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V Újezdě u Brna 6. března 2011 
 
 
členská základna 

Na konci školního roku 2009/10 měl náš Klub 172 členů. V současné době, tedy v březnu 
2011 se pohybujeme na obdobné úrovni jako před rokem. Z toho 17 je řádných členů. Dále se do 
činnosti 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). Značnou část času a financí Klub věnuje pro 
mateřský klub Ovečka. Vyvrcholením kroužků jsou tábory a chaloupky. Táborů se pravidelně 
účastní asi 70 dětí a mladých z Újezda i širšího. 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. Oldřich Macík, SDB, který je velice vstřícný k činnosti našeho Klubu. Vedoucí kroužků 
se scházejí na pravidelných měsíčních schůzích, kde se projednává dění v jednotlivých kroužcích 
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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). 

 

plán činnosti v roce 2011 

 Akce jednotlivých kroužků jsou zveřejňovány na webových stránkách. Největší akce 
budou opět 

o K24 (17. - 18. června) 
o tábory 

o mládež (1.7. - 9.7.) 
o chlapci (9. – 23.7.) 
o děvčata (23.7. - 6.8.) 
o rodiny s dětmi (6. - 10.8.) 

o výstava betlému a Vánoční dílny (prosinec) 
 

zprávy z kroužků 

Cyklistický kroužek 
 

Cyklistického jsem se ujal až na hranici léta s podzimem. Vzápětí jsem vyhlásil, že se 
pořádá cyklo-výlet. Příliš úspěchu jsem neměl, ale nakonec se na sraz postavili tři cyklisté. Cesta 
byla naplánována na vrchol Výhon, který se tyčí nad obcí Blučina. Zde se nachází nová 
rozhledna. Od Újezda je to asi 14 km. Počasí nám moc nepřálo - foukal studený vítr a byla i 
docela zima. Ale nakonec jsme to zvládli a výlet se líbil. 

V roce 2010 jsme pořádali jako každým rokem již 10. ročník cyklomaratonu K24, který se 
konal 18. - 19. Června. Zúčastnilo se 121 závodníku a 23 závodnic, kteří dojeli z celé České 
republiky i z okolních zemí. Muži celkem tento rok ujeli úctyhodných 25 162 km a ženy 4 958 km. 

Příští rok bude akcí podobného typu určitě víc. 
 

Cvičení na míči 
 

Cvičení na míči probíhá 1x týdně jednu hodinu v místní oratoři. Cvičíme cviky na 
procvičení celého těla, posilovací cviky různých tělových partií a vazů,uvolňovací a relaxační 
cviky. Toto cvičení navštěvuje 9 členů. 

 
Divadelní 
 
 Letos na jaře kroužek uvedl hru od Járy Cimrmana České nebe. Během celkových čtyř 
představení přišlo asi pět set diváků. Od října 2010 kroužek začal nacvičovat již devátou hru od 
českého génia Járy Cimrmana. Ke zkouškám se scházíme pravidelně jedenkrát týdně na 2 hodiny. 
Celkem je nás šest herců a jeden zvukař. 
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Kulturní 
 
 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 
 

Kroužek se dělí na mladší a na starší. Starší nacvičovali hru Tři zlaté zuby děda Vševěda, 
kterou uvedli na jaře. Mladší se snažili pochytit nějaké herecké dovednosti při nacvičování 
známé pohádky Mrazík. 

Celkem obě poloviny kroužku navštěvovalo na pětadvacet dětí a mladých. Podzim roku 
2010 přinesl nacvičování hry Třetí sudba (starší) a Podhorský penzion (mladší). 
 
mateřský klub Ovečka 
 

Mateřský klub je určen pro maminky, které pečují o své dítě do předškolního věku bez 
rozdílu rasy, vyznání. Je to místo, kde se mohou realizovat, navázat kontakty s jinými matkami a 
hlavně tuto dobu využít aktivně se svým dítětem program, který klub nabízí. V letošním roce 
jsme pro maminky s dětmi uspořádali Karneval, Hrátky s dětmi, výlet do Otnic na den dětí, 
návštěvu keramického ateliéru, Lanové centrum v Brně, mikulášské besídky a vánoční setkání. 
Pro veřejnost jsme spolupořádali koncert ADD gospel, Čaj o páté s hostem a Světlušky. Pro 
maminky s dětmi dále probíhaly přednáška Vady zraku u dětí a přednášky Merry Key. Pro 
maminky s většími dětmi a jejich potřebu relaxace a odpočinku jsme pořádali keramický 
workshop v ateliéru u Veroniky. Byl rozdělen na tři lekce a měl velmi dobrý ohlas a workshop s 
pedigem. Dále pak to byly dva kurzy. Kurz Znakování s dětmi a kurz Manželské večery. Letos 
navštěvovalo klub 63 členů. Klub funguje v úterý a ve čtvrtek v době od 9:30 do 12:00. V pátek 
se schází pouze věřící maminky s dětmi, které se sdílí o víře a o svých potřebách v otázkách víry. 
 
Veselé rukavice 
 

Rukavice se schází  1x týdně na ul. Legionářské ke zkouškám v počtu tří členů. Letos jsme 
hráli pouze divadlo o Slově v Újezdě a v Telnici. Pořádali jsme také seminář s divadlem Amina, 
kde si mohli členové vyzkoušet práci s mikrofonem, dramatizaci a práci s textem,různé druhy 
vedení loutky. Na závěr jsme hráli pohádku: Sněhová královna a Brémští muzikanti. 
 
Stolní tenis 
 

V roce 2010 se vedení kroužku věnovala Jitka Filová a to jediné skupině, která byla 
určena pro všechny věkové kategorie a to většinou 1,5 hodiny týdně. 
Náš klub uspořádal v roce 2010 jeden bodovací turnaj SHM, podle hodnocení účastníků byl opět 
jako každoročně hodnocen jako velmi zdařilý. Někteří naši stolní tenisté byli hodnoceni 
v žebříčku SHM na základě bodů vybojovaných na tomto turnaji.   
V roce 2011 bych chtěla uspořádat turnaj ve čtyřhře jak pro amatéry, tak pro hráče hrající 
závodně. Turnaj by měl sloužit jako taková malá náhrada za neuskutečněný bodovací turnaj. 
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Výtvarný kroužek 
 

Kroužek proběhl v celém roce vcelku úspěšně. Průměrně ho navštěvovalo asi 6 – 7 dětí. 
Chodily většinou děti mladšího věku, proto jsme se snažily uzpůsobit jejich věku i výtvarnou 
činnost. Především jsme se věnovali výrobě z papíru a malování s barvami, děti si ale zkusily i 
např. modelování z hlíny. Pro starší děvčata jsme pořídily pomůcky pro výrobu šperků. 
Vymalovali jsme a vyzdobili si ateliér, zapojili jsme se do každoročního vyrábění betlémů. 
S některými dětmi přicházely i maminky, které nám ochotně pomáhaly. Kroužek probíhá i 
v letošním roce, žádné změny nenastaly. 
 

 


