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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. Do aktivit centra není potřeba se předem přihlašovat, doba pobytu v centru závisí 

na chuti maminky a dítěte a je omezena pouze provozní dobou centra. 
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II. ČINNOST MATEŘSKÉHO CENTRA 

MC nabízí řadu pravidelných aktivit, jakými jsou první krůčky s hudbou, malý kuchař, promítání 

pohádek, cvičení dětí s rodiči, výtvarná dílna. Plánujeme vybudovat bezpečné a plně funkční dět-

ské hřiště ve spolupráci s obcí. 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 dob-

rovolných hasičů nebo Český svaz zahrádkářů.  

 

BŘEZEN 
Malování MC „Podmořský svět“ 

Maminky z MC s pomocí odborníka vymalovaly hernu a vyzdobily ji 

dětskými motivy na téma podmořský svět. 

 

Malování velikonočních vajíček 

Děti v centru malovaly netradiční velikonoční vajíčka. Děti zdobily 

připravená dřevěná vajíčka. Jeden z výtvorů jsme darovali také 

panu starostovi. 

 

Tvořivé dýchánky - košíkaření 

Pod vedením paní Šimoníkové z Brna jsme se pustili do pletení koší-

ků a ošatek. Pracovali jsme s pedigem. Zájem o kurz byl tak velký, 

že jsme jej museli ještě následující den zopakovat, abychom vyho-

věli všem zájemcům. 

 

DUBEN 
Setí velikonočního obilí 

Maminky zajistily misky, zeminu a obilí. Děti se potom pod jejich 

dozorem snažily nasypat do misek hlínu a do ní umístit zrníčka. Po-

tom si děti misku odnesly domů a pilně zalévali, aby se jim 

do Velikonoc zazelenala. 

 

Tvořivé dýchánky - ubrousková technika 

Opět nás navštívila paní Šimoníková a učila nás pracovat ubrousko-

vou technikou, které se také říká decoupage. Zdobili jsme květiná-

če, keramické mísy, korkové podložky, dřevěné krabičky i rámy. 

 

Slet čarodějnic v Heršpicích 

Ve spolupráci s dalšími místními organizacemi (TJ Sokol, ČSZ 

a Hasiči) jsme uspořádali čarodějnický slet. Většina čarodějnic 

a malých čarodějníků, kat, inkvizitor, bubeník i ostatní se sešli 

v kulturním domě a čekali na koňský povoz. Průvod prošel obcí 

a potom dorazil na fotbalové hřiště, kde byla připravená vatra. 

Na ní jsme potom slavnostně spálili připravenou figurínu. 
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KVĚTEN 
Tvořivé dýchánky - drátkování 

Stejně jako při předchozích sobotních setkáních jsme se sešly také 

při drátkování a to v dobré náladě a s ochotou naučit se něco nové-

ho, případně se zdokonalit v činnosti, která nás baví. Každá z nás 

byla předem vybavena potřebnými nástroji a pod vedením paní 

Šimoníkové se pustila do drátkování přinesené nádoby. Zpočátku 

jsme zápasily s drátky a kleštěmi, ale výsledky, které byly vidět 

po tříhodinové práci, stály za tu námahu.  

 

Snídaně s hejtmanem JMK 

Už podruhé pozval hejtman Jihomoravského kraje Ing. Stani-

slav Juránek u příležitosti Dne matek a Mezinárodního dne rodiny 

maminky z mateřských center na slavnostní snídani. Stalo se tak 

v pondělí 14. května 2007 v restauraci Besední dům v Brně. Setkání 

se zúčastnily zástupkyně z 18 mateřských center Jihomoravského 

kraje a naše MC tam mělo i své maminky. Pan hejtman objasňoval 

principy podpory subjektů na krajské úrovni. 

  

Kampaň „Dětská hřiště dnes a příště“ 

Kampaň se snažila upozornit na užitnou kvalitu dětských hřišť pro 

primární uživatele – tj. pro děti a rodiče. V současné době naše 

obec postrádá účelové dětské hřiště podle nových bezpečnostních 

a hygienických norem. Monitorovaly jsme využití hřišť na území naší 

obce. Připravily a vyhodnotily jsme anketu, ve které se ke stavu 

hřišť vyjadřovali občané. 

 

ČERVEN 
Kampaň „Táta dneska frčí“ 

Síť mateřských center a Liga otevřených mužů ke dni mužů vyhlási-

la kampaň „Táta dneska frčí“. Také naše mateřské centrum se 

do této kampaně zapojilo. Vyzvaly jsme děti mateřských 

a základních škol v Heršpicích, Kobeřicích, Hodějicích, Rašovicích, 

Nížkovicích a ve Slavkově, aby nakreslily svého tatínka a také o něm 

k obrázku něco připsaly. Z obrázků jsme připravily výstavu, na kte-

ré označila porota nejzdařilejší obrázky. Tatínci měli možnost si 

obrázek zakoupit. Ve středu 20. června 2007 proběhlo slavnostní 

vyhlášení oceněných výtvorů. Pro všechny bylo připraveno malé po-

hoštění a program zpestřily malé mažoretky z Rašovic. Všechny 

děti, které neměly oceněný obrázek, si ještě mohly vyzvednout ma-

lou dárkovou krabičku, aby neodcházely s prázdnou. 

 

Regionální setkání MC v Tišnově 

Koordinátora pro Jihomoravský kraj pořádala již podruhé setkání 

všech mateřských center v našem kraji. Letos se pořádalo v MC 

Tišnově a hlavním tématem byla dětská hřiště. Naše centrum vyslalo 
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tří člennou delegaci, aby zjistila co nejvíce informací. Strávily jsme 

velmi pěkný den a získaly jsme velmi cenné informace a kontakty. 

  

Dětský den 

MC ve spolupráci s ostatními sdruženími připravilo pro děti dětský 

den. Děti čekalo osm stanovišť a na každém byla možnost vybrat si 

z jednodušší nebo složitější varianty úkolu. S úkoly pomáhaly dětem 

pohádkové bytosti. Za splnění úkolu dávaly dětem do kartičky ra-

zítko. Každý soutěžící, který získal všechna razítka, si mohl 

na hřišti vyzvednout odměnu v podobě sladkostí a drobných dárků 

a také dostal na posilněnou zdravou svačinku. Na hřišti se mohly 

děti i jejich doprovod občerstvit a odpočinout si při hudbě, nebo 

využít dalšího sportovního vyžití a vyzkoušet chůzi na chůdách, hod 

na terč a další atrakce.  

 

ČERVENEC 
Cvičení (balanční cvičení, pilates, aerobik atd.) 

Přijela za námi zkušená cvičitelka, slečna Eva Hemalová ze Slavko-

va, aby nám předvedla různé typy cvičení jak kondiční tak i taneční. 

První lekce byla zdarma. Závěrem hodiny jsme se domluvily, že by-

chom rády pokračovaly, a to od října. 

 

SRPEN 
Soutěž o nekrásnější okno nebo předzahrádku 

Od 20. srpna všichni občané obce Heršpic měli možnost sledovat 

nástěnku s fotografiemi předzahrádek umístěnou v místním obcho-

dě. Svými hlasy měli možnost hodnotit zahrádku, která se jim nej-

více líbí. Ankety se zúčastnilo celkem 107 občanů. Nejvíce Vašich 

hlasů získala rodina Valníčková. Na druhém místě se umístila pí. 

Radka Maláčová a na třetím rodina Gorecká.  

 

ZÁŘÍ 
Babské tlachání a předávání cen soutěže o nejhezčí před-

zahrádku 

V září jsme zorganizovaly první babské tlachání v kulturním domě 

v Heršpicích. Nejdříve se gratulovalo vítězkám soutěže o nejhezčí 

předzahrádku a předávaly dárky třem oceněným. Majitelky zahrá-

dek dostaly chryzantémy v květináčích a malou pokojovou kytku. 

Spousta z nás donesla něco na zub a tak nám všem bylo dobře. 
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Cvičení jógy 

Maminka Monika Zimlová je cvičitelkou jógy (občanské sdružení 

Jóga v denním životě). V září zorganizovala první ukázkovou hodinu 

pro veřejnost zdarma v KD Heršpice. Byl nebývalý zájem. Cvičení 

trvalo jeden a půl hodiny a bylo to velice příjemné setkání. Za zvuků 

meditační hudby jsme si prošli základní cviky. Jógu cvičíme pravi-

delně od října, každé pondělí. 

 

Loučení s prázdninami 

Sešli jsme se ve Skalce, abychom se všichni společně rozloučili 

s letními prázdninami. Pro děti jsme připravily soutěže s úkoly. 

Za splnění byly odměněny drobným dárkem a buřtem na opékání. 

Dřevo na oheň nám pomohli zajistit místní hasiči.  

 

Malování MC 

Dobrovolníci z mateřského centra se snažili zkrášlit zasedací míst-

nost v kulturním domě v Heršpicích, kterou společně užívá 

i s ostatními spolky obce. 

 

ŘÍJEN 
Uspávání broučků 

V odpoledních hodinách několik maminek s pomocí skvělých babi-

ček nachystalo pro děti vyřezávané dýně a rozneslo je po trase, 

kterou se šlo v pozdních večerních hodinách. Děti se svými rodiči 

a s překrásnými lampióny se sešli před Kulturním domem. Vydali 

jsme se všichni osvětlenou alejí. Cestou jsme se zastavili u malého 

broučka v trávě, děti ho zakryly do peřinek lístečků a společně mu 

zazpívali písničku. Jedinou chybičkou bylo v počasí. 

 

Nový nábytek do mateřského centra 

V úterý dopoledne přijelo auto, které nám mělo do MC přivézt dlou-

ho očekávaný nábytek. Všechen nábytek jsme složili, uklidili hračky, 

dětem nanosili stolečky, natáhli koberec a bylo hotovo. Myslíme si, 

že se u nás bude určitě všem líbit. Získané dotace 15 000,- Kč 

z grantu od JMK a 10 000,- Kč od MC Klokánek Brno nám opravdu 

moc pomohly. 

 

Tvořivé dýchánky - výroba vánočních zvonečků z pedigu 

Při našem čtvrtém dýchánku jsme se pustili do pletení vánočních 

zvonků z pedigu. Přijela opět paní Šimoníková, která nás trpělivě 

učila, jak na to. S výsledkem jsme byli velmi spokojeni. Velice nás 

potěšilo, že narůstá počet dětí, kteří mají i o tyto práce zájem 

a přidávají se k nám. 

 

Vítání občánků  

V polovině října u nás v Heršpicích proběhlo první slavnostní vítání 

občánků. V přísálí kulturního domu se sešli se zástupci obce 
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a Mateřského centra Ententyky letošní noví občánci s rodiči a svý-

mi rodinnými příslušníky. Během krátkého programu zazpívaly 

a zarecitovaly děti z místní základní školy. Pan starosta i před-

sedkyně MC přivítali děti mezi občany Heršpic a poblahopřáli rodi-

čům. Potom maminky děťátko položily do kolébky a nechaly je 

na památku vyfotografovat. Rodiče se podepsali do pamětní knihy, 

převzali upomínkový list, květinu a dárky pro děti od MC.  

 

Burza dětského oblečení, hraček, sportovních potřeb a ostatních 

věcí 

Pustily jsme se do pořádání burzy. Akce se konala v prostorách KD 

Heršpice, které obec poskytla zdarma. Prodávající si sám určil cenu, 

za kterou se prodávalo. Přišli i lidé, kteří své věci věnovali MC, a ty 

se prodávaly pouze za symbolickou cenu. Veškerý tento výtěžek 

bude použit na zaplacení školného pro adoptované dítě v Nové Gui-

neii. Neprodané darované věci byly následující pracovní den věnová-

ny charitě ve Slavkově.  

 

LISTOPAD 
Babské tlachání 

V pátek jsme se opět sešly na babském tlachání, abychom se zasta-

vily a popovídaly si o věcech, které nás zajímají. Tentokrát mezi nás 

přišla paní Rozehnalová, která nás seznámila se svým kosmetickým 

salónem a informovala nás o kosmetice značky Oriflame. Každá 

zájemkyně si také mohla nechat otestovat, jaký má typ pleti 

a mohla si nechat poradit, které kosmetické přípravky jí vyhovují.  

 

Pečení vánočního cukroví 

Ke konci listopadu jsme se sešli s dětmi ze ZŠ a MŠ a zkušenými 

heršpickými pekařkami v přísálí kulturního domu a pustili jsme se 

do pečení lineckého cukroví a perníčků. Maminky z mateřského cen-

tra připravili předem těsto. Děti s nadšením vykrajovaly různé vá-

noční motivy. Školáci zazpívali vánoční koledy. Zručné pekařky pek-

ly a zdobily perníčky, které byly potom nabízeny na prvním heršpic-

kém adventním jarmarku. Veškerý výtěžek z prodeje cukroví byl 

věnován na náš projekt „Adopce na dálku“. 

 

PROSINEC 
Heršpický vánoční jarmark 

V neděli dne 2. prosince 2007 se uskutečnil v obci Heršpice „První 

heršpický vánoční jarmark“. Pořadatelé jarmarku si stanovili dva 

hlavní cíle: Prvním cílem bylo založit novou tradici v obci, a to spo-

lečné setkávání lidí v první adventní neděli, rozsvícení obecního 

vánočního stromku a společné posezení či postání u dobrého punče. 
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Druhým cílem bylo vybrat peníze na projekt „Adopce na dálku“, kdy 

byla adoptována holčička Hawa Camara z Nové Guineii a veškerý 

výtěžek z jarmarku poputoval ve prospěch této holčičky, aby mohla 

od ledna 2008 nastoupit do školy. Jarmark byla historicky první 

společná akce, kdy se dohromady spojily síly z několika sdružení 

naší obce: Mateřské Centrum Ententyky, o. s., Tělovýchovná Jedno-

ta Sokol, Český svaz zahrádkářů MO Heršpice a Český svaz chova-

telů MO Heršpice. Každý měl na starosti danou část projektu 

a výsledkem snažení všech jednotlivých členů byl jeden ohromný 

úspěch. V 15:00 hod byl zahájen jarmark, kde bylo možné nakoupit 

spoustu vánočního zboží od jmelí, adventních věnců, včelího medu 

až po výrobky keramiky a dekoračních a upomínkových předmětů. 

Ve prospěch holčičky Hawy si mohli návštěvníci kromě jiného také 

pustit lodičku, rozkrojit jablíčko, ochutnat linecké cukroví nebo 

opečenou klobásu a výtečný punč. 

 

Mikuláš v Heršpicích 

Mikuláš s anděly a čerty přijel koňským povozem i k nám do Heršpic. 

Přichystali jsme pro ně malé peklíčko, aby se jim u nás líbilo, neod-

nesli nám moc dětí a přivezli nám hodně balíčků. V pozdních odpo-

ledních hodinách projeli čerti dědinu a pak zakotvili v připraveném 

pekle na návsi, kde už čekalo spoustu dětí se svými rodiči. S čerty 

byli dva Mikulášové a ty drželi čerty pěkně zkrátka. Mikulášové za 

asistence dvou krásných andělů rozdali celkem 48 balíčků, které 

byly plné laskomin ale i ovoce a sem tam se našla nějaká i ta bram-

bora. 
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III. VZNIK A VÝVOJ  

 
Rok 2005 začátek neformálního setkávání maminek v prostorách evangelické fary na 

základě impulsu paní farářky J. Řezníčkové 

 

Červen 2006 mateřské centrum se přestěhovalo z fary do nových prostor kulturního 

domu, které poskytla obec zdarma pro užívání centra 

 

5. 3. 2007 transformace mateřského centra na občanské sdružení a jeho registrace 

u Ministerstva vnitra ČR 

 

6. 3. 2007 proběhla první valná hromada občanského sdružení, byly zvoleny orgány 

sdružení 

 

11. 3. 2007 stali jsme se členy občanského sdružení MAS Zahumnama 

 

1. 4. 2007 stali jsme se členem Sítě Mateřských Center v ČR 

 

Září 2007 založení webových stránek sdružení 

 

Listopad 2007 otevření zrekonstruovaného MC (výmalba, nový nábytek, položení koberce, 

atd.) 
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IV. PROJEKTY 

Ententyky dva špalíky 

Projekt probíhal za finanční podpory Jihomoravského kraje a MC Klokánek Brno. Řešil základní 

aktuální problémy MC. Cílem projektu bylo vybudování zázemí MC v pronajatých prostorách kul-

turního domu obce Heršpice. Za získané peníze byl nakoupen nový plně funkční dětský nábytek. 

Projekt úspěšně ukončen. 

Adopce na dálku 

Myšlenka tohoto projektu vznikla hned na začátku roku 2007, ale neustále se diskutovalo a roz-

hodovalo, jakým způsobem zajistit každoroční finanční zajištění, jelikož se jedná o časově dlou-

hodobý 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 sdru-

žením pro-contact o adopci. Tomuto projektu byl věnován 1. ročník tzv. Heršpického jarmarku. 

Během jarmarku proběhla sbírka na školné pro tuto dívku a veškerý výtěžek MC byl věnován adop-

tované holčičce. Projekt koordinuje paní Barbora Dvořáková. 

 

 

Vítání občánků 

Tento projekt vznikl z popudu rodičů, kteří se chystali v roce 2007 přivítat na svět své potomky. 

Rozhodně naším cílem nebylo otáčení se do minulosti, ale spíše oslava té krásné a nezapomenutel-

né chvíle, kdy se zrodí nový život. Vždyť naším posláním tady na zemi jsou právě děti a tak se 

domníváme, že je dobře si toto hned od začátku uvědomit, tím spíše, že dětem věnujeme tu nej-

větší část našeho života. V rámci myšlenky založit novou tradici v obci Heršpice naše MC oslovilo 

obec v zastoupení pana starosty a v říjnu jsme poprvé v historii obce přivítali čtyři nové občánky. 

Projekt koordinuje MC ve spolupráci se starostou obce. 

Obnova obecní zahrady  

Projekt řeší rekultivaci obecní zahrady a otevření nového veřejného prostranství, které bude mít 

do budoucna několik nových a významných funkcí, které v současné době v obci chybí. Je to 

prostor s dětskými herními prvky, shromažďovací prostor, prostor pro odpočinek a dospělé. MC 

je investorem a koordinátorem tohoto projektu a uzavřelo smlouvu o partnerství s obcí, která 

poskytla vlastní pozemek k uskutečnění toho projektu. Obec do budoucna převezme zodpovědnost 

za údržbu nově vzniklého veřejného prostranství a dala písemný souhlas se zhodnocením majetku 

formou rekultivace obecní zahrady. Naším cílem je oživit stávající zanedbanou plochu a umožnit 

tam setkávání všech generací občanů, od malých dětí, které si zde budou hrát, až po seniory, kte-

ří sem budou směřovat svoje vycházky a odpočívat v příjemném prostředí. Obecní zahrada by se 
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měla stát oázou klidu, pohody a vyhledávaným místem všech občanů obce Heršpice. Lidé by zde 

měli najít místo, kde si mohou odpočinout, relaxovat, přečíst knížku, pohrát si se svými dětmi, 

potkat se a popovídat si s ostatními, načerpat energii. Projekt by zároveň vyřešil problém mateř-

ské školky a školy, kam s dětmi vyjít na procházku na místo, kde budou chráněny před narůstají-

cím silničním provozem při hrách a poznávání přírody. Cílem je také, aby místní lidé toto místo 

považovali za část obce, na kterou jsou pyšní, aby tam směřovali své cesty se svými rodinami, 

návštěvami či přáteli. Zahrada by se měla stát i vyhledávaným místem pro turisty a návštěvníky 

obce. 

Na projektu se pracovalo intenzivně po celý rok. MC se povedlo přesvědčit obecní zastupitel-

stvo, že obecní zahrada je ve špatném stavu (spíše skladiště), není dobrou vizitkou obce a je 

správné rozhodnutí ji zachovat a obnovit. Záměr vybudovat z části této zahrady technické zá-

zemí obce včetně odpadních kontejnerů pro tříděný odpad byl zrušen. Druhý krok, který jsme 

uskutečnili, byla anketa, která proběhla v měsíci květnu 2007, kdy jsme zjišťovali, jak jsou lidé 

spokojeni s vybaveností obce včetně možné obnovy obecní zahrady. Také nás zajímalo, zda by 

byli ochotni pomoci při budování. Ankety se zúčastnilo téměř 91 % z cílové skupiny (mladé rodiny, 

v naší obci celkem 33 rodin). Téměř 77% respondentů uvedlo, že má zájem podílet se na úpravách 

zahrady a téměř 67 % by mělo zájem zúčastnit se moderovaného setkání se zástupci naší obce.  

Koncem roku získalo MC dva granty od Nadace Via, které nám finančně pokryjí prvotní vzniklé 

náklady. Dále jsme získali grant od JMK na nákup dětských herních prvků. Nezanedbatelnou čás-

tí realizace projektu bude práce dobrovolníků z řad MC, ostatních občanských sdružení obce. 

Sdružení Zahrádkářů se samo nabídlo, že zajistí celoroční péči o nové vysázené rostlinstvo 

a za pomocí dobrovolníků bude postupně rozšiřovat výsadbu v obecní zahradě. V následujícím 

roce nás čeká moderovaná setkání s veřejností, vypracování projektové dokumentace, samotná 

realizace a získávání dalších finančních prostředků na výstavbu a obnovu zahrady. Budeme 

i nadále vyhledávat granty, dotace, oslovovat sponzory, JMK a další státní instituce. Projekt 

koordinuje předsedkyně sdružení paní Iveta Zástřešková. 

 

 
 

Děti a rodiče ve fakultní nemocnici Brno 

Na jaře roku 2006 patnáct mateřských center z jižní Moravy iniciovalo jednání o zlepšení podmí-

nek pro děti a jejich rodiny ve Fakultní nemocnici v Brně. Vznikla pracovní skupina, která usiluje 

o naplňování práv dětí a rodičů v praxi a koordinuje jednání s vedením nemocnice. Vedením skupi-

ny je pověřena pí. Míša Walsbergerová – dobrovolnice z brněnského Klokánku, která nenechá ve-

dení DFN spát a neúnavně bojuje za lepší podmínky pro nás, rodiče s dětmi.  

Naše mateřské centrum podporuje tento projekt a zajišťuje ve svém regionu informovanost 

rodičů o jednotlivých krocích v projektu, zve rodiče na debaty s vedením nemocnice 

a distribuuje propagační letáky. Projekt koordinuje MC Klokánek, Brno. 
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V. KAMPANĚ 

Táta dneska frčí 

Od 3. do 17. června 2007 probíhala společná kampaň Sítě mateřských center o. s. a Ligy otevře-

ných 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 se-

tkání 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. Každé dítě do-

stalo zdravou svačinku, kterou poskytli sponzoři akce. Všechny děti, které se přišly na výstavu 

podívat dostaly za svůj obrázek knihu nebo omalovánky a malou sladkost. Tatínci měli možnost si 

obrázek zakoupit. Zakoupené obrázky byly po výstavě vráceny do škol a školek pro tatínky včetně 

dárku a samolepky. 

Dětská hřiště dnes a příště 

Kampaň probíhala od 25. dubna do 25. června 2007 a iniciátorem kampaně byla Síť MC, o. s. Do 

kampaně se zapojilo 33 mateřských center z celé republiky včetně našeho mateřského centra. 

Skládala se ze tří fází. První fáze měla název „Jak se žije na dětském hřišti?“ a byla zaměřena na 

hodnocení stavu a užívání dětských hřišť, kdy skupina dobrovolníků během jedné akce obešla 

a zdokumentovala dětská hřiště v obci a následně proběhlo celodenní šetření na jednom vybraném 

dětském hřišti.  

Druhou fází byla veřejná anketa „Dětská hřiště nejen dětem“, během níž dobrovolnice rozdá-

valy veřejnosti anketní lístky týkající se problematiky dětských hřišť. A třetí fáze „Jak se žije 

na dětském hřišti II?“ zahrnovala moderovaná setkání veřejnosti se zástupci místní samosprávy, 

kde byly veřejně prezentovány výsledky výše uvedených aktivit. Naším cílem bylo upozornit na 

užitnou kvalitu dětských hřišť pro primární uživatele – tj. pro děti a rodiče. Zároveň chceme 

usilovat o vnímání estetických, užitných i ekologických hodnot dětského hřiště v naší obci jako 

nedílnou součást našeho venkovského prostoru. 
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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-repor-

tér“. Poskytli jsme několik rozhovorů a redaktory přivítali např. na výstavě ke kampani Táta 

dneska frčí. 

Webové stránky 

Činnost MC i zájem o MC přesahuje hranice naší obce. Vzrůstající počet telefonických i písem-

ných 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 zpraco-

vává a týdně aktualizuje, aby stránky nabídly co největší škálu informací. Pro dosažení větší dato-

vé kapacity, snadnějšího vyhledávání, lepší propagace a prestiže jsme si zakoupili vlastní doménu. 
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VII. SPOLUPRÁCE 

MC během roku spolupracovalo s různými partnery, státními i nestátními institucemi. Každá spo-

lupráce 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, Ko-

beřice, 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 a stala se 

odrazovým můstkem pro naše další aktivity v regionu. 

Obce 

Obec Heršpice je jedním z hlavních partnerů MC. Spolupráce na menších projektech vyvrcholila 

uzavřením Smlouvy o partnerství a realizací aktuálního velkého projektu „Obnova obecní zahra-

dy“, na kterém úzce spolupracujeme zejména se starostou p. Jiřím Zieglerem. Obec Heršpice 

poskytuje také kromě jiného zázemí mateřskému centru v prostorách obecního úřadu a pravidel-

ně informuje občany o akcích MC obecním rozhlasem. Věříme, že vzájemná spolupráce přináší 

oboustranný prospěch a jsme rádi, že pracujeme v atmosféře rovnocenného partnerství, přátel-

ské komunikace a vzájemného respektování obou stran. Zároveň věříme, že jsme překonali prvotní 

nedůvěru a nejasnost ohledně budoucnosti MC ze strany některých občanů a tato výroční zpráva 

je toho důkazem.  

Kromě domovské obce Heršpice jsme navázali spolupráci také s okolními obcemi Hodějice, Ko-

beřice, Nížkovice a Rašovice. První společný počin byla účast všech obcí na kampani Táta dneska 

frčí. Oslovili jsme starosty obcí, 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 k projektu „Obnova obecní zahrady“ a stali se 

tak blízkými partnery. 

TJ Heršpice 

Tělovýchovná jednota v naší obci představuje zejména aktivní fotbalisty, proto pro nás bylo velmi 

důležité navázání vztahů s touto organizací, aby se naše aktivity prolínaly a nedocházelo k členění 

na „mužské“ a „ženské“. Zlomovým okamžikem byl „Heršpický Jarmark“, kdy bylo naším cílem spo-

jit síly všech sdružení včetně tělovýchovné jednoty a připravit občanům jedinečný, zajímavý 

a příjemný den. Na projektu pracovaly desítky dobrovolníků včetně několika členů TJ Heršpice. 

Tento projekt byl pro nás dalším krůčkem vpřed, neboť jsme získali na svoji stranu další ochotné 

a spřátelené dobrovolníky. 

Český svaz chovatelů 

Svaz chovatelů je další významnou organizací v naší obci. I v tomto případě se nám za pomoci pro-

jektu „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 spo-

lečnou řeč a podílet se na jednom úspěchu. 
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VIII. FINANČNÍ ZPRÁVA 

Příjmy   
 

Náklady   

Vklad 662 
 

Hračky 7 570 

Sponzorské dary 37 045 
 

Projekt adopce 5 250 

Dotace obec 5 000 
 

Občerstvení MDD 1 129 

Granty 238 700 
 

Akce Mikuláš 1 872 

Členské příspěvky 2 550 
 

Provozní náklady 7 338 

Úroky z vkladu 88 
 

Poplatky za účet 88 

Hračky 3 095 
 

Skype 627 

Občerstvení MDD 470 
 

Nábytek 28 860 

Tvůrčí práce 10 730 
 

Členský poplatek Síť MC 250 

Kampaň TDF 6 240 
 

Webové stránky 1 712 

Burza 2 269 
 

Tvůrčí práce 7 889 

Jarmark 3 458 
 

Kampaň TDF 954 

Vstupné 2 324 
 

Burza 169 

   
Jarmark 1 626 

     
příjmy celkem 312 630 

 
výdaje celkem 65 333 

     
hospodářský výsledek 247 297 

   

 
 

  
 

Vysvětlivky: MDD = Mezinárodní den dětí, TDF = Táta dneska frčí, MC = Mateřské centrum 

 

Díky získanému grantu od Jihomoravského kraje, daru od Mateřského Centra Klokánek Brno 

a obce Heršpice mohlo MC zakoupit nový nábytek. Za pomocí finanční dotace od obce Heršpice, 

Rašovice, Hodějice, Nížkovice, Kobeřice a sponzorských darů od podnikatelských subjektů mohla 

proběhnout kampaň Táta dneska frčí. Obec Heršpice i soukromí podnikatelé z obce a okolí přispě-

li nemalou finanční částkou na pořádání MDD. Převážnou část členských poplatků a vstupného 

z akcí jsme vynaložili na provozní náklady, poplatky a náklady vzniklé s organizací jednotlivých 

projektů. 
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IX. LIDÉ V MC 

Rada 

Tříčlenná Rada řídí činnost mateřského centra. 

Iveta Zástřešková – předsedkyně, 

Barbora Dvořáková – místopředsedkyně, 

Iva Boková – člen. 

Dozorčí rada 

Dozorčí, tříčlenná rada, je kontrolním orgánem sdružení. 

Alena Jeřábková – člen MC, 

Petra Marková – člen MC, 

Jarmila Šmerdová – místostarostka obce Heršpice. 

Finance 

Účetní MC vede veškerou účetní agendu a zpracovává daňové přiznání MC. 

Vladimíra Klímková – účetní. 
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X. PODĚKOVÁNÍ 

V první řadě naše velké poděkování patří našim rodinám a partnerům, kteří nám pomáhají, podpo-

rují nás a bez jejichž pomoci by nebylo možné realizovat takové množství práce. 

Hned vedle bychom chtěli poděkovat všem dobrovolníkům, kteří přispívali svým rozhodováním, 

svými zkušenostmi, svojí prací, elánem a dobrou náladou k naší činnosti. Každý svojí osobností 

vnesl jedinečnost do společných akcí. 

Velké poděkování patří lidem z řad sympatizantů a spřátelených organizací. Velice si vážíme 

vzájemné spolupráce a práce, která byla odvedena i nad rámec svých povinností a zájmů. Jmeno-

vitě bychom chtěli poděkovat panu Dobešovi z Českého svazu chovatelů, který je hlavním aktivá-

torem naší spolupráce za toto sdružení, panu Dostálovi a Štěpánkovi z TJ Heršpice, kteří nás 

neodmítli, když jsme je žádali o pomoc a dále prezentovali naší žádost a naše myšlenky. 

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: Ivetě Absolonové, Agen-

tura Crea Team – za grafiku, vývoj loga a tiskoviny; Rostislavu Robeši, malíř-natěrač - za výmalbu 

prostorů MC a opakovaně nabídnutou pomoc; panu Ptáčkovi a panu Krechlerovi ze společnosti 

PTÁČEK & KRECHLER, s.r.o. – za výrobu a montáž žaluzií v MC; Ivetě Kottové – za vývoj designu, 

aktualizaci web stránek a zaplacení poplatku za web, Evě a Sabině Karáskovým, MC Kloká-

nek Brno – za finanční podporu na materiální zajištění chodu MC, Mirce Horáčkové, učitelce MŠ 

– za zajištění péče a programu pro děti v kampani Táta dneska frčí a projektu Obnova obecní 

zahrady. 

V neposlední řadě bychom chtěli poděkovat všem mateřským a základním školám z obcí Her-

špice, 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. 
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XI. SPONZOŘI 

V roce 2008 nás podpořili 

Obec Heršpice, Jihomoravský kraj, Agentura Crea Team, Malířské práce – Robeš Rostislav, 

MC Klokánek Brno, Primalex, a.s., PTÁČEK & KRECHLER, s.r.o., Nadace VIA, Nadace České spoři-

telny. 

Sponzoři pro dětský den 

Entrance, s.r.o – Ing. Jakub Hala; Pekárna Nížkovice – p. Jelínek Lubomír; Potraviny Heršpice –  

pí. Vykoukalová Lenka; Pěstitelská Pálenice – p. Dostál Jan; Moto hospůdka U soba – p. Loos On-

dřej; Kavárna u Bobíka – p. Fajtl Bohuslav; p. Procházka Miloslav – Heršpice 62; Obec Heršpice; 

Sklenářství – p. Dobeš Zdeněk; Trafika – pí Novotná Simona; p. Horych Martin – Heršpice; Elek-

troslužba – p. Zástřešek Josef; Mlékárna Kalma Sviadnov; Mlékárna Valašské Meziříčí; Vulkan 

Medical, s.r.o. 

Sponzoři kampaně „Táta dneska frčí“  

Obec Heršpice; Obec Hodějice; Obec Rašovice; Obec Nížkovice; Obec Kobeřice; LOKKI Inter-

national s.r.o., Plzeň; DIPRO, výrobní družstvo invalidů, Proseč u Skutče; Dřevěné hračky - Lubo-

mír Klement, Bučovice; VZ razítka – Vlasta Zapletalová, Loštice; M.I.K. Ing. Konečný, Brankovice; 

Moravská ústředna BRNO, d.u.v.; nakladatelství RIOSPORT, Praha 10; Pekárna Herold Slavkov 

u Brna; Mlékárna Olešnice, a.s., Olešnice na Moravě; Mlékárna Kunín a.s., Kunín; Mlékárna Valašské 

Meziříčí, spol. s r.o.;AG FOODS Group a.s., Velká Bíteš. 

Sponzoři Jarmarku 

Český svaz zahrádkářů MO Heršpice; Český svaz chovatelů MO Heršpice; TJ Heršpice; Obec 

Heršpice; ZŠ a MŠ Heršpice; pěvecký evangelický sbor; dobrovolníci z řad občanů Heršpic; M. 

Janásová – Veselí nad Moravou; Royal Brinkers, SR; Mlýn Herold, spol. s r.o., Brno; Richard Masa-

řík – Sdružení Krab, Zakřany. 

Za věcnou pomoc děkujeme těmto dárcům 

pí Varhová Hedvika – drobné hračky 

pí Koukalová, rodina Jakubčíková - hračky 

rodina Daňková – zajistila stoličky, židličky, lavici, molitanový bazén, žíněnky 

pí Chytilová – magnetická tabule 

pí Ševčíková – výroba keramických magnetků a přetření magnetické tabule 
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XII. PLÁNY PRO ROK 2008 

Rok 2008 bude ve znamení projektu „Obnova obecní zahrady“. Každý měsíc, týden či den se bu-

deme věnovat tomuto projektu a věříme, že díky píli nás i našich partnerů a spoluobčanů koncem 

roku slavnostně otevřeme nové veřejné prostranství, na které budeme pyšní. Doufáme, že to bude 

ukázka toho, jak dokáží lidé společně něco pěkného vytvořit, zažít a zároveň začít něco nového. 

Jsme přesvědčeni, že tento projekt bude obohacením nás všech a výsledkem bude kromě jiného 

i naše vzájemná radost. Celé naše celoroční pachtění nebude jenom o vzniku nového prostoru, 

o tom jak zajímavě trávit čas anebo aktivní odpočinek, ale také o vytváření nové komunity v obci 

a jejím dalším vývoji. Práce na tomto projektu jistě poodhalí vzájemné vztahy mezi rodinami, sou-

sedy i jednotlivými organizacemi.  

Zároveň v tomto roce budeme pokračovat v již započatých aktivitách, budeme i nadále rozsé-

vat 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. Chce-

me 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 doká-

zali čím dál víc věcí zvládnout vždy s nadhledem a úsměvem na tváři a aby toto všechno naše sna-

žení 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 zkusme hledat společné cesty, jak občas 

udělat něco pro ostatní jen tak, bez nároku na honorář či odměnu, prostě pro radost ze života. 

 

Předběžné plánované aktivity podle kalendářních měsíců 

LEDEN 
 Babské tlachání. I nadále chceme pokračovat v našem tzv. tlacháním, kde si společně všichni 

poklábosíme a pochutnáme si na přinesených dobrotách. 

 Sestavení pracovního týmu na projektu Obnova obecní zahrady. 

 Uspořádání prvního plánovacího setkání s veřejností k projektu Obnova obecní zahrady. 

ÚNOR 
 Babské tlachání. 

 Druhé veřejné plánovací setkání k projektu Obnova obecní zahrady. 

BŘEZEN 
 Jarní burza oblečení, hraček a ostatního zboží. 

 První minibrigády k projektu obnova obecní zahrady. 

DUBEN 
 První velká vyklízecí brigáda k projektu Obnova obecní zahrady. 

 Slet čarodějnic tak jako loni se rádi zúčastníme společné akce s místní TJ. 

KVĚTEN 
 Další brigády k projektu Obnovy obecní zahrady. 

 Babské tlachání- vše pro ženy. 

 Den dětí- zábavné odpoledne pro děti k jejich svátku. 

ČERVEN 
 Táta dneska frčí – 2. ročník, kampaň s účastí 5 obcí, kdy děti ze škol budou představovat 

své tatínky malbou či jinou výtvarnou činností. 
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 Babské tlachání- vše pro ženy. 

 Práce na projektu Obecní zahrada. 

ČERVENEC 
 Soutěž o nejkrásněji rozkvetlou zahrádku či balkon, nejkrásněji rozkvetlé zahrádky a okna 

budou vyfocena a spoluobčané si pak na fotografii sami zvolí svými hlasy své favority. 

 Práce na projektu Obecní zahrada. 

SRPEN 
 Vyhodnocování soutěže o nejkrásněji rozkvetlou zahrádku či balkon. 

 Práce na projektu Obecní zahrada. 

ZÁŘÍ 
 Babské tlachání – vše pro ženy. Budou předány ceny vítězům ze soutěže o nejkrásněji roz-

kvetlou zahrádku či balkon. 

 Dokončovací práce k projektu rekultivace obecní zahrady. 

ŘÍJEN 
 Babské tlachání- vše pro ženy. 

 Drakiáda- podzimní pouštění draků. 

 Podzimní burza oblečení, hraček a dalších věcí. 

LISTOPAD 
 Finální práce na projektu rekultivace obecní zahrady. 

 Slavnostní otevření obecní zahrady. 

 Uspávání broučků- děti půjdou s lampióny osvícenou cestičkou, tvořenou s dýní, kolem obce 

a budou ukládat broučky ke spánku a na cestu jim zpívat písničku. 

 Pečení perníčků ve spolupráci s ČSZ, ZŠ, MŠ, MC a seniory pro vánoční jarmark aneb „Babi-

čin nejlepší recept“. 

 Vánoční jarmark – 2. ročník, jarmark spojený s rozsvícením obecního vánočního stromku, 

básničkami, koledami. Nebudou chybět živá zvířátka, voňavé perníčky, adventní věnce 

a další. Vybraný výtěžek bude použit na naši společně adoptovanou holčičku Hawu Camaru z 

Guineji. 

PROSINEC 
 Mikulášská nadílka - opět budeme vyhlížet Mikuláše a čerta a děti se můžou podívat do ma-

lého pekla na návsi, kde se bude vařit voda v kotli! 



Strana 22  

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. 

Iveta Zástřešková 

Heršpice 279 

684 01 Slavkov u Brna 

 

Statutární zástupce: 

Iveta Zástřešková – předsedkyně 

Barbora Dvořáková – místopředsedkyně 

Iva Boková – člen rady 

 

Telefon: 

+420 775 057 402 

+420 608 365 530 

 

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  

mailto:studanka@atlas.cz
http://www.mcententyky.cz/
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