
VÝROČNÍ ZPRÁVA
ZA ROK 2017



O NÁS
Cílem spolku je posilování hodnoty rodiny, úlohy rodičů a mateřské 
role ženy ve společnosti, podpora právní ochrany rodiny, mateřství  
a rovných příležitostí mužů a žen. Centrum Ententyky, z.s.(dále jen CE) 
již více jak 10 let výrazně přispívá k budování občanské společnosti  
a snaží se být protiváhou konzumnímu způsobu trávení volného času. 
Chod organizace je zajišťován dobrovolníky. CE je také součástí 
aktivit spolupráce Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání v území 
ORP Slavkov u Brna, kdy seznamujeme jiné NNO v regionu s našimi 
aktivitami a nabízíme jim příklady dobré praxe.



PROJEKTY
Hrátky s nemluvňátky

Realizace dlouhodobých volnočasových aktivit pro rodiče a děti- Muzikohrátky pro rodiče a děti ve věku 
3-30 měsíců, Jazykohrátky – výuka anglického jazyka pro děti a rodiče na RD, Knížkohrátky – čtenářský 
kroužek pro děti od 3 měsíců do 10 let.

1. 3. 2017 – 31. 12. 2017 Finančně podpořeno Jihomoravským krajem.

Elektrohrátky, Knížkohrátky a Muzikohrátky u nás v Heršpicích

Projekt reagoval na absenci jakýchkoliv technicky zaměřených volnočasových aktivit a aktivit zaměřených 
na podporu čtenářské gramotnosti u dětí v našem regionu. Rodinám jsme nabízeli prostřednictvím 
elektrotechnického, čtenářského a hudebního kroužku smysluplné trávení volného času a navazování 
sociálních kontaktů přímo v místě jejich bydliště.

3. 3. 2017 – 31. 12. 2017 Finančně podpořeno Nadací ČEZ.

Elektrohrátky – práce s ozoboty

Workshop programování minirobotů ozobotů. 

11. 10. 2017 Finančně podpořeno Sdružením VIA, z.ú.



PROJEKTY
Senioři dětem, děti seniorům

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

Díky projektu byly realizovány tyto aktivity:

Babiččino vaření - probíhá od 1.10. 2017 do 30.9.2018 - senioři   1x týdně vedou aktivitu pro děti, kde 
děti učí připravovat pokrmy od těch nejjednodušších ze studené kuchyně až po ty složitější.

Babiččino čtení - senioři dochází 1x/měsíc na čtenářský kroužek, který pořádá CE a dětem zde předčítají  
z vybraných knížek.

Babiččino vyprávění - senioři celkem 4x v rámci čtenářského kroužku dětem vypráví o zvycích typických 
pro jednotlivá roční období a naši obec (masopust, Velikonoce, hodová tradice, Vánoce) a jak zde byly 
tyto svátky slaveny dříve.

Vánoční jarmark a společné pečení perníčků

Finančně podpořeno Nadací T-mobile Mluvme spolu
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PROJEKTY
Senioři dětem, děti seniorům II

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

Díky projektu byly realizovány tyto aktivity:

Babiččino vaření - probíhá od 1.10. 2017 do 30.9.2018 - senioři   1x týdně vedou aktivitu pro děti, kde 
děti učí připravovat pokrmy od těch nejjednodušších ze studené kuchyně až po ty složitější.

Babiččino čtení - senioři dochází 1x/měsíc na čtenářský kroužek, který pořádá CE a dětem zde předčítají  
z vybraných knížek.

Babiččino vyprávění - senioři celkem 4x v rámci čtenářského kroužku dětem vypráví o zvycích typických 
pro jednotlivá roční období a naši obec (masopust, Velikonoce, hodová tradice, Vánoce) a jak zde byly 
tyto svátky slaveny dříve.

Vánoční jarmark a společné pečení perníčků

1. 10. 2017 – 30. 9. 2018 Finančně podpořeno Nadací Taťány Kuchařové – Krása pomoci, finanční 
prostředky jsou využity na dofinancování aktivity Babiččino vaření – nákup surovin
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PROJEKTY
Heršpické elektrohrátky

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: 20. 9. 2017 – 30. 6. 2018

Projekt je podpořen Nadací Tři brány – komunitní nadací pro vědění, umění a civilizaci v rámci programu 
AD FUTURUM
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Šachový kroužek 

Muzikohrátky 

Babiččino vaření 

LineDance 

Svépomocná skupina rodičů vícerčat 

Pěvecký sbor

VOLNOČASOVÉ AKTIVITY
Knížkohrátky – čtenářský kroužek

Otevřená tělocvična 

Příprava na nástup do školky 

Kurzy efektivního cvičení 

Angličtina pro děti a rodiče 

Elektrohrátky – elektrotechnický kroužek

KAŽDOROČNÍ AKCE
Pasování prvňáčků a loučení se čtvrťáky

Každoročně v červnu pořádá CEna Obecní zahradě, kde se vždy představí děti z místí ZŠ a MŠ se svým 
vystoupením. Paní učitelky společně s CE ocení žáky 4.třídy, kteří odcházejí do ZŠ ve Slavkově u Brna  
a pasují budoucí prvňáčky. Děti dostanou od CE trička, šerpu a drobné dárky, jako vzpomínku na školku 
či školu. Akce je vždy provázena kulturním programem – divadelní či hudební představení a společným 
posezením s občerstvením.

Benefiční vánoční jarmark

Také patří mezi každoroční kulturní akce CE. Koná se většinou první adventní neděli a je doprovázen 
kulturním programem - vystoupením místních dětí z MŠ a ZŠ Heršpice, hudebním vystoupení dětí ze ZUŠ. 
Na jarmarku je možné zakoupit tradiční vánoční výrobky, ochutnat pravý vánoční punč, starodávné placky 
i domácí vánočního cukroví, které připraví místní obyvatelé. Výnosy z dobrovolných příspěvků i darovaných 
výrobků nejen dětí z místní školky a školy jsou využity pro podporu nějakého charitativního projektu či 
místních seniorů.

Společné vánoční pečení 

První prosincový týden před vánočním jarmarkem probíhá společné předvánoční pečení se seniorkami  
a dětmi z místní ZŠ a MŠ. Výrobky zde zhotovené se potom prodávají na vánočním jarmarku a slouží také 
jako vánoční nadílka pro děti z MŠ. Akce podporuje sounáležitost obyvatel obce a pomáhá propojovat 
všechny věkové skupiny a generace.

Uspávání broučků

Každoroční podzimní akce pořádaná CE, kdy obcí vyzdobenou dýněmi a světýlky prochází děti s lampiony, 
aby zazpívaly broučkům ukolébavky. Akce končí na Obecní zahradě, kde společně zpíváme a nakonec 
odměníme zúčastněné děti sladkostmi.



HOSPODAŘENÍ



HOSPODAŘENÍ



KONTAKTY
Heršpice 91, 684 01

www.ententyky.eu
facebook: www.facebook.com/CentrumEntentyky/
e-mail: centrum@ententyky.eu
tel.: 777 678 988

Předseda: Mgr. Jana Procházková (do 15. 1. 2018)
 Mgr. Bc. Lucie Štefánková (od 15. 1. 2018)
 stefankova@ententyky.eu

Místopředseda: Bc. Olga Dopitová
 dopitova@ententyky.eu


