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členská základna 
Na konci školního roku 2006/07 měl náš Klub 204 členů. V současné době, tedy 

v březnu 2008 se pohybujeme na obdobné úrovni jako před rokem. Z toho 25 je řádných členů 
nebo vedoucích kroužků. 

 
typy aktivit a jejich rozd ělení 
 Klub se zaměřuje především na činnost kroužků. A to jak sportovních (stolní tenis, 
florbal, fotbal) tak dovednostních (keramika, výtvarka). Značnou část času a financí Klub 
věnuje pro mateřský klub Ovečka. Vyvrcholením kroužků jsou tábory a chaloupky. Táborů se 
pravidelně účastní asi 60 dětí z širšího okolí Újezda. 
 
akce pro členy 
 Přidružení členové navštěvují jednotlivé kroužky. Tyto kroužky během roku pořádají 
výlety, turnaje, či nejrůznější exkurze. Pokud kroužek připraví akci většího charakteru, je 
zpravidla pro širší veřejnost. Příkladem mohou být turnaje ve stolním tenise, florbale či 
fotbale. 
 
akce pro neorganizovanou mládež 
 Pro širší veřejnost organizujeme zájezdy (poznávací, sportovní, poutní). Pro nečleny je 
také určen závod K24 nebo přehlídka rockových amatérských kapel Boudky. 
 
systém přípravy vedoucích, vzdělávání 
 Vedoucí jednotlivých kroužků se účastní vzdělávacích kurzů, které pořádá SHM, popř. 
jiné organizace. Další vzdělávání probíhá z odborných tiskovin. Formaci zajišťuje náš 
duchovní správce – p. Miloslav Kabrda, který je velice vstřícný k činnosti našeho Klubu. 
Vedoucí kroužků se scházejí na pravidelných měsíčních schůzích, kde se projednává dění 
v jednotlivých kroužcích 
 
prezentace organizace na veřejnosti 
 Klub své aktivity prezentuje na svém webu. Informace o akcích jsou rovněž 
zveřejňovány prostřednictvím městského rozhlasu a na oficiálních plakátovacích plochách. 
Dvě pravidelné akce mají svoje vlastní stránky (www.boudky.signaly.cz, a 
www.k24.signaly.cz). V tomto roce jsme vyrobili malé letáčky, které obsahovaly rozvrh 
kroužků a základní informace o tom, kdo jsme. Tyto jsme potom svépomocí roznesli do všech 
domácností v Újezdě. 
 
plán činnosti v roce 2008 
 Akce jednotlivých kroužků jsou zveřejňovány na webových stránkách. Největší akce 
budou opět 

o K24 (20.-21.června) 
o tábory 

o mládež (30.6. - 4.7.) 
o chlapci (4. - 18.7.) 
o děvčata (18.7. - 1.8.) 

o rokáč Boudky (září) 
o výstava rukodělných kroužků (prosinec) 

 
 
 
 



Zprávy jednotlivých kroužk ů 
 
Cyklistický kroužek 

Organizuje různé cyklistické výlety, zájezdy a závody. Letos proběhlo celkem sedm 
akcí. Po prvním zahřívacím výletě do Rajhradu jsme se v dubnu podívali do okolí mohelnské 
přehrady. V květnu následovali dva výlety za kulturou. Nejprve na výstavu keramiky do 
Křenovic a poté na Brněnskou muzejní noc do Brna. 

Největší akcí kroužku je tradičně ultramaraton K24, který je určen amatérům. Letos se 
ho zúčastnilo 158 závodníků, z toho bylo 34 žen. Všichni závodníci dohromady ujeli 
41 114,5 km, což je víc než obvod Země. 

V září se konal třídenní výlet do vinařského kraje. Jeli jsme do Dolních Dunajovic 
odkud jsme podnikli výlety do okolí. 

Poslední výlet roku 2008 byl v říjnu opět do Rajhradu u příležitosti děkanátní pouti. 
 
Divadelní 
Pavel Blažek 
 
 Letos na jaře kroužek uvedl hru od Járy Cimrmana Záskok. Během celkových tří 
představení přišlo kolem čtyři sta padesáti diváků. Od záři 2008 kroužek začal nacvičovat 
další, již sedmou, hru od českého génia Járy Cimrmana. Ke zkouškám se scházíme pravidelně 
jedenkrát týdně na 2 hodiny. Celkem je nás šest herců a jeden zvukař. 
 
Kulturní 
Pavel Blažek 
 
 Kroužek sdružuje několik lidí, kteří se starají o chod a pořádání kulturních akcí 
v Klubu (Maškarní ples, Pálení čarodějnic, diskotéky, buřťáky, setkávání rodin, zájezdy a 
výlety…). Kroužek nemá pravidelné setkávání svých členů, ale vždy se akce domlouvají na 
setkáních místního sněmu.  
 
Dramatický 
Pavel Blažek 
 

Kroužek v tomto roce pokračoval ve svojí činnosti. Tj. nacvičování menších a 
jednodušších her pro menší děti a pro mládež. Mladší děti si připravily hry Pernikář a 
Kornoutek a Hodinář Perko. Mládež si nacvičila hru cimrmanova typu Vondráčkova studna. 
Všechny tři hry byly uvedeny před naplněným divadelním sálem v oratoři 2. února. 

Tímto představením však kroužek nepřestal fungovat. Začalo se nacvičovat dále. 
Tentokrát jsme zvolili tradiční příběhy. Všechna tři představení byly pohádky. Mladší 
předvedly příběh O dvanácti měsíčkách a pohádku Sněhurka a sedm trpaslíků. Mládežníci 
ukázali svůj um u pohádky Sůl nad zlato. Tyto tři pohádky bylo možné shlédnout 14. 
prosince. Další fungování kroužku bylo zaměřeno na hledání nových scénářů. 
 
Florbal 
Bohdan Hladký 
 

V tomto roce se počet členů ustálil a kroužek navštěvuje kolem 20 lidí. Tréninky 
florbalového kroužku probíhali dvakrát týdně, každou  neděli a středu od 18:00 do 20:00. 
Každý měsíc jsme navíc sehráli přátelské utkání v Brně na Lesné proti týmu Haluzářů, 
především pro udržení dobré kondice.  



V první polovině letošního roku jsme sehráli zbylé turnaje 8. ligy AFL, ve které jsme úspěšně 
uhájili 1. místo a stali se tak vítězi 8. ligy v ročníku 2007/2008. 
V druhé polovině jsme se zúčastnili čtyř turnajů 4.B ligy AFL, kam jsme postoupili. Průběžně 
nám  patří 2. příčka. 
Budeme moc rádi, když zájemci o tento sport přijdou mezi nás. 
 
Fotbal 
Tomáš Konvica 
 

Rok 2008 začaly tréninky pod vedením Václava Jaška a Tomáše Kellnera. Trénovat 
jsme začali v březnu.Na tréninky nás chodilo asi 12 ve věku od 13 do 19 let. Trénovali jsme 
každý čtvrtek od 18:00 do 19:00. 

Na tréninku jsme většinou hráli jenom fotbal. 
Tréninky skončily v květnu, protože byla dohoda s vedoucími kroužku a předsedou 

Pavlem Blažkem, že vedení kroužku převezme Tomáš Konvica. Nemělo cenu začínat 
v červnu opět s tréninky, tak po dohodě s předsedou bylo rozhodnuto, že činnost bude 
obnovena až v záři. 

V novém školním roce začaly tréninky koncem záři pod vedením Tomáše Konvici. 
Mladší měli tréninky každý patek od 16:00 do 17:00, senioři (15+) každý čtvrtek od 18:00 do 
19:00. 

Na mladší chodí kolem 10 děti ve věku od 9 do 14 let. Na seniory chodí asi 15 ve věku 
od 15 do 30 let. Neúčastnili jsme se žádného turnaje. Jenom starší kluci jezdí hrávat někdy do 
Šlapanic přátelské zápasy.  

V novém roce bychom se chtěli určitě zúčastnit nějakého turnaje. 
 
Keramika 
Veronika Glettová 
 

Ve čtvrtém roce fungování kroužku Keramiky pro mládež a dospělé se stav členů 
snížil a ustálil na čtyřech pravidelně aktivních členech. Členové jsou už v práci s hlínou 
zkušenější, a tak se můžeme věnovat méně obvyklým činnostem. 

 
V květnu jsme navštívili Keramický salon v Křenovicích a v prosinci jsme společně 

s Ovečkou udělali minivýstavu svých prací. Malým výdělkem z prodeje sklo-keramických 
knoflíků může SHM podpořit jinou potřebnou činnost pro mládež. 
 
Kolovrátek 
Martina Treterová 
 

Tento hudebně - pohybový kroužek začal svou činnost 15.9. 2008. Rodiče s dětmi se 
schází v místní oratoři 1x týdně od 2-4 let a od 4-6ti let. Cílem tohoto kroužku je naučit dítě  
vnímat hudbu a rytmus. K tomu slouží hudební nástroje, hudba jako taková, říkanky a říkadla, 
tanečky a písničky, které se v hodině postupně děti učí. Celková doba kroužků je 11/2h. Počet 
scházejících se maminek i s dětmi je 34. 
 
Modeláři 
Vojtěch Blaho 
 

Schází se na oratoři každý týden na hodinu a půl. Je určen pro děti a mládež zhruba od 
druhé třídy. Letos je tu deset dětí, z toho ne všichni chodí pravidelně. Kroužek není jen 



modelářský, kde vyrábíme papírové modely podle předlohy nebo vlastní výrobky z kartonu a 
papíru, ale zároveň je kroužkem, kde si mohou děcka popovídat, vykecat se. Taky je tu 
individuální přístup a dá se říci, že ušláplé děcka z ulice tu jsou najednou mistři oboru, mají 
šanci být dobrými. Před velikonocemi pořádal modelářský kroužek pletení mrskaček a na 
podzim jsme dělali Drakiádu pro celou farnost. To co nám chybí, jsou cenově dostupné 
vystřihovánky. Nejcennější jsou pro nás ty nejjednodušší, jelikož do kroužku chodí menší 
děti, které složité modely nezvládnou. 
 
MK Ovečka 
Libuše Mácová 
 

Mateřský klub funguje v Újezdě u Brna  už 7 let. Je určen pro maminky na mateřské 
dovolené a pro jejich děti. Program klubu pomáhá maminkám smysluplně prožít tento čas, 
který slouží k rozvoji vztahu matky a dítěte. Klub je určen pro všechny věkové vrstvy 
maminekbez rozdílu vyznání a rasy. Je otevřen 3x týdně -úterý pro děti do dvou let, čtvrtek - 
pro děti od dvou let a výše a pátek je křesťanský klub bez rozdílu věku.Náplní je hudební a 
pohybové cvičení, prvky masáží a rehabilitace, říkadla, říkanky a jednoduché tanečky 
přizpůsobené věku a schopnostem dětí. Součástí je i výtvarná část na procvičení jemné 
motoriky s pomocí maminky. Letos jsme pořádali akce, které jsou součástí klubu a některé 
jsou pořádané  pro veřejnost. Součástí klubu byly akce:Divadlo na jaře a na podzim, 
přednášky: Tupperware, Prevence úrazů a 1.pomoc, 1.pomoc kojenců a batolat při úrazu, 
Muzikoterapie-teoretická část, Baby- šátky a vázání dětí, Zdravý životní styl, Mikulášská a 
Vánoční besídka. Pro veřejnost jsou: Čaje o páté s hostem, Světlušky,Výprava z Kudlankou, 
Den pro rodinu, Burza. Pořádali jsme jedno regionální setkání vedoucích klubů. Klubová 
setkání probíhají na  oratoři v Újezdě u Brna od 9:30 do 12:00h v celkovém  počtu 73 
maminek s dětma.   
 
Stolní hry 
Michal Cupák 
 
 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 10 lidí. Hrají se hlavně moderní hry (UNO, Bang!, Cartagena, Piráti, Sankt 
Petersburg, Carcassone, Metro, Sabotér, ...). Několikrát ročně pořádá kroužek Odpoledne 
stolních her pro širokou veřejnost. Zájem bývá zejména u malých dětí a starší mládeže, 
zúčastní se vždy asi 30 účastníků. 
 
Zpěv 
Václav Kyselka 
 

Činnost Rytmického sboru v Újezdě u Brna působícího pod hlavičkou SHM 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). 

V roce 2006 sbor natočil vlastní CD, které zahrnuje činnost sboru za období 2003 – 
2006. Ukázky písní z CD jsou uvedeny na adrese: http://www.shmujezd.ic.cz/ 
Během roku 2007 sbor omezil vystupování mimo domovskou farnost z důvodu generační 
obměny a nácviku nového repertoáru.  



Hlavní akcí v roce 2008 bylo setkání rytmického sboru z Újezda u Brna s partnerským 
řeckokatolickým sborem z Kyjeva a pravoslavným souborem z místní umělecké školy 
v městečku Marijanovka (Ukrajina). Fotografie a zápisky ze společného setkání naleznete na 
následujících odkazech: 

http://ujezd.shm.cz/clanky/kulturni-akce/navsteva-ukrajinskych-sboru/ 
http://ujezd.shm.cz/fotky-z-roku-2008/?galleryID=313 

Hlavním vyvrcholením partnerské návštěvy ukrajinských sborů byl koncert, který se 
uskutečnil 20.9.2008. Zde se konala jednotlivá vystoupení a to jak ukrajinských hostů, tak 
domácích souborů včetně Rytmického souboru (pořadatel setkání).  
 
Výtvarn ě-keramický ateliér 
Marie Jenišová, Marie Pospíšilová, Hana Cupáková, Klára Hladká 
 

Zájmový kroužek Výtvarně-keramický ateliér funguje v naší oratoři již několik let. 
Scházíme se jednou týdně a náplní našeho setkávání je především výroba nejrůznějších 
dekorací do domů a bytů.  

V druhém pololetí roku 2008 byl kroužek rozdělen na dvě věkové kategorie – mladší 
děti od 1-5 třídy, starší 6-9 třída. Činnost byla zahájena počátkem října. Přihlášených dětí bylo 
11. V tomto kroužku se snažíme spojit výtvarně-keramickou činnost.  

V době adventní jsme uspořádali „Výstavu vlastnoručně vyrobených Betlémů“ a 
„Vánoční dílnu“, kde si mohli rodiče s dětmi vyrobit nejrůznější vánoční dárky.  
 
Veselé rukavice 
Libuše Mácová 
 

Toto křesťanské divadlo vzniklo v květnu 2008. Scénky tohoto divadla jsou 
inspirované Biblí, problémy dnešní společnosti a běžným životem člověka. Cílem je předat 
dětem základní hodnoty života. Je určen převážně pro děti, ale věk je neomezený. Program 
divadla je spojen s následným programem her a soutěží pro děti. Celková doba trvání 
programu bývá max. 2 hodiny.  Počet loutkoherců je 3. 
 


