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členská základna
Na konci školního roku 2008/09 měl náš Klub 206 členů. V současné době, tedy
v březnu 2009 se pohybujeme na obdobné úrovni jako před rokem. Z toho 18 je řádných
členů. Dále se do činosti zapojují i další vedoucí kroužků.
typy aktivit a jejich rozdělení
Klub se zaměřuje především na činnost kroužků. A to jak sportovních (stolní tenis,
florbal, fotbal) tak dovednostních (keramika, výtvarka, modeláři). 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. A nově jsme zavedli tábor pro
rodiny s malými dětmi, kterého se účastní 50 lidí.
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 2010
Akce jednotlivých kroužků jsou zveřejňovány na webových stránkách. Největší akce
budou opět
o K24 (18. - 19. června)
o tábory
o mládež (29.6. - 3.7.)
o chlapci (3. - 17.7.)
o děvčata (17.7. - 31.7.)
o rodiny (4.-8.8.)
o výstava betlému a Vánoční dílny (prosinec)

zpráva o činnosti jednotlivých kroužků
Divadlo Veselé rukavice
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. Letos jsme pořádali : 2x
seminář loutkoherců, který byl zaměřen na dramatizaci, praktické vedení loutky, sdělování
cílů a záměrů s divadlem, artikulace , umění improvizace a práce s mikrofonem a umět
zpracovat text. Dále jsme hostovali v Brně v Klubu neslyšících, v círvích Adventistů a KS a v
Moravskoslezké Diakonii pro postižené děti.Celková doba trvání programu bývá max. 2
hodiny. Celkový počet stálých členů našeho divadla je 6.
Modelářský kroužek
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 většina 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 měli v plánu udělat Drakiádu pro celou farnost, avšak z důvodů špatného počasí
se akce nekonala. V současné době nám nic nechybí a veškerých věcí máme dostatek. Co
vidíme jako problém do budoucna je nedostatek nových dětí přicházejících do tohoto
kroužku.
mateřský klub Ovečka
Mateřský klub funguje v Újezdě u Brna už 8 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
maminek bez 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, jako jsou: Disko-karneval, výlet na
VŠ veterinární, divadlo o Palečkovi, Světlušky, Mikulášská a Vánoční besídka. Dále to byly
Čaj o páté - přednášky pro veřejnost. Pořádali jsme i dva sebevzdělávací kurzy a to Alfa kurz
- Manželské večery pro veřejnost a Efektivní rodičovství pro maminky. Dále to byly
přednášky Efektivní rodičovství, z Úřadu práce, Analýza pleti, Sourozenecká konstelace,
Znakování s dětmi, Jak nakládat se hněvem u dětí a Pasívní agrese u dětí. Klubová setkání
probíhají na oratoři v Újezdě u Brna od 9:30 do 12:00h v celkovém počtu 49 i s dětma.
kroužek keramiky
Počet členů v pátém roce fungování kroužku zůstává. Členové už prošli základními
technikami a věnujeme se více neobvyklým dílům. Kromě hlíny vyzkoušeli také novou
modelovací hmotu fimo. Orientujeme se spíše na kvalitu a prožitek, než na množství výrobků.

