VÝROČNÍ ZPRÁVA

SHM Klubu

Újezd u Brna

za rok 2007

V Újezdě u Brna

5. dubna 2008

Během roku 2007 Klub evidoval 205 členů (z toho do 26 let 151). 18 členů bylo řádných.
V nabídce bylo 15 kroužků. Řádní členové a vedoucí kroužků se scházejí pravidelně první
neděli v měsíci. Na setkání občas zavítá i náš duchovní otec p. Miloslav Kabrda.

Nejvýznamnější akce tohoto roku:
24.2.
3.3.
1., 15. a 21.4.
21.4.
22.6.
21.7.
10.11.
2.12.
27.12.

Maškarní ples pro děti
II. bodovací turnaj ve stolním tenise - v rámci celé ČR (3 dny)
Divadelní hra Němý Bobeš
Velikonoční turnaj ve florbale
Cyklomaraton K24 (2 dny)
Expedice do Podkarpatské Rusi (10 dní)
Večer Světlušek
Odpoledne stolních her
Žehnání vína s ochutnávkou

Během roku byla možnost zúčastnit se vodáckých akcí.Například sjíždění Jihlavy či
Oslavy. Rovněž byly uspořádán zájezd pro mladé, letos byla zvolena destinace Čtyři Palice na
Vysočině.
Během roku jsme udělali také tři turnusy letních stanových táborů (mládež, dívky a
chlapci) a další letní či zimní chaloupky.
Klub funguje ve dvou rovinách. Jedna je organizování kroužků pro stálé návštěvníky
(členy). Druhá rovina jsou akce pro nečleny – tábory, turnaje, K24 a zájezdy.
Klub spolupracuje s radnicí (dotace, ceny na K24, turnaje); se školou (na nástěnce jsou
letáčky upozorňující na činnost Klubu); se Skautem (sdílíme jednu budovu) a také máme
velmi vřelé vztahy s farností.
Výroční zprávy jednotlivých kroužků jsou na následujících stranách.
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Stolní tenis
Denisa Lakomá, Jitka Filová, Radim Šifta, Lukáš Dobrovolný
Na jaře roku 2007 se vedení jednotlivých skupin kroužku stolního tenisu věnovali 4
trenéři. Kroužek byl rozdělen do 2 výkonnostních kategorií: mladší, starší žáci a žačky – pod
vedením Denisy Lakomé a Jitky Filové; tým OSIII., dorostenci a ostatní – Lukáš
Dobrovolný a Radim Šifta. Tréninkům bylo věnováno asi 3 hodin týdně.
Na podzim 2007 je kroužek opět rozdělen do 2 skupin: mladší i starší žáci a žačky –
vedou opět Denisa Lakomá a Jitka Filová; dorostenci a ostatní – vedou Lukáš Dobrovolný a
Radim Šifta.
Náš klub uspořádal v roce 2007 bodovací turnaj SHM, podle hodnocení účastníků byl,
jako každoročně, hodnocen velmi kladně.
Tradičně jsme zorganizovali vánoční turnaj. Letos již po čtrnácté. Tentokráte za účasti
14 hráčů a hráček z Újezdu a okolí. Hrálo se ve třech hlavních a jedné doplňkové kategorii.
I nadále jsme pokračovali v soutěžích Okresní vyškovské ligy se dvěma žákovskými
družstvy a jedním družstvem v Okresní soutěži III.
V novém školním roce se aktivně účastníme soutěže OS III.
V roce 2008 bychom se opět chtěli účastnit akcí pořádaných stolním tenisem v SHM,
uspořádat další ročníky místních turnajů a pokračovat v soutěžení v Okresní vyškovské lize.
Sbor
Marie Životská, Václav Kyselka
Činnost sboru je zaměřena především na rytmický liturgický doprovod při mších
svatých v kostele sv. Petra a Pavla v Újezdě u Brna. Sbor vystupuje především v období
velkých církevních svátků (Vánoce, Velikonoce, svátek Ježíše Krista krále), slavností ve
farnosti spojených se životem mladých lidí (1. svaté přijímání, biřmování, křty, svatby,
setkání mládeže apod.) a na vyžádání (akce mimo domovskou farnost).
Během roku 2007 sbor omezil vystupování mimo domovskou farnost z důvodu
generační obměny a nácviku nového repertoáru.
V roce 2008 je plánováno setkání rytmického sboru z Újezda u Brna s partnerským
řecko-katolickým sborem z ukrajinského Kyjeva.
Zpěv malých dětí
Bohdan Hladký
Malé děti se scházejí jednou týdně před dětskou mší svatou asi na jednu hodinu, při
které si procvičují písně, které pak za doprovodu kytary prezentují právě při bohoslužbě.
Kroužek navštěvuje asi 10 dětí předškolního věku.
Modelářský kroužek
Vojtěch Blaho
Schází se na oratoři každý týden na hodinu a půl. Je určen pro děti a mládež zhruba od
druhé třídy. Letos byla průměrná návštěva deset dětí, z toho všichni chodí pravidelně. V
kroužku se především vyrábí papírové modely podle předlohy nebo vlastní výrobky z kartonu
a papíru.
Před velikonocemi pořádal modelářský kroužek pletení mrskaček a na podzim jsme
dělali Drakiádu pro celou farnost. V době adventní jsme společně s jinými rukodělnými
kroužky vyráběli vánoční dárky a ozdoby. To co nám chybí, jsou cenově dostupné
vystřihovánky. Nejcennější jsou pro nás ty nejjednodušší, jelikož do kroužku chodí menší
děti, které složité modely nezvládnou. V kroužku bych rád zavedl i jiné přístupy
k modelování, například skládání z papíru (origami).
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Výtvarně-keramická ateliér
Marie Jenišová, Marie Pospíšilová
V prvním pololetí roku 2007 probíhal výtvarný i keramický kroužek rozděleně.
Vyráběly se nejrůznější dekorace do domů a bytů. Zajímavou společnou akcí obou kroužků
byl cyklovýlet do Křenovic na keramický salón zakončený návštěvou cukrárny.
V druhém pololetí roku se oba kroužky spojily v jeden, pod názvem Výtvarně –
keramický ateliér. Činnost byla zahájena počátkem října. Přihlášených dětí bylo 18, věková
hranice byla vymezena povinnou školní docházkou. V tomto kroužku se snažíme spojit
výtvarnou a keramickou činnost.
2. neděli adventní jsme uspořádali „Vánoční dílnu,“ kde si mohli rodiče s dětmi
vyrobit nejrůznější vánoční dárky. Součástí byla i výstava perníků.
Keramický kroužek
Veronika Glettová, Šárka Gottvaldová
Zájmový kroužek keramiky pro mládež a dospělé funguje v naší oratoři již třetím
rokem. Scházíme se dvě hodiny týdně.
Osazenstvo kroužku se z části obměnilo, a tak se věnujeme technikám nejen
pokročilým a netradičním, ale i základním, jako je např. modelování dle předlohy, výroba
hliněné kachle s nízkým reliéfem, modelování čajové soupravy, vytáčení na hrnčířském
kruhu apod.
Snažíme se naučit nejen práci s hlínou a manuelní zručnosti, ale porozumět i
chemickému složení materiálů, chemickým reakcím a glazování. To se hodí zejména při méně
tradičních technikách barvení a vypalování a „osvědčených experimentech“.
Na jaře jsme se zúčastnili Prvního jarního keramického salonu v Křenovicích a
výstavy keramiky ve Slavkově.
Kroužek keramiky pro děti je rozdělen do tří skupinek. První tvoří maminky
s malými dětmi, druhá část je pro děti z prvního stupně základní školy. A nejstarší děti, ty se
zabývají prací na hrnčířském kruhu. Zatímco ostatní vyrábějí ozdoby na zeď, květináčky,
zapichovátka do květináčů…
Ministrantský kroužek
Pavel Blažek, Jakub Eliáš
Byl rozdělen do dvou kategorií – mladší a starší. Teď už jsou spojeni do jedné.
Schůzky trvají hodinu až hodinu a půl. Mladší se soustředí na učení se správné služby u
oltáře. Starší potom formou kvízů či různých jiných soutěží dokazují svoje znalosti. Cílem je
vychovat z nich vedoucí ministrantů.
Snažíme se z nich vychovat slušné kluky jak u oltáře tak venku.
Fotbalový kroužek - junioři
Václav Jašek, Tomáš Kellner
Tento kroužek shromažďuje děti ve věku od 10- 15let. Během roku se scházíme
jednou týdně na oratoři v Újezdě u Brna a hrajeme nebo trénujeme fotbal. V zimních měsících
a o velkých prázdninách přerušujeme činnost.
Fotbalový kroužek - senioři
Václav Jašek, Tomáš Kellner
Zahájili jsme pravidelné setkávání starších případně ženatých pánů, kteří hrají fotbal
celoročně (v létě na oratoři v Újezdě u Brna a v zimě v hale dle možnosti). Během letních
měsíců odehrajeme fotbalové utkání „ženatí proti svobodným“.
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Florbalový kroužek
Bohdan Hladký
V tomto roce jej navštěvovalo kolem 30 lidí, neustále se však rozrůstá o nové tváře.
Na jaře jsme uspořádali 1. Velikonoční turnaj. Zúčastnily se ho čtyři týmy (dva celky z Brna a
dva z Újezdu u Brna.) Vítězem turnaje se stal tým SHM Klub Újezd u Brna. Protože celý
prosinec nebylo možné navštěvovat halu, museli jsme zrušit druhý ročník Vánočního turnaje.
Tréninky florbalového kroužku probíhají dvakrát týdně. Každou neděli a středu od
18:00 do 20:00.
Protože úroveň kroužku neustále roste, přihlásili jsme se opět do Amatérské florbalové
ligy. V letošním roce jsme sehráli čtyři turnaje 8. ligy AFL a všechny skončily naším
vítězstvím.
Dokonce se nám letos podařilo zúčastnit dvou turnajů SHM pro starší žáky. Kluci se
zatím rozkoukávali a doufám, že příští rok bude pro ně úspěšnější. Také jsme přišli
s myšlenkou pořádání florbalových turnajů SHM pro starší ročníky a doufáme, že se nám
naše vize podaří uskutečnit.
Cyklistický kroužek
Pavel Fasora
Organizuje různé cyklistické výlety, zájezdy a závody. Letos proběhlo celkem devět
akcí. Při první jsme vyměnili kola za běžky a na konci ledna jsme projeli okoli Újezda na bílé
stopě. Další výlet byl v půli března do Brněnské katedrály.V dubnu jsme jeli na zelený čtvrtek
na pruty a na bílou sobotu do Slavkova na velikonoční výstavu.
Další výlet se konal 19. května v souvislosti s brněnskou muzejní nocí. Jeli jsme na
Mohylu míru a do kláštera v Rajhradě.
Největší akcí kroužku je tradičně ultramaraton K24, který je určen amatérům. Letos se
ho zúčastnilo 117 závodníků, z toho bylo 19 žen. Opět padly rekordy – muži 28 475,8 km,
ženy 4453,2 km.
V srpnu a v září se konaly tři výlety na přehrady. Na prvním jsme se podívali
k brněnské přehradě, další – dvoudenní – nás zavedl až k malešické přehradě a poslední výlet
vedl opět kolem brněnské přehrady a zakončen byl v Žebetíně.
Volejbalový kroužek
Martin Životský
Kroužek volejbalu navštěvuje každý týden 12 hráčů, celkově se střídá cca 15 hráčů.
Tréninky probíhají v pronajímané školní tělocvičně, každý týden ve středu, mimo letních
prázdnin. Šestým rokem se účastníme AVL (Amatérská volejbalová liga). V „ligové sezóně“
(říjen až duben) hrajeme průměrně 3 zápasy za měsíc, v dubnu je závěrečný turnaj. Dále se
účastníme volejbalových turnajů s teamy z blízkého okolí našeho města.
Divadelní
Pavel Blažek
Letos na jaře kroužek uvedl hru od Járy Cimrmana Němý Bobeš. Během celkových tří
představení přišlo na čtyři sta diváků. Podzim roku přinesl nacvičování další hry, tentokráte
Záskok, také od Cimrmana. Tuto hru nacvičujeme jedenkrát týdně 2 hodiny. Celkem je nás
šest herců a jeden zvukař.
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Kulturní
Pavel Blažek
Kroužek sdružuje několik lidí, kteří se starají o chod a pořádání kulturních akcí
v Klubu (Maškarní ples, Pálení čarodějnic, buřťáky, setkávání rodin, zájezdy a výlety…).
Letos k nám přibyli další mladí, kteří pořádají na oratoři pravidelné diskotéky. Letos jich bylo
5.
Dramatický
Pavel Blažek
Letos na podzim vznikl nový kroužek, a to dramatický. Je určen pro děti školou
povinné a pro mládež, kteří nacvičují krátké divadelní hry. Nacvičovali se tři hry Perníkář a
Kornoutek, Hodinář Perko a Vondráčkova studna. Celkem se jej zúčastnilo 22 dětí. Uvedení
her je plánováno na jaro 2008.

Stolní hry
Ondřej Životský
Kroužek nabízí možnost strávit večer hraním stolních her v prostorách farní oratoře.
Kroužek se koná pravidelně každý pátek, v případě zájmu i častěji. Pravidelně jej navštěvuje
průměrně 8 lidí. Hrají se hlavně moderní hry (UNO, Bang!, Osadníci z Katanu, Sankt
Petersburg, Carcassone, Metro, Sabotér, Intriky ...). Na začátku a na konci roku kroužek
pořádal Trunaj stolních her. Turnaje se zůčastnilo vždy minimálně 40 účastníků z řad dětí a
mládeže.
mateřský klub Ovečka
Liba Mácová
Letošní rok jsme opět zahájili v prostorách oratoře Újezd u Brna. Zpočátku jsme se
scházeli 2x týdně, od září 4x týdně.
V úterý a čtvrtek se věnujeme cvičení dětí dle jejich věku a schopností zaměřené na
procvičení horních a dolních končetin, správné držení těla, masáže a hrubou motoriku.
Součástí je i výtvarná výchova zaměřená nájemnou motoriku. To vše pro maminky s dětmi
do 2 let. Ve čtvrtek je součástí půlhodina pohybovky podle hudby. Ve středu pořádáme pro
maminky kurz na PC. V pátek se věnujeme tématům, které se dotýkají oblasti víry. Setkání
trvá v průměru asi dvě až tři hodiny.
Z klubových akcí to byly Karneval, přednáška na téma „Vliv květin na naše zdraví",
Velikonoce, přednáška 1. pomoci při úrazech, přednáška na téma" Ekologické pleny," a "Jak
pečovat o svou plet", Mikulášská a Vánoční setkání. Pro veřejnost jsme pořádali Sněhurku ke
dni dětí, Burzu na období podzim-zima, Večer Světlušek, Výstavu perníků a rukodělných
prací. Letos jsme pořádali jednu přednášku pro děti v místní mateřské školce na téma"Ze
života včel," které se účastnili i děti z klubu.
Letošní rok navštěvuje mateřský klub 82 maminek i s dětmi.
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