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LISTY
            SENTIČANA

SLOVO ÚVODEM
Milí čtenáři, 
když jsem přemýšlela nad tím, jak 

vám opět po čase přiblížit a okomento-
vat aktivity a práci spolku v druhé polo-
vici tohoto roku, napadlo mě jen jediné: 
použij lidský rozměr! Není totiž složité 
vyjmenovat jednotlivé akce, které již 
víceméně tradičně znáte. Mnohem dů-
ležitější je přiblížit vám smysl a záměr 
fungování spolku a pokusit se přimět 
vás ke čtení. Aktivity našeho spolku 
jsou zaměřeny především na rodiny. 
Je tomu tak u akcí např. „čteme dě-
tem“, „přivesnické tábory“, „cvičení pro 
děti“ apod. Ale zajímají nás i senioři. 
A protože k seniorství všichni směruje-
me, víme, že čas seniorů neznamená 
ukončení společenského života. Právě 
proto jsme se při tvorbě aktivit rozhodli 
jít směrem vzájemného mezigenerač-
ního poznávání prostřednictvím akcí, 
které jsou otevřené všem. Jedná se 
o akce typu Sentice Hills, předvánoč-
ní vepřové posezení, cyklovýlety, tu-
ristické procházky, adventní zájezdy, 
pálení čarodějnice, cvičení pro ženy 
a další. Chceme tak oživit a doplnit 
společenský, kulturní i sportovní ži-
vot v obci Rozhodně nenahrazujeme 

Milí spoluobčané,
Vánoce se blíží, proto Vám chceme 

Veselé a požehnané svátky přát, aby 
člověk člověka měl stále rád, aby je-
den druhému víc štěstí přál, aby Nový 
rok za to stál.

Přejme Vám Vánoce čisté a bílé 
jako sníh, v životě jen radost, zdraví 
a smích. Víme, že kouzlo Vánoc nikdy 

obecní aktivity. To, co děláme pro vás 
i pro nás, děláme jen proto, že to chce-
me, že nám to dělá radost a ne proto, 
že musí me. Nikomu nic nedokazuje-
me a s nikým nesoupeříme. To je myš-
lenka, kterou jsem vám chtěla předat. 
Byla bych velice ráda, kdybyste si ča-
sem udělali chvilku pro sebe a přišli 
se s námi těšit z té či oné připravené 
akce, která by nikdy nevznikla, kdy-
bychom si nevěřili a nechtěli jít spolu 
dál. Budeme se na vás velice těšit bez 
ohledu na to kdy se potkáme. VŠE JE 
JEN O LIDECH !

Všem svým kamarádům a zná-
mým, kteří tvoří, organizují a angažují 
se v rámci spolkových činností, patří 
mé velké poděkování. Všem ostatním 
přeji jen to nejlepší a do Nového roku 
2018 to nejdůležitější, co má být dáno 
plnou náručí všem a stejně: zdraví, lás-
ku, úsměv a pochopení od nejbližších!

Zůstává mi už jen pozvat vás ke 
čtení následujících článků, které nám 
připomenou zážitky a vám přinesou 
nové podněty.

S úctou,
PhDr. Miriam Jedličková

nekončí a jeho největšími dary jsou ro-
dina a přátelé. Proto i Vám na dálku 
děkujeme za přízeň, společnou radost 
i zážitky, které jsme s mnohými z Vás 
prožili.

Šťastný Nový rok 2018 přejí přátelé 
a rodiny spolku SENTIČAN!

Pour
féliciter
2018
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III. přívesnický tábor 1. turnus (červenec)
skutečně používá. Největším zážitkem 
však bezesporu byla návštěva sku-
tečného záchranáře, který k nám při-
jel z tišnovské záchranné služby. Pod 
jeho vedením děti absolvovaly „Kurz 
první pomoci“. Seznámily se se zá-
kladními prvky první pomoci, jakou je 
například masáž srdce, a po absolvo-
vání skupinové hry „Záchranář v akci“, 
při níž musely v lese ošetřit zraněnou 
osobu, získaly děti certifikát o absol-
vování kurzu první pomoci. Všichni 
účastníci tábora si zaslouží veliký DÍK. 
Celý týden byl ve znamení skvělých 
zážitků, dobré nálady a bezva zábavy. 
Moc jsme si to užili!

Ing. Pavla Valachová

První turnus letního přívesnické-
ho tábora proběhl začátkem července 
a téma, jemuž byl zasvěcen, se setka-
lo s velkým ohlasem a až nečekaným 
nadšením všech zúčastněných dětí. 
Tímto tématem totiž bylo „Lidské tělo 
a zdraví“. Děti měly možnost seznámit 
se se zdravou životosprávou a s po-
jmem „Zdravý životní styl“, poznávat 
lidské tělo a jeho části, hravou formou 
se učily rozeznávat jednotlivé lidské 
smysly. Teoretická výuka byla proklá-
dána nejrůznějšími soutěžemi a úko-
ly. Díky věcnému daru společnosti 
Hartmann-Rico, si mohly děti formou 
hry „osahat“ nejrůznější operační ma-
teriál a operační krytí, které se v praxi 

Adventní zájezd – Valašské Klobouky 2. 12. 2017 

Předvánoční posezení s muzikou u zabíjačky 9. 12. 2017 

Těšili jsme se na velký trh lidových 
a rukodělných výrobků, které rozehraje 
a rozezpívá kulturní program, otevřou se 
dveře památkových objektů a pod ruka-
ma řemeslníků ožijí starodávné zručnos-
ti, tradice a zvyky. Náš zájezd připadl na 
sobotu, kdy proběhl hlavní program jar-
meku. Návštěvníci byli zváni do valaš-
ských dřevěnic, kde na ně dýchlo kouzlo 
starých časů, mohli ohodnotit jarmekové 
soutěže, podívat se na folklórní vystou-
pení i výstavu betlémů, ve valašské ško-
ličce se naučit koledu, v poštičce dostat 
originální jarmekové razítko a ve výtvar-
ných dílnách zase něco pěkného vyrobit. 
Všichni byli příjemně naladěni.

Dovolujeme si Vás pozvat na tra-
diční předvánoční vepřové posezení 
s muzikou, které se uskuteční v sobotu 
9. 12. 2017. Vepřové „hody“ vypuknou 
v místní sokolovně od 15:00 hod. Pro 
mlsné jazýčky budou připraveny jitrnice, 
jelítka, zabíjačková polévka, ovar, zabí-
jačkový talíř, tlačenka a další dobroty. Od 
17:00 hod. na stejném místě začnou znít 
neodolatelné tóny kapely KLADIVO. Ten-
tokrát na vás čeká i překvapení:

po 21:00 hod.
ZABÍJAČKOVÝ GULÁŠ ZDARMA
Příjďte na vepřovou hostinu s muzi-

kou a tancem. Jste vítáni!
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Dětské rybářské závody
a prosadit se bylo těžké! Počasí bylo 
z rána sychravé, ale po deváté hodině 
vysvitlo sluníčko, takže podmínky pro 
rybolov byly skvělé. Bohužel ryby pro-
testovaly a nechtělo se jim žrát. Sem 
tam se chytl okoun, plotice, pak pstruh 
duhový a ještě výjimečněji kapr obec-
ný. Soutěžilo celkem 30 dětí od 8 do 
15 let. Začínalo se v 7:30 hod a chytalo 
se pouze na plavanou (na špunt), aby 
měli všichni stejné podmínky, nástrahu 
a návnadu si ale už určil a vybral kaž-
dý sám. Eliška chytila kapra o velikosti 
48 cm. S tímto úlovkem se jí nakonec 
podařilo na blanenských rybářských 
závodech umístit na zatím nejlepším 
6. místě.

A proto vás všechny „mladé rybá-
ře“od 8–15 let chci inspirovat a vyzý-
vám k účasti na příštích rybářských 
závodech ve větším počtu, abychom 
všem ukázali a dokázali, jak šikovní 
tady v Senticích jsme.

Předběžné datum příštích rybář-
ských závodů v Dolních Loučkách je 
26. 5. 2018. Přesné datum bude uve-
deno na stránkách MRS Veverská 
Bítýška.

Vratislav Hložek

Dětské rybářské závody se již tra-
dičně konaly v Dolních Loučkách 
27. 5. 2017 a Blansku 27. 10. 2017, 
kde nemohli chybět ani naši „sentičtí 
rybáři“.

Nejprve proběhly závody na ryb-
níku v Dolních Loučkách, kdy nás již 
od rána provázelo krásné slunečné 
počasí. Na startu bylo 36 dětí od 8 do 
15 let. Boj s ulovenými rybami byl snad 
pro každého malého rybáře urputný. 
Ale téměř všichni si vytáhli nějakou tu 
rybu počínaje malými okounky a plo-
tičkami přes krásné pstruhy duhové, 
siveny americké až po pěkně rostlé 
kapry. Sentice byly zastoupeny Peťou 
Valachem a Eliškou Hložkovou. Oba 
nachytali pěknou řádku ryb. Peťa úlo-
vil 6 pstruhů duhových, 1 sivena ame-
rického, 1 plotici a 1 okouna obecné-
ho. Celkem získal 285 bodů a skončil 
na krásném 6. místě. Eliška úlovila 
3 pstruhy duhové a 2 okouny obecné. 
Celkem získala 126 bodů a skončila 
na slušném 10. místě. Vítězem závo-
du se stal Adam Patloka s 342 body.

Druhé rybářské závody se kona-
ly v Blansku, kde jsme měli zastou-
pení pouze jediné, a to Elišky Hlož-
kové. I zde byla velice silná sestava 
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„Škola čar a kouzel“, to byl název 
druhého turnusu přívesnického tábo-
ra, který se konal v termínu od 31. 7. 
do 4. 8. 2017. Dvacet tři statečných 
čarodějů a čarodějek vybavených kou-
zelnickým pláštěm, koštětem a hůlkou 
plnilo po celý týden úkoly celotábo-
rové hry. Odvážné děti hledaly v les-
ním porostu pobytové znaky zvěře 
a mohly se vyfotit s kožešinou lišky. 
Rozmarné léto nezabránilo v prozkou-
mávání přírody, výuce kouzel, tvoření 
herbáře, sledování počasí, dekorová-
ní mušle, zasazení stromu a výsad-
bě semenáčků smrku, či výrobě kou-
zelného lektvaru, svíčky a čarovného 
náhrdelníku. Všichni jsme se vyřádili 
v lesních porostech a na hřišti Horka 
během plnění táborových her a úkolů 
lesní pedagogiky. Odhalili jsme tajné 

zprávy trojhlavého psa Chloupka a ba-
lónkových duchů, zdokonalili se v letu 
na koštěti, v bludném lese jsme nalezli 
Ohnivý pohár. Hrad Veveří nám pood-
halil svá ukrytá tajemství. Jako správ-
ní čarodějové dokonale zvládáme vý-
cvik psa a sovy. Všichni se také musí 
obávat našich znalostí bylin a stromů. 
Čarovné tóny afrických bubnů v pátek 
završily náš kouzelný týden. Nová přá-
telství a krásné vzpomínky na pobyt 
v okolí naší vesnice si uchová každý 
táborník. Děkujeme vedoucím Zdeně 
Kuchařové Kalné, Marii Procházkové 
a praktikantkám Kateřině Procházko-
vé, Tereze Králíkové a Barunce Pro-
kešové za ochotnou a obětavou péči 
o děti. Těšíme se na příští tábor s ná-
zvem „Čarovná příroda“.

Ing. Marie Procházková

III. Přívesnický tábor 2. turnus (srpen) Sentická osmička

Sentická osmička? Co, kde a jak 
se událo? Byť název pochodu nese 
označení „osmička“, ve skutečnosti jde 
o délku trasy turistického pochodu ve 
tvaru číslice osm. Na místo, odkud vy-
razíte, se po zhruba 8 kilometrech pro-
cházky opět vrátíte. Náš první ročník 
se uskutečnil 28. září v odpoledních 
hodinách se startem na kopci u kříž-
ku. Turistický pochod je otevřen všem 
zájemcům, kteří se chtějí podívat do 
krásné přírody našich přilehlých lesů 
a současně zapojit své děti do malé-
ho dobrodružství v podobě hledání 
a plnění úkolů. V prvním ročníku moh-
li přítomní s mapou v ruce absolvovat 
jednu ze dvou tras, kdy kratší z nich 
měřila zhruba 5 km (pro malé děti 
a kočárky) a delší pak zhruba 8 km. 
Do příštích ročníků plánujeme přidat 
i trasu přesahující 8 km pro příznivce 
dlouhých pochodů. I když se náš první 
ročník nesl v duchu hledání drobných 

pokladů po značené trase, ve finále 
to byl souboj „kdo nalezne největšího 
praváka“. A že jich bylo! Mnohým z nás 
se tím trasa značně prodloužila, ☺ 
avšak radost a zasloužený odpočinek 
po náročné stezce byl řádně houbař-
sky oceněn. Ty nejlepší kousky nasbí-
raly samozřejmě opět děti! Všichni byli 
moc šikovní a zaslouží si odznak turi-
stických houbohledačů! Těšíme se na 
druhý ročník 2018, který bude opět za-
jímavý něčím novým pro všechny malé 
i velké sentické turisty. Příroda kolem 
nás je v každém ročním období nád-
herná a je skvělé, že na absolvování 
příjemné turistiky není potřeba jezdit 
daleko – stačí pár dobrých kamarádů, 
kteří neradi sedí doma na gauči, dob-
rou náladu a špetku nápadů jak z této 
společné chvíle udělat krásné odpole-
dne. Nám se to povedlo.

Miriam Jedličková
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Dne 6.4.2017 schválila Rada Ji-
homoravského kraje usnesením 
č. 1060/17/R15 spolku Sentičan, z.s., 
na základě žádosti o dotaci evido-
vané pod č.j. 32716/2017 dotačního 
programu „Podpora služeb pro rodiny 
poskytovaných nestátními neziskový-
mi organizacemi pro rok 2017“, po-
skytnutí dotace a schválení smlouvy 
o poskytnutí účelové finanční podpory 
z rozpočtu Jihomoravského kraje na 
realizaci projektu pod názvem: „Zá-
zemí pro aktivní rodiny v Senticích“. 
Výše dotace činila 30 000,- Kč. Cí-
lem projektu bylo zajištění materiální 
a technické základny sloužící jako zá-
zemí pro celoroční aktivity a činností 
rodičů a dětí v Senticích. Díky této 
finanční podpoře jsme pořídili velký 
stan o rozměru 5x10 m, 10 kusů party 
setů na sezení a 5 kusů stojanových 
košů na pytle s víkem. Jsme organi-

zace nadšených rodičů, dětí a přátel, 
kteří za pomoci společných aktivit, 
sportu a dalších různorodých projektů 
tvoří aktivní, činorodý celek, podpůrné 
a stimulující prostředí pro přenášení 
zkušeností a rozvoj dalších dovednos-
tí potřebných pro zdravý vztah rodič 
– dítě v jakémkoliv věkovém rozpětí. 
Realizací tohoto projektu jsme poskyt-
li členům spolku (děti, rodiče, seniory) 
bezpečné a příjemné prostředí – vy-
tvoření základny, která je pro nás, jako 
mladou neziskovou a stále rozrůstající 
se organizací velice důležitou součás-
tí. Díky podpoře Jihomoravského kra-
je došlo k možnosti celoročního využití 
venkovních prostorů v přírodě a tvor-
by zázemí spolku pro všechny aktivi-
ty spolku od jara do zimy. Realizace 
projektu byla ukončena a do konce 
roku 2017 předloží příjemce (spolek 
Sentičan, z.s.) finanční vypořádání 
poskytovateli (JMK), které je součástí 
závěrečné zprávy dotace.

PhDr. Miriam Jedličková

Projekt „Zázemí pro aktivní rodiny v Senticích“
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Třetí ročník akce Sentice Hills, kte-
rý se letos uskutečnil 19. 8. 2017 na 
louce u Křížků byl suverénně neopa-
kovatelným zážitkem. Snažili jsme se 
zaujmout smysly všech věkových ka-
tegorii a zamíchat do programu, který 
měl v rukách profesionální moderátor, 
různá nečekaná překvapení. Tak si 
malí i velcí už při vstupu mohli vlast-
níma rukama vyzkoušet dojení krávy 
a tím se zapojit do pozdní soutěže 
o nejlepší dojiče. Podvečer patřil roc-
kovému vystoupení vynikající kapely 
Hollywood Loosers. Mimochodem je 
tato kapela a její frontmen Pietro Fal-
cone tvůrcem naši hudební hymny 

(v doprovodu podmanivé ukulele) tedy 
písně: „Sentice Hills Forever“, původ-
ně skladbou kapely Sunrise Avenou 
„Hollywood Hills“. S chloubou dodává-
me, že to nej-ukulele vystoupení bylo 
i tentokrát v podání skvělého rockera 
a kamaráda Davida Floriána. Po tom 
to vydatném „hudebním předkrmu“ 
nás čekal další gurmánský zážitek – 
očekávaná suverénně nejúspěšnější 
Queen tribute kapela v České repub-
lice a jedna z nejlepších Queen tribute 
kapel na světě: QUEENIE. Precizní 
ztvárnění písní legendy světového 
rocku živě v původních aranžích a tóni 
nách, absolutní technická dokonalost, 

III. ročník Sentice Hills 19. 8. 2017 fyzická podoba a perfekcionismus – to 
vše Queenie charakterizuje a je důvo 
dem uznání odbornou kritikou i zisku 
řady ocenění. Jejich frontman Micha-
el Kluch říká, že to, co dělají ani re-
vivalem není, je to hudební divadlo. 
A my jsme vám ho rádi nabídli. V plné 
parádě, přímo na kopci v Senticích. 
Nesmíme zapomenout na odvázané 
vystoupení kapely Georgo Band, kteří 
hráli do pozdních nočních hodin a díky 
kterým, jsme ze svých hlasivek vydali 
i to poslední, co tam ještě zbylo. Děti 
se kromě pohádkové stezky v lese vy-
řádily i na velkém nafukovacím hradě 
a při dalších hrách přímo na louce. 
Jídlo a pití bylo opět bohatě. Proto 
podtrženo, sečteno: „Třetí ročník Sen-
tice Hills byl supr!“.

Veliké poděkování za tuto akci pa-
tří bezvýhradně sponzorům a dárcům, 
kteří nás opět neváhali podpořit a na-
vštívit. To nejvroucnější DÍKY však pa-
tří všem kamarádům ze spolku i mimo 
něj, kteří neváhali, dobrovolně a bez-
platně strávili pár dní přípravou, rea-
lizací i finálním ukončením akce. Bez 
vaši síly a ochoty brát zodpovědnost 
a riziko za realizaci tak náročné akce 
by Sentice nikdy nezkusily něco nové-
ho, něco jiného! ☺ Děkujeme i vám, 
občanům, kteří jste si našli čas a nebá-
li se vyjít za námi na kopec. Já vě řím, 
že to letos „stálo za to“.

Miriam Jedličková


