
  
MM II NNII NNOOVVII NNYY    
EENNTTEENNTTYYKK YY  
O činnosti MC Ententyky, s programem, plánovanými 
akcemi, nápady a zajímavostmi   č. 2/2010 
 
Dovolte nám, abychom Vám představili druhé číslo našich mininoviny v letošním 
roce, ve kterých najdete spoustu informací o tom, jak se nám vedlo a co chystáme. 
Je neuvěřitelné, že  se nám již rok začíná překlenovat spíše ke svému konci a my 
opět pomalu začneme chystat „Vánoční jarmark“. Tímto bychom Vás všechny chtěli 
srdečně moc pozvat a věříme, že se nám povede opět vybrat peníze pro dívku 
Hawu, kterou jsme před třemi lety společně adoptovali.  
Jarmak bude v neděli 28. listopadu. Chystáme opět vystoupení dětí z Heršpic, 
cimbálovou muziku, staročeské placky, vynikající punč a mnoho dalšího. 

MC AKTUÁLNĚ 

● Dopolední program 
je určen pro děti od 0 do 3 let. Budeme se opět setkávat každou středu. 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 typy. 
Navíc se budou každou druhou středu v měsíci v rámci dopoledního programu konat 
pohybové hry s kojenci  a batolaty, kde se budou rodiče s dětmi učit formou her a 
říkanek společně cvičit a celkově učit se takovým pohybům, které mohou dětem být 
k užitku  v rámci psychomotorického vývoje. 
 
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: 22/09, 20/10, 17/11, 15/12 
Pohybové hry od 1 roku do 2 let: 06/10, 3/11, 1/12 
 

● Angličtina pro děti a dospělé 
Kurzy poběží ve čtvrtek, 1x týdně, hodina výuky 45minut pro děti, 
hodina výuky 90 minut pro dospělé, a to v prostorách MC v kulturním domě, 1. patro. 
1. kurz, malé děti od 3-5 let:  15:30 - 16:15 
2. kurz, větší děti 6-8 let:      16:20 - 17:05  
3. kurz pro dospělé, pokročilí 17:15 – 18:45  
Lektorkou je paní Marta Hanáková z Hodonína, která má několikaleté zkušenosti       
s výukou angličtiny. Hlavní činnost paní Hanákové jsou překlady a tlumočení 
a jazykové kurzy má jako doplňkovou činnost, která ji baví, naplňuje a pracuje 
zejména ráda jak s dětmi tak i dospělými. Výuka pro děti bude pokračovat ve 
stejném systému Cookie & Friend.  
 
 

● Výtvarná dílnička 
je zaměřená na děti ve věku 3 - 6 let v doprovodu rodičů. Děti se zde seznámí            
s různou technikou malování, využití přírodních materiálů  k výtvarným účelům. 
Budeme zde lepit, stříhat, malovat, kreslit, sestavovat, bavit se, … 
 
Kdy: každé úterý, 16:30 - 17:15 hod 
Kde: prostory MC v Kulturním domě Heršpice, 1. patro 
Cena: jednotlivě 30 Kč/dítě, nebo 300 Kč/13 setkání,  
          celkově do konce roku 2010 
Vedoucí kroužku: Alena Jeřábková 
Přihlášky: jerabkova.alca@seznam.cz,  tel. 724 817 268  
Předběžný plán: 
říjen:  výroba pavouka/myšky z papíru; panáčků z přírodnin; skládání broučků  
a motýlků; papírové dýně 
listopad: malování prstovými barvami; guilling, papírové spirály; kouzelné 
obrázky; práce s pěnovou gumou; čerti 
prosinec: přání Ježíškovi; krabičky na dárky 
 
 

● Pohybové hry s dětmi 
od září opět začínají. Děti ve věku 2 – 5 let v doprovodu rodičů se zde naučí 
spoustu říkanek, pohyb v kolektivu, jednoduché základní cviky a pohyby. Kromě 
procvičení tělíček tu stráví příjemné chvíle plné rodičovské pozornosti, která jim 
v běžném životě mnohdy chybí. 
 
Kdy: každé pondělí, 16:00 - 16:45 hod, 
Kde: sál Kulturního domu Heršpice 
Cena: pro členy MC 10,-Kč, pro nečleny 20,-Kč 

Cvičitelka: Jeřábková Alena, tel. 724 817 268 
 



Děti společně s rodiči cvičí, protahují se, zpívají či říkají básničky. Během 
cvičení se používají různé pomůcky, jakými jsou padák, malé míčky, gymnastické 
míče, látkové tunely, apod. Každé dítě má svoji průkazku, do které sbírá 
samolepky za svoji účast na hodině. 
 

● Jóga 
v září začal již čtvrtý ročník cvičení jógy v Heršpicích. Cvičíme podle systému 
"Jóga v denním životě". Je to ucelený systém fyzických, dechových, relaxačních        
a meditačních technik. Jóga v denním životě je vhodná pro člověka každého věku    
a úrovně fyzických možností. Kurz je určen pro pokročilé. 
Kdy: každé pondělí, 18:00 - 19:30 hod 
Kde: sál Kulturního domu Heršpice 
Cena: 300 Kč/10 lekcí, 
Přihlášky: cvičitelka Monika Zimlová 
tel.:  731 365 853, menadevi@centrum.cz 
 

● Zdravotní cvičení 
Cvičení bude orientováno na posílení svalů zad, paží a ostatních často oslabených 
svalových skupin. 
Kdy: každé úterý, 18:00 - 19:00, začínáme 05/10/2010 
Kde: sál Kulturního domu Heršpice 
Cena: permanentka 420 Kč/12 lekcí, jednotlivé vstupné 40 Kč 
Cvičitelka: vystudovaná fyzioterapeutka 
 

● Moderní tanečky (rytmika) 
Taneční hodiny budou zaměřeny především na rozvoj pohybových dovedností, 
správného držení těla, vnímání hudby a prostorového cítění. Děti se můžou těšit    
na taneční sestavy a tanečky různých žánrů - disco, hip hop, lidovky. Určeno pro 
holky a kluky od 4 let. Vítáni jsou i velcí školáci!!! 
Kdy: každou středu, 16:00 - 17:00, začínáme 06/10/2010      
Kde: sál Kulturního domu Heršpice      
Cena: permanentka 400 Kč/10 lekcí, jednotlivé vstupné 50 Kč  
 

● Besedy, vzdělávací semináře 
Na druhou polovinu roku 2010 připravujeme opět řadu zajímavých besed, vzdělávacích 
seminářů, odborných besed pod vedením zkušených lektorů, lékařů a psychologů. 
Přesné termíny jednotlivých přednášek budou vždy uvedeny na webových stránkách, 
ve vývěsce, na nástěnkách v MC  a zároveň budou komunikovány prostřednictvím 
letáků.  
6. října 2010  - Beseda s dětskou doktorkou MUDr. V.Fiamoli, začátek v 18:00 hod, 
doktorka z dětské nemocnice v Brně, specializace klinická hematologie, pohotovost, téma 
modřiny, krvácení z nosu, teploty, křeče, úrazy dětí, vstup zdarma, prostory MC v Kulturním 
domě Heršpice. 

Podzimní burza 
Naše sdružení opět pořádá PODZIMNÍ BURZU dětského, dámského i pánského 
oblečení, hraček a sportovních potřeb. Prodávat i nakupovat můžete kočárky, 
postýlky, autosedačky, kolečkové brusle, kola a podobně. Najdete zde skutečně 
levné ceny: dětské body za 10-50Kč, trika od 20 do 50 Kč, overaly od 40-60 Kč, 
bundy od 50-80Kč.  
Příjem: ÚT 12. 10.  09:00-12:00 a 14:00-19:00 
Prodej: ST 13. 10.  09:00-17:00 
Výdej: ČT 14. 10.  17:00-19:00 
 
Podmínky pro prodávajícího: Prodávající je povinen mít každý kus zboží označen 
třemi štítky a vyplněn prodejní list.  Na štítcích musí být uvedeno identifikační číslo 
prodávajícího, pořadové číslo zboží a vaše prodejní cena. Při popisu jednotlivých věcí 
v prodejním listu udávejte zejména barvu, velikost a výrobce. Prodejní list naleznete 
ke stažení na www.mcententyky.cz. O identifikační číslo si můžete napsat či zavolat, 
a to na tel. č. 724 817 268  a nebo na e-mail: mcententyky@volny.cz.  Prodejní listy 
budou zároveň při příjmu zboží v úterý 12/10/10 k dispozici na místě, kde si je 
prodávající může vyplnit. 

 

Společné úspěšné akce v letošním roce 
 
Výstava svatebních fotografií 27. -28. března 2010 
Při příležitosti Národního týdne manželství připravilo naše MC ve dnech 27. – 28. 
března  výstavu svatebních fotografií, která byla spojená s besedou o manželství. 
Všichni návštěvníci zde mohli shlédnout fotografie různého stáří i zpracování, mnozí 
si i zavzpomínali nad fotkami svých známých. Výstava se celkově moc líbila a občané, 
kteří ji navštívili, ocenili zpracování i celkovou atmosféru. Odpolední beseda 
s manželi Palečkovými se moc vydařila a věříme, že si účastnici odnesli spoustu 
nových poznatků. 
   

Probouzení broučků 17. dubna 2010 
Na Obecní zahradě jsme v předjarním čase  začínali probouzet broučky ze zimního 
spánku. Všichni včetně rodičů soutěžili v připravených hrách. Akce se vydařila          
a všechny broučky v zahradě se nám podařilo probudit. Svého „broučka“ si děti 
odnášely domů. Na závěr děti dostaly medaile a drobné sladkosti. 
 

Výstava hraček 4. - 6. června 2010 
Začátkem května jsme pozvali občany i okolní školy a školky na putovní Výstavu 
historických hraček, kterou nám zapůjčilo občanské sdružení Otnický SAD. K vidění 
tu byly kočárky, auta, plyšové hračky, stavebnice, hlavolamy, stolní a deskové hry, 
panenky, …některé i z období před 50 – 60 ti lety. Děti ze škol i školek obdivovaly 



hračky svých rodičů i prarodičů a jejich rodiče i prarodiče zavzpomínali na dobu 
svého dětství. Byl to pro nás víkend spojený s nostalgií a vzpomínkami. 
 

Divadlo pro děti „Včelí medvídci“ 6. června 2010 
Již po několikáté a opět s úspěchem jsme v Heršpicích mohli přivítat brněnské 
divadlo Věž s pohádkou o Včelích medvídcích. Tentokrát ještě obohacené právě 
probíhající výstavou hraček. Představení se všem dětem moc líbilo,známé písničky si 
broukali i rodiče. Proto se moc těšíme na úplně nové pokračování, které by mělo 
proběhnout v říjnu. 
 

Babské hody 22. května 2010 
V sobotu 22.5.2010 se uskutečnil již druhý ročník Babských hodů v Heršpicích.        
I když nám počasí příliš nepřálo a vydatně naši vesnici skrápěl déšť, tak jsme se 
nenechali odradit a průvod všech 36 stárek se vydal na průvod vesnicí. Hlavním cílem 
průvodu bylo vyzvednutí „Stárečky“, hlavní postavy letošních hodů. Malou stárečkou 
letos byla Anežka Šujanová, která se své role zhostila velmi profesionálně a všem 
přihlížejícím i stárkám se moc líbila. Během průvodu nás doprovázela kapela 
Kostelecká šestka, stárečku vezla bryčka s koňmi a v závěru celého průvodu pak šel 
koňský povoz, na kterém měli sklepníci své zásoby dobrého vínka. Po příchodu 
průvodu před obecní úřad stárky zatančily Českou besedu. Bohužel celý průvod 
musel být kvůli počasí zkrácen a tudíž i beseda byla zatančena dřív. Tím pádem 
nemohl být dodržen program, který byl uveden na propagačních materiálech. Proto 
bychom se chtěli dodatečně omluvit občanům, kteří nestihli shlédnout besedu či 
neviděli průvod a pozvat je tímto na příští rok, kdy nám snad počasí bude více přát.  
Večer se pak všichni těšili na hodovou zábavu s dechovou hudbou Mistříňanka, 
která navodila úžasnou atmosféru. Už v půl deváté večer, kdy měly stárky slavnostní 
nástup byl sál obecního KD zaplněn k prasknutí. Když zrovna nehrála kapela, tak 
stárky vyplňovaly čas zpěvem a tancem. K dobré náladě a pobavení hostů přispěly      
i výstupy profesionálních tanečníků. K půlnoci po konci dámské volenky, před 
losováním bohaté tomboly, si stárky nenechaly oddych a rozbalily to v půlnočním 
překvapení, které mělo u diváků obrovský úspěch.  
Celkově lze hodovou zábavu i hodové odpoledne považovat za velmi úspěšné a věříme, 
že se všichni bavili tak dobře jako stárky. Proto bychom chtěly ještě jednou           
za všechny stárky poděkovat pomocnému personálu, sklepníkům, sponzorům               
a obecnímu úřadu za pomoc, bez které bychom nemohly hody realizovat. 

 
 
 
 
 
 

Kampaň „Táta dneska frčí“ 17. – 18. června 2010 
Naše sdružení se připojilo k celorepublikové kampani „Táta dneska frčí“, kterou 
zaštiťovala Síť MC, o.s. ve spolupráci s občanským sdružením Ligou otevřených mužů 
(dále LOM) u příležitosti Dne otců. Hlavním cílem společné kampaně bylo podpořit 
otce, aby se více zapojili do života mateřských center i do života svých rodin.  Naší 
myšlenkou bylo podpořit důležitou hodnotu otcovství,  rozšířit pozitivní obraz na 
otcovství ve společnosti, upozornit na to, že bez aktivního zapojení obou rodičů 
v rodině to v současné době nelze.    
V rámci této kampaně byly osloveny mateřské i základní školy na Vyškovsku v blízkém 
okolí obce Heršpice. Připojila se Mateřská a základní škola Heršpice, Mateřská a 
základní škola Nížkovice, Mateřská školka Hodějice a občanské sdružení VyRaŠme 
z Rašovic. Děti malovaly obrázky na téma „CO MÁ NÁŠ TÁTA RÁD“. Celkem jsme 
vystavovali 111 obrázků.  
Vyvrcholení kampaně proběhlo v pátek 17. června 2010 v kulturním domě 
v Heršpicích.  Proběhla výstava velmi zdařilých obrázků, které malovaly děti ve věku 
od 3 do 10 let a bylo se na co dívat. Odpoledne proběhlo zábavné odpoledne na téma 
„PRACUJEME S TÁTOU“, kdy tátové společně s dětmi soutěžili, pracovali velmi 
intenzivně na zadaném úkolu. Na závěr proběhlo předávání cen autorům nej… 
obrázků, které vybrala pečlivě sestavená komise. Každá škola, školka i sdružení měla 
3 vítěze, celkem jsme rozdali 32 cen včetně Ceny veřejnosti a cen v soutěžích. 
V podvečer byl uspořádán workshop v rámci pilotního projektu vzdělávání mužů-otců 
ve spolupráci s Ligou otevřených mužů. Workshop vedl PhDr. Jaroslav Skalička. 
Na výstavě mohli návštěvníci zároveň shlédnout 11 panelů „Putovní výstavy“ na téma 
„Jak se žije v mateřských centrech“ v Jihomoravském kraji. Panely obsahovaly 
fotografie různých činností ze všech koutů mateřských center v JMK. 
 
HURÁÁÁ PRÁZDNINY!!! - 25. června 2010 
V pátek 25. června jsme se sešli společně na Obecní zahradě, kde se odehrála akce    
s názvem „Hurááá prázdniny!“, kterou MC Ententyky pořádalo společně s MŠ a ZŠ 
Heršpice.  Děti z mateřské školky a ze základní školy si pro nás připravily krátká 
vystoupení. Vystoupily i děti, které navštěvují kroužek anglického jazyka. Vrcholem 
akce bylo pasování předškoláků a loučení se s čtvrťáky, kteří postoupili do školy       
ve Slavkově. Všechny děti dostaly při pasování šerpu a tričko. Nechyběl i dárek od MC    
v podobě knihy „Kuky se vrací“ s podpisem a věnováním od Jana Svěráka. Dále děti 
společně s učiteli dostaly velký dort, na kterém si jistě všichni moc pochutnali. 
Občerstvení zajišťovaly maminky a babičky dětí z naší školy a školky.  Děti měly 
možnost využít i herních prvků a trampolíny. Byla vytvořena tabla dětí, která byla 
vystavena v místním obchodě. 
Děkujeme naší škole za společnou práci a dobře připravenou akci!! 
 
 
 



HURÁÁÁ PRÁZDNINY!!! – 25. června 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Projekt: Adopce na dálku - Hawa Camara 
 

Naše Guinejská holčička Hawa Camara, kterou jsme v roce 2007 společně 
adoptovali, oslavila dne 12.6. svoje desáté narozeniny. V květnu 2010 byla 
koordinátorka společnosti pro-Contakt, přes kterou máme Hawu adoptovánu na 
návštěvě v Nové Guineji a přivezla nám od Hawy dopis a obrázky.  
V dopisu Hawa psala, že se jí její nová role školačky moc líbí, že ve třídě studuje 
hlavně počty, čtení a psaní.  A že jí celkově škola moc jde.  Když dopis posílala, měli 
v Conakry zrovna období sucha. Psala i o tom, že její rodiče jsou nemocní, ale jinak 
že se má dobře. Už z této věty je patrné, že její vnímání světa je úplně jinačí než 
naše a že si vůbec neumíme představit podmínky, ve kterých tam lidé žijí. O to víc 
nás to musí utvrzovat v tom, že naše pomoc je pro ni velmi důležitá! Během měsíce 
října 2010 by měla koordinátorka opět vyjet na návštěvu do Guineje a tak jsme Hawě 
poslali dopis, obrázky od dětí, malé drobnosti (záložky, gumičky do vlasů, samolepky) 
a také 1000,- korun na nákup potřebných věcí (ošacení, školní potřeby, atd.), které 
budou koordinátoři nakupovat dle požadavku dětí. Společně se pak můžeme těšit na 
nové zprávy a fotky, které nám koordinátorka z Konakry přiveze. 
 

ŘŘááddnnáá  VVaallnnáá  hhrroommaaddaa  
Rada Mateřského Centra Ententyky svolává řádnou Valnou hromadu, která se bude 
konat v pátek 8. října 2010 v 18:30 hod.,  v prostorách MC Kulturního domu 
v Heršpicích. 
Program: 1. Zahájení, volba zapisovatele, 2. Změna stanov a statutárních orgánů, 
3. Schválení změn, 4. Schválení nových statutárních orgánů, 5. Zpráva o činnosti,  
6. Zpráva o hospodaření, 7. Plán činností, 8. Diskuze, 9. Usnesení, 10. Závěr 
 

V případě, že se ve stanovenou dobu pro konání Valné hromady Mateřského Centra 
Ententyky nesejde dostatečný počet členů sdružení k tomu, aby Valná hromada byla 
usnášení schopná, je stanovena patnácti minutová čekací lhůta. Po uplynutí této 
čekací lhůty bude Valná hromada usnášení schopná za přítomnosti jakéhokoli počtu 
členů sdružení. 
 
 

PPlláánnoovvaannéé  jjeeddnnoorráázzoovvéé  aakkttiivviittyy  
23. 10. - Uspávání broučků  
23. - 24. 11. - Pečení vánočního cukroví 
28. 11. - Vánoční Jarmark, první adventní neděle 
 
 

ÚÚssppěěcchhyy  MMCC  EEnntteennttyykkyy  
☺úspěšné získání grantů od Nadace Via, Nadace České spořitelny, Nadace Philips 
Morris, Ministerstva místního rozvoje ☺ vybudování dětského hřiště v Obecní 
zahradě ☺ získání titulu "Společnost prospěšná veřejnosti" od hejtmana JMK  
☺ dotace od Ministerstva práce a sociálních věcí ☺ zavedení Vítání občánků 
☺ realizace Babských hodů 
 
 

PPoodděěkkoovváánníí  
Naše díky patří všem maminkám, rodinám a dobrovolníkům, kteří dobrovolně 
připravují program a ve svém volném čase se podílejí na zajištění  
aktivit MC. Zároveň děkujeme všem našim sponzorům. 
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