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V Újezdě u Brna 9. března 2012 
 
 
členská základna 

Na konci roku 2011 má náš Klub asi 170 členů. 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, cyklistika, taneční) tak dovednostních (keramika, výtvarka). Značnou část času a financí 
Klub věnuje pro mateřský klub Ovečka. Kroužky mají průměrný týdenní příděl asi 33 hodin. 
Vyvrcholením kroužků jsou tábory a chaloupky. Táborů se pravidelně účastní asi 70 dětí a 
mladých z Újezda i širšího. A tábora pro rodiny s malými dětmi 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. Vedoucí kroužků se scházejí na pravidelných měsíčních schůzích, 
kde se projednává dění v jednotlivých kroužcích. 

 



 Klub Újezd u Brna
 

 
3 SHM Klub Újezd u Brna 

Masarykova 38 
664 53 Újezd u Brna 

GMS: +420 734 435 332 E-mail: ujezd@shm.cz 
Web: www.ujezd.shm.cz 

 

prezentace organizace na veřejnosti 

 Klub své aktivity prezentuje na oficiálním 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 2012 

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

o K24 (22. - 23. června) 
o tábory 

o mládež (2.7. - 7.7.) 
o děvčata (7. – 21.7.) 
o chlapci (21.7. - 4.8.) 
o rodiny s dětmi (4. - 8.8.) 

o Boudky (podzim) 
o výstava betlému a Vánoční dílny (prosinec) 
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zprávy jednotlivých kroužků 

Kroužek: Keramický 
 

  V roce 2011 se kroužek rozdělil na dva. Jeden se zabýval spoluprací malých dětí s rodiči a druhý 
byl otevřen pro školáky.  

  Školáci se minulý rok zabývali hlavně přírodní a zvířecí tématikou. Dělali zvířecí figurky, mořské 
koníky do koupelny na pověšení, a mnoho dalších zvířat. Vyráběli hlavně podzimní a vánoční 
dekorace. Různé misky z listů, andělíčky, hvězdy. Děti si vyráběly dárky pro rodiče, sourozence 
nebo kamarády. Příští rok se bude věnovat jarním a velikonočním předlohám a zkoušením 
mozaiky.  

  Děti s rodiči vyráběly především reliéfní povrchy a kroužek sloužil spíš jako taková forma 
arteterapie. 

 
Kroužek: Výtvarný kroužek 
 

  Kroužek se věnoval výtvarným činnostem a rukodělným pracím za účelem zvýšení zručnosti 
dětí. Kroužek pravidelně a s nadšením navštěvovalo 7 dětí. Pro zájem malých dětí, které ke své 
činnosti potřebují pomoc svých rodičů, se kroužek v září rozdělil na dvě větve. O vznik a 
následné vedení výtvarného kroužku pro děti s rodiči se zasloužila Martina Treterová, se kterou 
nyní úzce spolupracujeme. 

  Letošní rok jsme děti seznámily s mnoha výtvarnými technikami. Domů si odnášely výrobky 
z papíru, barev na sklo, korálek, ale také z květináčů, látek či samo-tvrdnoucí modelovací 
hmoty. 
  Výtvarný kroužek se také zasloužil o zlepšení orientace na oratoři. Děti společně s oběma 
vedoucími vytvořily plakáty s názvy všech místností, které dodnes fascinují všechny návštěvníky 
oratoře. 
  Příští rok bychom rádi vylepšily prostor, kde kroužek probíhá. Chtěly bychom, aby se nám tam 
líbilo a aby nám krásné prostory navodily vždy dobrou náladu.  
 
Kroužek: Vaření 
 

  Kroužek začal fungovat loni v listopadu. Zatím jsme se věnovali převážně pečení sladkých 
dobrot. Pekli jsme a zdobili perníčky do mikulášských balíčků, před Vánoci jsme dělali různé 
druhy pečeného i nepečeného cukroví.  

  Kroužek navštěvuje asi 5 - 6 lidí. Naše možnosti jsou dost omezené, proto volím jednodušší 
recepty. Cílem je teď ze začátku naučit děti základním věcem, které je třeba dodržovat a dovést 
je k tomu, aby se nebály v kuchyni přiložit ruku k dílu. 

 
Kroužek: Stolní tenis 
 

  V roce 2011 se vedení kroužku věnovala Jitka Filová a to jediné skupině, která byla určena pro 
všechny věkové kategorie a to 1,5 hodiny týdně. Tento rok se bodovací turnaj SHM v Újezdě 
nekonal.  
  V roce 2012 bych chtěla uspořádat turnaj ve čtyřhře jak pro amateréry, tak pro hráče hrající 
závodně. Turnaj by měl sloužit jako taková malá náhrada za neuskutečněný bodovací turnaj. 
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Kroužek: KOLOVRÁTEK 
 

  Na jaře jsme byli přizváni k účasti na přehlídce místních souborů, která proběhla dne 5.6. 2011. 
Akce byla úspěšná a také ostatní  občané Újezda měli možnost prohlídnout, co děti umí a jak se 
snaží.  
  Na podzim  roku 2011 se výrazně pozměnili děti docházející do kroužku a  posílila se skupinka 
mladších dětí s maminkama. Do kroužku dojíždí také děti z okolních vesnic. Podzim byl ve 
znamení seznamování se s obsahem kroužku a s nácvikem vánočního vystoupení. Tanečky děti 
předvedli na vystoupení pro rodinné příslušníky dne 17.12 a dále pak při veřejném koledování u 
jesliček. Všechny veřejné akce byly úspěšné a přispěly k předvánoční náladě nejen v rodinách 
dětí navštěvující kroužek 

 
Kroužek: Fotbalový  
 

  Kroužek se věnoval ve 100% hry fotbalu a zdokonalování se. Kroužek navštěvovalo průměrně 10 
hráčů, ale bylo to jak kdy, někdy se nás sešlo víc, někdy míň. Uspořádali jsme 2 zápasy 
Svobodných vs Ženatých, na obě utkání přišlo i hodně diváků, kteří mohutně hnali oba týmy. 
Kroužek byl vybaven 12 rozlišováky, z toho 6 žlutých a 6 oranžových, dále bych chtěl zakoupit 
nové míče. Příští rok bude nadále stejný, budeme pořád hrát fotbal, zorganizujeme zase zápasy 
Svobodných a Ženatých a určitě se zúčastníme pár turnajů v okolních vesnicích. ☺ 
 
Kroužek: FLORBAL 
 

  Startujeme 9. ledna 2011, kdy se v probíhající sezóně 3.A ligy koná 6. z celkových 11 turnajů. 
Za suverénním týmem Zastávky okupujme v tuto chvíli druhé místo v soutěži. Po cestě celým 
turnajem bez ztráty jediného bodu konečně zvedáme nad hlavu náš první pohár pro vítěze 
turnaje v probíhající sezóně. A ještě tentýž měsíc triumfujeme podruhé. Ztráta na vedoucí 
Zastávku je však příliš velká, takže i přes slušné výkony na dalších turnajích figurujeme i po 
turnaji závěrečném na pěkném, leč nepostupovém druhém místě. 

  Následuje poměrně rušné léto, ve kterém přibíráme nové posily a vzhledem k odhlášení většího 
množství týmů z lig nad námi nečekaně hlasujeme o naší účasti v první, resp. druhé lize a my se 
tak z ničeho nic ocitáme mezi absolutní elitou celé AFL. Jedná se zejména o tým Rosic a Kössa 
Moravská Třebová, přičemž celek z Třebové se může pyšnit dokonce i titulem z amatérského 
mistrovství ČR. V této lepší společnosti se nám nedaří prát o špičku tabulky, jak tomu bylo 
v každé z minulých sezón, ale držíme se na celkovém pátém místě, tedy v klidném středu 
tabulky. V skupinové části turnajů se nám daří sbírat poměrně dost bodů. Na říjnovém turnaji 
dosahujeme alespoň na třetí místo a podobný výsledek se nám daří zopakovat i v prosinci, kdy 
končíme čtvrtí. 

 
Kroužek: Rock and Roll 
 

  V roce 2011 jsme se věnovali výhradně tréninku na vystoupení, která nás čekají v roce 2012. 
Výrazně jsme zvýšili náročnost a počet akrobatických prvků, výrazně jsme zvýšili fyzickou 
kondici a prodloužili taneční choreografii. I když se nám na jaře podařilo dát dohromady 2 
juniorské páry, nikdo v kroužku do léta nevydržel. Příští rok nás čeká několik tanečních 
vystoupení v Újezdu u Brna, v Brně, v Ivančicích a v Jevíčku. 
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Kroužek: Cyklistický 
 

  Kroužek se věnoval v roce 2011 především výletům na kole. Za rok jsme stihli 4 oficiální výlety. 
Ty jsou organizovány především za poznáním zajímavostí v okolí naší obce. Za zmínku stojí nově 
postavená vyhlídka nad Židlochovicemi, nebo slavkovský zámek. Účast není příliš velká, ale zato 
kvalitní. Příští rok chceme pokračovat s výlety a do příštího roku si přejeme velikou účast při 
cyklovýletech. 
 
Kroužek: Divadelní 
 

  Divadelní kroužek od počátku roku 2011 fungoval ve třech úrovních. Tradiční Cimrmanova 
frakce, mládežnický soubor a nově se začali scházet i mladší mládežníci. 

  Cimrmanův kroužek uvedl 20. února hru Dobytí severního pólu. Celkem byly uvedeny čtyři 
reprízy a počet diváků se vyšplhal asi na 500. Po prázdninách se soubor ujal nacvičování další 
hry, tentokrát se jedná o hru Posel z Liptákova. 
  Mládežníci předvedli hry od českého autora Lumíra Kubátka. Starší soubor uvedl hru Třetí 
sudba a mladší Podhorský penzion. Každá hra měla dvě reprízy a zvláště hra Třetí sudba byla 
hojně navštěvována. Na podzim jsme poprvé zkusili hostovat na jiném pódiu, a to v Kroměříži na 
arcibiskupském gymnáziu. Koncem roku se mládežníci ujali nacvičování hry Lumpacivagabundus. 

  Třetí kroužek starších školáků a středoškoláků si vybral hru také od Lumíra Kubátka, a to 
Podhorský penzion. Hru vedlo duo režisérů Tomáš Konvica a Pavlína Krošíková. Hru přivedli 
k premiéře a jedné repríze. 
  Celkový počet členů všech tří kroužků byl 25. 

 
Kroužek: MK Ovečka 
 

  Mateřský klub Ovečka letos oslavoval desáté výročí založení v našem městě. Klub je především 
určen osobám se sociálním vyloučením. Náplní klubu je program pro maminky na mateřské 
dovolené a jejich děti od  0-5ti let. Hlavní program pro maminky a děti je každé úterý a čtvrtek 
ve stejnou dobu od 9:30 do 12:00. Je zde zahrnuto cvičení, tanečky, říkadla, hra na nástroje, 
výtvarná část a volný čas. Součástí programu jsou mikulášské besídky, vánoční setkání a 
karnevaly. Program se mění podle věku a schopností dětí. Vedlejšími programy, které jsme letos 
pořádali, byly přednášky-efektivního rodičovství, arteterapie, povzbuzování dětí, kurzy 
rukodělné- workschop s pedigem a účastnili jsme se  vánočních dílen ve spolupráci s místní SHM, 
kurzy vzdělávací- manželské večery, ef. rodičovství a kurz PC, divadlo-Zvířátka a loupežníci a  
výlety do Otnic. Dále jsme pořádali ve spolupráci s organizací Junák pro veřejnost výroční oslavu 
provozu klubu a tradiční Světlušky. Vánoční čas jsme věnovali přípravě dárků pro seniory, které 
jsme letos chodili v našem okolí s dětmi navštívit s vánočním přáním. 

  V pátek je stále v provozu křesťanský klub, ve kterém se zabýváme otázkami víry.  
  Letošní klub navštívilo 70 maminek s dětmi. Finanční částku jsme použili na provoz a potřeby 
klubu. Zakoupili jsme nové boxy na hračky, dětskou kuchyňku, potřeby na výtvarnou činnost a na 
pořádané akce. 
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Kroužek: Stolní hry 
 

  O pravidelná setkávání na oratoři se starali a vedli je pomocníci vedoucího (Hana Cupáková a 
Dominik Hladký). O celkový nadhled, o nepravidelná setkání starších a o akce pořádané pod 
hlavičkou Kroužku stolních her se staral vedoucí kroužku. 
  Pravidelná setkávání na oratoři navštěvovalo málo dětí, asi pět, z nichž dva až tři byli vedoucí 
nebo pomocníci vedoucího; zato jej navštěvovali se zaujetím. 
  Uspořádali jsme několik akcí, z nichž se většinou jednalo o odpoledne stolních her. Ty se 
uskutečnili 30. ledna v rámci Oslavy svátku Dona Boska, 1. května, 25. září a 13. listopadu. 

  Pod hlavičkou Kroužku stolních her proběhl také dlouhodobý turnaj dvojic ve stolním fotbálku 
(dále jen kalčo) Lega Calcio. Turnaj probíhal od 30.1. do 1.5. a byl velice úspěšný, zúčastnilo se 
ho 20 týmů, tzn. 40 aktivně hrajících lidí. 
  Stolní a deskové hry byly využívány i v řadě jiných akcí, například na táborech. Stolní a deskové 
hry byly také půjčovány na soukromé akce členů SHM. Stolní a deskové hry byly také využívány 
staršími členy SHM při nepravidelných schůzkách. 

  Kroužek jsme za rok 2011 vybavili spoustou nových stolních a deskových her, např. Dominion, 
Jenga, Sedm divů světa, Carcassonne... 
 
Kroužek: Rytmický sbor 
 

  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 2011 pěveckou část souboru navštěvovalo cca 20 mladých lidí ve věku 10 – 37 let. Za 
pěveckou část souboru je zodpovědná Mgr. Marie Životská. 

Instrumentální část souboru je tvořena 6 stálými členy, které doplňují případní hosté. Jedná se o 
dvě akustické kytary, basovou kytaru, klávesy, bicí a klarinet. Za instrumentální část souboru je 
zodpovědný Ing. Václav Kyselka. 
  Hlavní akce souboru v roce 2011 byly: 

• koncertní vystoupení v rámci přehlídky sborů v Újezdě u Brna (06/2011), 

• doprovod primiční mše svaté P. Jiřího Jeníše v Újezdě u Brna (07/2011), 

  Hlavní investicí v roce 2011 bylo zakoupení nové basové kytary v ceně cca 6 000,- Kč. 
  Repertoár souboru tvoří původní tvorba křesťanských autorů (zpěvníky HOSANA, Koinonia atd.) 
a písně z hudebního směru worship. 
  Rozsah činností souboru se pro rok 2012 předpokládá v přibližně stejném rozsahu jako v roce 
2011. 
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Kroužek: Ministrantský 
 

  První půl rok navštěvovalo kroužek zhruba 10 ministrantů. Tento školní rok byl provázen 
soutěží, při níž byla ohodnocena jak jejich účast na mších svatých, tak i účast na schůzkách, 
vědomosti, sportovní dovednosti apod. Tato soutěž byla ukončena v červnu slavnostním 
vyhlášením výsledků. První čtyři dostali dárkový poukaz v hodnotě 350 – 450 Kč do OD Vágner. 
Zbytek si vybíral podle umístění hodnotné ceny. Tento školní rok jsme si jednou za čas šli zahrát 
florbal do haly a v květnu jsme jeli na festival SHM do Pardubic. 
  Školní rok 2011/12 jsme začali až v říjnu, ale tentokrát jsem se už toho musel ujmout sám, 
protože 2 bývalí vedoucí na to už neměli čas. Soutěž se už neujala a ministranti přestali 
pravidelně chodit. I tak se snažím udržet tento kroužek a shánět nové ministranty. Tento rok 
bych tedy chtěl, abychom přijali hodně nových ministrantů, aby se toho tady hodně naučili a aby 
je to hlavně bavilo. 
 

Kroužek: In-line bruslení 
 

  Pravidelně chodilo asi 5 dětí. Dalších asi 7 navštěvovalo kroužek nepravidelně. Každé úterý 
odpoledne se všichni scházeli na fotbalovém (asfaltovém) hřišti. Ti co sem chodili pravidelně se 
něco málo naučili a zlepšili své dovednosti na kolečkových bruslích. 


