V roce 2018 jsme založili folklórní kroužek, který zde pomáhá uchovávat 
lidové tradice a podporuje úctu k nim. Dětem také nabízí smysluplné trávení volného času 
přímo v místě, kde žijí. V roce 2020 jsme v rámci tohoto folklórního kroužku uspořádali 
2.ročník dožínkové slavnosti. Slavnost zahrnovala krojovaný průvod obcí, vystoupení folk-
lórního kroužku, vystoupení cimbálové kapely a doprovodný program s představením krojů 
z různých oblastí.

Podpořeno v rámci grantového programu Tesco - Vy rozhodujete, my pomáháme ve výši 
10 000 Kč.

Senioři dětem, děti seniorům IV
V rámci projektu jsme chtěli využít potenciálu seniorů a nabídli jim možnost aktivního 
trávení volného času společně s dětmi. Senioři mohli předávat své zkušenosti a pomohli 
smysluplně vyplňovat volný čas dětí. Děti naopak získali nové „prarodiče“, kteří s nimi 
mohli trávit čas, když vlastní prarodiče mají mnohdy stovky kilometrů daleko. Projekt napo-
mohl nenásilnou formou propojit obě komunity v obci.

• Díky projektu byly realizovány tyto aktivity:
• Babiččino vaření
• Babiččino pohádkové promítání
• Folklórní kroužek
• Dožínková slavnost

Podpořeno Nadací Taťány Kuchařové - Krása pomoci ve výši 30 000 Kč.

Dožínková slavnost
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Jednorázové akce Centra Ententyky, z.s. v roce 2020
• Benefiční ples Centra Ententyky, z.s.
• Pohádkové promítání přes diaprojektor
• Jarní a podzimní burza
• Vystoupení dětí z folklorního kroužku
• Vánoční vystoupení dětí z kroužku hry na flétnu
• Kurz předporodní přípravy
• Zimní pobyt rodin Centra Ententyky
• Celodopolední prázdninový program s prvky montessori a s výukou angličtiny 
pro předškolní děti – 2 týdny během prázdnin
• Den otevřených dveří v nové provozovně ve Slavkově u Brna
• Dožínková slavnost spojená s ukázkami lidových krojů
• Přednášky Ireny Kubantové pro rodiče o výchově dětí do 3 let
• Workshop pro seniory výroba plstěných mýdel
• Workshop pro seniory výroba keramické mozaiky
• Mikulášská nadílka s Centrem Ententyky
• Uspávání broučků tak trochu jinak – individuální lampionový průvod

Workshop keramická dílna
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Hospodaření
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Vyhodnocení akcí
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Rozvaha
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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


