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O činnosti MC Ententyky, s programem, plánovanými 
akcemi, nápady a zajímavostmi   č. 3/2010 

 

4. Vánoční jarmark 
dobročinná akce 

 
I v letošním roce pro Vás MC Ententyky připraví tradiční Vánoční jarmark, který se 
uskuteční první adventní neděli  
 

28. listopadu 2010 od 14 hod 
před obecním úřadem v Heršpicích. 

 
Těšit se můžete na tradiční výrobky, adventní věnce, vánoční ozdoby, výstavu domácích 
zvířát, ochutnávku pravého vánočního punče, starodávných placek, opékaných klobás. Děti 
si budou moci pustit lodičku z oříšku, napsat Ježíškovi …… 
Vánoční atmosféru bude svým vystoupením dokreslovat Mladá cimbálová muzika             
ze Svatobořic-Mistřína a také nebude chybět vystoupení dětí z Heršpic. 
Cílem jarmarku je jako každý rok získat peníze na školné a další potřeby pro naši 
adoptovanou guinejskou holčičku Hawu Camaru.  
Veškeré finanční prostředky, které budou na jarmarku vybrány, jak za přímý dar Hawě 
„do láhve“ či ve formě utržených peněz za prodej výrobků a občerstvení, budou věnovány 
Hawě a bude se za ně platit školné a další potřeby (ošacení, školní potřeby, drobné 
hračky, hygienické potřeby, atp.). 
 
Proto MC Entetyky vyzývá všechny, co mají šikovné ruce, ke tvorbě věcí, které by 
nám mohli věnovat k prodeji. Vámi věnované věci budou prodány za výhodné ceny 

návštěvníkům jarmarku!! Pokud nám darujete cokoliv, pomáháte nám tak získat peníze 
na adopci. Vaše výrobky jsou pro nás to nejlepší, co můžeme na jarmarku nabídnout. 

Domácky vyrobené věci za nízké ceny s výbornou kvalitou. 

Mohou to být vyšívané dečky, háčkované dekorativní předměty, ušité tašky, batikovaná 
trička, přívěšky a šperky, cukroví, koláče, perníčky, slané pečivo, med, sušené květiny, 
křížaly, bylinky, med, slivovice, likéry, šťáva, polička, kuchyňské prkénko, ručně vytvořené 
vánoční předměty či jakékoliv jiné domácí výtvory. Zkrátka vše, co byste rádi věnovali na 
tento dobročinný účel a tím přispěli naší Hawě na školu a lepší živobytí.  
 
Věnované věci na jarmark můžete již nyní přinést do našeho MC, a to ve středu 08:30-
11:30 nebo předat osobně p. A. Jeřábkové, Heršpice 130, p. B. Dvořákové, Heršpice 129   
a nebo p. V. Pavlušové, Heršpice 270. 
 

Vánoční pečení 
Jako již několik let, i letos Vás srdečně zveme na vánoční pečení, které proběhne        
23. listopadu 2010 od 09:00 hod v přísálí KD. Tentokrát máme pro děti připravené malé 
překvapení ve formě nově vyrobených vytlačovacích formiček na perník. Přijdou mezi nás  
děti ze ZŠ i MŠ. Těšíme se i na naše velké pomocnice z ČSZ, bez kterých by to šlo jen 
velmi těžko. Přijďte si s námi pomalu navodit atmosféru přicházejících vánoc. Akce je 
přístupná pro celou veřejnost. Vítáme každou pomocnou ruku, a to zejména z řad seniorů, 
kteří znají spousta fíglů a zajímavých receptů. Budeme zdobit perníčky, a to je potřeba 
skutečně zkušených a zručných rukou.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DAR pro MŠ a ZŠ 
Tak jako každý rok od založení našeho sdružení, poskytujeme do naší MŠ a ZŠ dary pro 
děti. Dárky jsou různé hodnoty, záleží na tom, jak se nám povedou získat finance             
a sponzoři. V letošním roce získat peníze nebylo zrovna nic lehkého, ale přesto se nám    
ke konci roku povedlo něco málo získat a nakoupily jsme tentokrát stojan s ukládacími 
boxy do ZŠ. Dar byl předán panu řediteli koncem měsíce října. Přejeme všem učitelům      
i dětem, aby jim sloužil. K dnešnímu dni MC Ententyky poskytlo například: přikrývky 
s polštáři z dutého vlákna pro alergiky, didaktické pomůcky, nástěnné molitanové 
dekorace, společenské hry, dřevěné hračky, dřevěný nábytek: obchod, ostrovní kuchyňka, 
kuchyňka, kadeřnický salon… Doufáme, že se nám bude dařit i v dalších letech a budeme 
moci pomáhat i nadále.  



Dne 8. 10. 2010 proběhla Valná hromada MC Ententyky. 
Body jednání: 

1. Změna stanov MC 
2. Odstoupení členů rady MC 
3. Jmenování nové rady MC 
4. Jmenování nové dozorčí rady MC 
5. Odstoupení a jmenování nové účetní MC 
6. Zpráva o činnosti MC 

Valné hromady se zúčastnilo 11 členů z celkového počtu 15 a valná hromada byla tudíž 
usnášeníschopná.  
Za odstupující současnou radu ve složení Iveta Zástřešková, Barbora Dvořáková a Alena 
Jeřábková, byla zvolena rada nová s účinností od 1. 1. 2011, a to ve složení: 

- Veronika Pavlušová – předsedkyně rady 
- Nadija Rábiková – 1. místopředsedkyně rady 
- Alena Jeřábková – 2. místopředsedkyně rady 

 

Nově byla zvolena i dozorčí rada ve složení. 
- Iveta Zástřešková 
- Barbora Dvořáková 
- Vladimíra Klímková 

 

S platností od 1. 1. 2011 má naše centrum nově zvolenou i účetní, kterou bude ing. Alena 
Mrvová. 
Všechny body jednání byly jednomyslně schváleny. 
 

Jednorázové akce a besedy……… 
 

10. 11.  2010  Beseda o výživě dětí od narození do 3let,  
  od 09:00 – 11:00, prostory MC 
Besedu povede paní Zlatuše Kačurová, která je akreditovanou laktační poradkyní – 
zdravotnicí, poradkyní pro poruchy příjmu potravy, akreditovanou odbornicí na enterální  
a parenterální výživu pacientů a certifikovanou odbornicí na stanovování individuálních 
nutričních potřeb dětských pacientů v těžkých stavech. 
Témata besedy: 

- první příkrmy 
- výživa dětí od jednoho roku do tří let 
- dozvíte se více o kontroverzních otázkách jako margarín x máslo, celozrnné 

pečivo x bílé pečivo, jaké maso dětem v tomto věku podávat, více o polotučných 
x tučných mléčných výrobcích, dotkneme se tématu light potravin a mnoho 
dalšího 

 

10. 12. 2010  Beseda o správné životosprávě dospělých 
  od 18:00 hod, prostory MC 

Pravidelný program ……… 
 

Dopolední program 
je určen pro děti od 0 do 3 let. Rodiče s dětmi čeká příjemné prostředí herny 
MC se spoustou hraček, máme k dispozici přebalovací pult, vybavenou kuchyňku 
s mikrovlnkou, kde je možnost ohřát svému dítěti jídlo, rodiče si mohou dát kávu 
a čaj. Můžete si se svými dětmi hrát, povídat si s ostatními rodiči, sbírat nové 
zkušenosti a vyměňovat si navzájem rady a tipy. Navíc se budou každou druhou 
středu v měsíci v rámci dopoledního programu konat pohybové hry s kojenci  
a batolaty. 
 

Kdy: každou středu od 08:30 – 11:30 hod 
Kde: prostory MC v Kulturním domě 
Cena: pro členy MC 10,- Kč, pro nečleny 20,- Kč 
        (v době pohybových her a besed pro členy 15,- Kč, pro nečleny 25,-Kč) 
Plán pohybových her: 
Pohybové hry od 3 měsíců do 1 roku: 20/10, 17/11, 15/12 
Pohybové hry od 1 roku do 2 let: 3/11, 1/12 
 
 
Přání a poděkování 
Vážení členové sdružení a vážení občané, 
dovolte mi, abych Vám touto cestou poděkovala za letošní práci, za Vaši neskutečnou 
obětavost i nadšení, které jste projevili mateřskému centru během celého roku. Je mi 
velkým potěšením, že naše řady dobrovolníků se rozrůstají, a to zejména i o místní 
„domorodce“. Získat si na naši stranu nové dobrovolníky není nic lehkého a jedná se          
o velmi dlouhodobý proces, který přináší své ovoce a já mám z toho ohromnou radost.  
Přeji nové Radě MC mnoho úspěchů v činnosti našeho sdružení a byla bych moc ráda, aby 
si MC udrželo svoji výbornou prestiž a vlastně víc, aby ji neustále zlepšovalo. Zůstávám   
ve sdružení jako dobrovolník a těším se na plnění úkolů při dalších činnostech Ententyky. 
Lidé, kteří nastupují místo nás do vedení sdružení, jsou lidé, kteří mají stejnou chuť něco 
změnit, vytvářet nové hodnoty, nové tradice, tak jako jsme měli i my na začátku. Nová 
vitalita, energie, nové tváře činnosti našeho sdružení jenom prospějí a těším se na další 
rok, který jistě přinese spoustu novinek, na které se můžeme společně těšit. 

Iveta Zástřešková 
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