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členská základna
Pro školní rok 2013/2014 je počet členů našeho Klubu následující:
Celkem členů:
z toho do 15 let:
z toho do 18 let:
z toho do 26 let:
z toho do 35 let:

187
77
81
102
136

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 35 hodin.
Vyvrcholením kroužků jsou tábory a chaloupky. Táborů se pravidelně účastní asi 70 dětí a
mladých lidí z Újezda i širšího okolí. A tábora pro rodiny s malými dětmi se účastní 50 lidí.

akce pro členy organizované i neorganizované
Přidružení členové navštěvují jednotlivé kroužky. Pokud kroužek připraví akci většího
charakteru, je zpravidla určena pro širší veřejnost. Příkladem mohou být cyklistické závody,
turnaje ve stolním tenise, florbale či fotbale, divadelní představení

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.

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.
Cyklistický závod K24 má svoje vlastní stránky (www.k24.signaly.cz).
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zprávy jednotlivých kroužků
Kroužek: Keramický ml.
Rok se s rokem sešel a opět je tu čas napsat pár slov o působení našeho kroužku. V
loňském roce kroužek navštěvovali 4 rodiče s pěti dětmi. Věkové rozpětí dětí bylo 4-7 let.
Dokonce náš kroužek navštěvuje jeden tatínek a já mám pocit, že si tvoření z keramické hlíny
užívá stejně jako jeho malý chlapec. U dětí, které chodí do kroužku druhým, některé i třetím
rokem je znát velký pokrok, co se týče tvoření. Jsou samostatnější, zručnější, daný úkol mají i
dříve hotový a někdy dávají najevo, že se obejdou i bez pomoci rodiče a to se občas i
zasmějeme. Společná akce našeho kroužku neproběhla žádná, jen při Vánočních dílnách jsme se
s některými rodiči viděli a byla to vítaná změna, tvořit pro změnu z jiných materiálů, než je
keramická hlína. Škoda jen, že není atelier o malinko větší, zájem rodičů stále je. Co dodat na
závěr, jen snad to, že děti práce s hlínou stále těší a do kroužku chodí rády a s chutí, stejně jako
rodiče.
Kroužek: Keramický st.
Letos se kroužek věnoval výrobě keramiky z plátů, vymačkávání z hroudy, vykrajování
formičkami a následné glazování různými způsoby. Vyráběli jsme velikonoční zajíce a ovečky,
dále pak tužkovníky, sovy, ptáčky v kleci v kombinaci s pedigem, domečky, domovní čísla a
vánoční svícny a zvonečky.
Kroužek se zúčastnil místní velikonoční výstavy, kde děti předvedly svoje velikonoční
výrobky.
Kroužek jsme vybavili novými glazurami a engobami. Příští rok se budeme věnovat opět
tvořením z hlíny, kombinovat různé druhy hlíny a některé nápady osvěžit nízkotavným sklem.
Kroužek: Výtvarný ml.
Výtvarný kroužek pro předškolní děti a jejich rodiče si klade za cíl najít pro malé děti a
jejich rodiče zajímavou kreativní činnost. Tento cíl kroužek splňuje a zájem o kroužek je
výrazný, plně využíváme kapacitu výtvarného ateliéru. Převážná většina dětí je z Újezdu, do
kroužku však dojíždí také děti z okolních vesnic (Šaratice, Hostěrádky). Náměty pro výtvarnou
činnost vycházejí z příslušného ročního období, do programu vkládáme také společnou výtvarnou
práci (cca 4x do roka). Obrázky a výrobky, které děti vyrobí, krášlí jejich domovy a dělají radost
především rodinným příslušníkům. Výstava výtvarných prací dětí byla také součástí podzimního
setkání rodin.
Kroužek: Výtvarný st.
Letošní rok kroužek prodělal zásadní změnu. Ve vedení kroužku Hanu Cupákovou
vystřídala Kristýna Nedomová.
Kroužek se věnoval výtvarným činnostem a rukodělným pracím za účelem užitečného
využití volného času dětí s cílem zvýšit jejich zručnost. V první části roku děti pod vedením Hany
Cupákové dokončily vylepšování prostorů pro tvorbu - malování schodů a zábradlí, dekorace na
stěnách.
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V druhé části roku se děti věnovaly hlavně výrobkům z papíru, lepenky, barev na sklo a
korálků. Tyto výrobky si děti mohli odnést domů. Společným výrobkem byl betlém vyrobený z
lepenky, který byl ve vánoční době vystaven v kostele.
Kroužek: Vaření
Kroužek probíhá již třetím rokem. V současné době ho navštěvuje 5 – 7 dětí mladšího
školního věku. Vzhledem k daným podmínkám není příliš reálné navýšit počet dětí v kroužku.
Věnovali jsme se převážně pečeným i nepečeným moučníkům, řezům, dortům a cukroví. Všechny
suroviny si děti přináší z domu. Do kroužku bych do budoucna chtěla více zařadit přípravu
jednodušších obědových jídel. Na podzim jsme přispěli do farní akce „Misijní koláč“ – na přípravě
cukroví se na oratoři podílelo asi třicet dětí.
Kroužek: Stolní tenis
???.
Kroužek: Velké míče
Kroužek Cvičení na míči opět pokračuje ve svém provozu. Stálých účastnic je deset a
cvičíme z časových důvodů na ulici Legionářské 289 v Újezdě u Brna.
Tento kroužek je zaměřen na procvičení jednotlivých partií i celého těla k jeho zdravému
držení. Tento kroužek je vnímán účastnicemi pozitivně.
Kroužek: Fotbalový
V roce 2013 byl kroužek fotbálku v SHM Újezdu u Brna velice aktivní. Scházeli jsme se
jako obvykle každý čtvrtek v 18:30 v areálu oratoře za farou. Hraje se na betonovém povrchu
velkém zhruba jako basketbalové hřiště. V časech, kdy Slunce dávalo sbohem naší krásné vlasti,
nám svítí osvětlení (které je v současné době mimo provoz). Ze začátku byla účast skoro 100%,
ovšem s blížící se zimou postupně klesala, to ovšem není nic neobvyklého. A přesto se přes zimu
našlo pár odvážlivců, kteří zodpovědně chodili i v zimě, kroužek tedy probíhal celoročně.
Fotbálek neproběhl jen tehdy, kdy nám to počasí neumožňovalo (ohromný uragán, potopa), nebo
kvůli velké neúčasti. Náš kroužek se také aktivně účastní na futsalových turnajích. První turnaj
"O pohár Martina Středy" (ministrantský turnaj) proběhl v podzimních měsících v Brně a náš elitní
tým vyslaný z Újezdu u Brna, reprezentující SHM se umístil na skvělém 7. místě. Druhý turnaj se
konal v květnu v Telnici. Zde naši fotbalisti skončili na úžasném 8. místě.
Kroužek: Florbalový
Újezdský salesiánský florbalový tým napsal další úspěšnou kapitolu svého působení na
kolbištích amatérské florbalové ligy s názvem AFL-Brno.
Jako v předešlých reportech, také tentokrát přichází na řadu několik zmínek a bulvárních
zvěstí ze zákulisí fungování našeho klubu. V čele týmu zůstává vše při starém, neboť pokračuje
neomezené funkční období našemu kapitánovi Bohdanovi Hladkému, pod jehož taktovkou brázdí
florbalové vody zejména níže zmínění hráči. Ti se opět vesměs mohou chlubit poctivou
turnajovou docházkou, o něco méně pak docházkou tréninkovou. Pokud jde o změny oproti roku
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2012, zaznamenali jsme v průběhu loňského roku návrat ztraceného syna Filipa Houry, který
zacelil místo v sestavě po Ondrovi Sekaninovi, jemuž bohužel vleklé zdravotní problémy
znemožnily dál řádit v obranných řadách soupeře. Protože se vloni podařil Jindrovi Husákovi
husarský kousek, a to zúčastnit se v průběhu jednoho roku alespoň jednoho tréninku, přáteláku i
turnaje, bude ve výčtu tentokrát figurovat i on.
Poslední report končil v oslavném duchu, kdy do konce sezóny zbýval poslední turnaj,
přičemž bylo jisté, že nás na něm čekají příjemné okamžiky korunovace mistrů soutěže, věcné
ceny a nekonečné zástupy rozjásaných fanynek. Turnaj samotný jsme sice vyhrát nedokázali, což
většina médií přikládá předzápasovému soustředění na místním velmi populárním koštu vín,
nicméně o to více jsme se mohli radovat z celkového prvenství.
Po „náročné“ letní přípravě nás tak čekal úkol ještě těžší, totiž titul obhájit. Do soutěže
navíc postoupily dva ambiciózní a zkušené celky, které chtěly potvrdit svou příslušnost k
prvoligové elitě. Hned první turnaj ukázal, že cesta za obhajobou titulu bude trnitá. Sice jsme
průběhem prvního turnaje procházeli jako nůž máslem a soupeřům dávali vysoké gólové příděly,
ale ve finále nám zvlhnul střelný prach, takže se prvního malého pohárku pro vítěze turnaje i
průběžného vedení v tabulce ujaly Divoká prasata. Těm jsme však porážku vrátili hned v
semifinále druhého turnaje, který jsme následně vyhráli a vystřídali Kance na pozici vedoucího
celku. Na třetím turnaji jsme dokráčeli opět bez zaváhání až do finále, jenže tam jsme se museli
sklonit před Sokolem Lesonice. I přes tuto porážku jsme si ale zvýšili náskok na čele tabulky.
Čtvrtý turnaj, poznamenaný nečekanou basketbalovou vložkou v podobě prvoligového utkání
místního SK Noem Arch Brno, byl opět až do finále v naší režii, jenomže poslední krok jsme opět
nezvládli a potřetí ze čtyř možností jsme odjížděli se stříbrem. Pátým turnajem, který se konal
těsně po Novém roce, se průběh soutěže přehoupl do své druhé poloviny. Všechny týmy přijely v
nadupaných sestavách a zvláště pak Divoká prasata, která disponovala i posilami ze zámoří.
Přesto jsme s nimi dokázali odehrát dvě vyrovnané partie, přičemž v té finálové jsme měli herně
navrch, jenomže zejména kvůli našemu špatnému zakončení dospěl tento duel až do
rozhodujících samostatných nájezdů. V nich byl soupeř lepší, a tak na nás zbylo opět „pouze“
druhé místo.
Naše putováním rokem 2013 nyní dospělo ke svému cíli. S týmem florbalovým týmem SHM
Újezd u Brna se loučíme ve chvíli, kdy zbývají do konce sezóny ještě čtyři turnaje. Průběžně se
můžeme díky vyrovnaným výkonům těšit nadějnému čtrnáctibodovému náskoku na čele, který
nám ale nic nezaručuje. Všechno je otevřené, tím spíše, že do dalších bojů nemáme
nejjednodušší los. Snad se nám podaří získat nějaké turnajové prvenství a snad ke kýžené
obhajobě nakonec dokráčíme.
Kroužek: Počítačový
Letos se kroužek věnoval výchově základní počítačové gramotnosti dětí z druhého stupně
základní školy. A to zejména práce s MS Office; úprava fotek, zvuku, videa; webové stránky.
Uspořádali jsme jednu akci pro mládež, celonoční LAN párty. Účastnilo se jí 11 hráčů. Kroužek
jsme vybavili těmito věcmi: 3 počítače + software, 3x stůl, 1x switch, 5x UTP kabel, WIFI router.
Vedoucí počítačového kroužku vykopali díru na přívod internetů na oratoř. Taktéž se
zúčastnili rekonstrukce části oratoře a zapojili a zprovoznili počítačovou síť a WIFI síť na oratoři.
Příští rok bychom rádi pokračovali ve výchově počítačové gramotnosti u dětí druhého stupně
základní školy.
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Kroužek: Divadelní
Divadelní kroužek se člení na dva menší. Jedná se o dva divadelní soubory, každý z nich
hraje něco jiného. První soubor se zabývá hraním her Divadla Járy Cimrmana. V roce 2013
předvedl na prknech našeho jeviště hru Vražda v salónním coupé. Během 4 představení se do
hlediště vtěsnalo necelých 400 diváků.
Druhý soubor, mající značně mladší osazenstvo, sehrálo v lednu derniéru představení,
které nacvičovalo celý rok 2012 – Lumpacivagabundus. V roce 2013 hledal soubor další hru,
kterou by mohl předvést vděčným divákům.
Přes léto a během podzimu se rekonstruoval divadelní sálek, jeviště i zákulisí, proto byla
činnost kroužků utlumena.
Kroužek: MK Ovečka
Klub Ovečka vytváří prostor pro vzájemné setkávání rodičů na mateřské dovolené zároveň
se svými dětmi. Je otevřen pro všechny sociální skupiny osob bez rozdílu rasového, kulturního a
náboženského.
V roce 2013 se takto společně setkávalo 26 maminek s dětmi. V klubu mají děti
jedinečnou šanci se postupně začleňovat do kolektivu svých vrstevníků za přítomnosti své matky.
K tomu pomáhá i vytvořený program, který je vytvářen podle schopností a dovedností dětí. Zde
je zahrnuto cvičení, výtvarná část, hudební část a následuje volný program, který slouží k
navázání přátelství a diskusím na různé téma. Program byl doplněn tradičním karnevalem. Dále
byly pořádány kurzy Manželské večery a Efektivní rodičovství.
Od září roku 2013 předala Libuše Mácová vedení MK Martině Treterové. Na podzim jsme
navázali na tradici lampionových průvodů a uspořádali tentokrát průvod inspirovaný legendou o
sv. Martinovi.
V adventním čase jsme s dětma šli popřát starým sousedům a předat jim dětmi malovaná
přáníčka, přivítali jsme v klubu také sv. Mikuláše. Při vánoční besídce se setkali maminky z
úterního a čtvrtečního klubu společně a děti dostali malý dárek – pohádkové leporelo
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 2013 se již podruhé uskutečnilo soustředění souboru a to v Jeníkově u Hlinska.
Rok 2013 byl také rekordní co do počtu vystoupení. Soubor vystoupil 15x, z toho 5
vystoupení bylo mimo domovskou farnost Újezd u Brna.
Hlavní akcí plánovanou na rok 2014 je večer chval, kterým by chtěl soubor oslovit širší
křesťanskou obec v Újezdě u Brna a blízkého okol.
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Kroužek: Ministrantský
Letos se kroužek věnoval základním službám u oltáře, poznávali jsme liturgické předměty,
postoje, oblečení, barev, liturgický rok i životy svatých. Každá ministrantská schůzka zahrnovala
cca. dvacetiminutový blok vzdělání a zbylý čas jsme věnovali zábavě. Hlavní cíl kroužku je
především setkání ministrantů mimo oltář - naučit se něco nového a vytvořit kamarádské vztahy
mezi sebou, aby se v něm každý cítil dobře a chodil do ministrantského kroužku rád.
Kroužek navštěvovalo 8-14 dětí. Příští rok bychom se rádi věnovali prohloubení
dosavadních znalostí a důstojnějšímu chování u oltáře. K tomu bude nejspíž zapotřebí rozdělit
alespoň vzdělávací blok na starší a mladší ministranty
Kroužek: Kulturní
Kulturní kroužek pomáhal při uvádění divadelních her v sálku oratoře
• Lumpacivagabundus– 13. 1. 2013; Dramatický kroužek nacvičil divadelní hru
Lumpacivagabundus. Při veřejném vystoupení kulturní kroužek zajišťoval dobrou
srozumitelnost, zvukové a světelné efekty pro diváky a také nahrávání písně. Sál
naší oratoře se naplnil diváky, kteří odcházeli do svých domovů s úsměvem na
tváři.
• Vražda v salónním coupé– 6. 4., 7. 4., 27. 4. a 28. 4. 2013; Dramatický kroužek
divadelních „Důchodců“, jak jim říkáme, protože jsou nejstarší divadelníci
v našem klubu, si připravil hru Járy Cimrmana Vražda v salónním coupé.
Uskutečnila se premiéra, dvě reprízy a derniéra. Všechna tato vystoupení kulturní
kroužek ve spolupráci s panem Ing. Jiřím Glettem technicky zajišťoval.
Další akcí mimo oratoř byl Folklorní podvečer (23. 11. 2013); Občanské sdružení Újezdská
Rozmarýna uspořádalo 23. 11. 2013 v sokolovně v Újezdu u Brna již druhý „Folklorní podvečer s
Rozmarýnou a jejími hosty“. Sál sokolovny byl zcela zaplněn. Vystupovalo 75 účinkujících. Náš
úkol byl zajistit ozvučení této akce.
Snížené množství akcí za rok 2013, je důsledek rozsáhlé rekonstrukce Oratoře (sídla
klubu). Všichni členové kulturního kroužku se na těchto pracích podíleli. Všechny naše akce, jsou
uveřejňovány na facebooku: http://www.facebook.com/shmujezd.
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Klub Újezd u Brna

Nízkoprahový kroužek: Otevřená oratoř
Cílem projektu bylo zahájit nízkoprahové aktivity (tzv. Otevřenou oratoř). Naše
organizace nabízí řadu kroužků, každý zaměřen na něco jiného. Kroužky jsou zpoplatněny.
Otevřená oratoř nabízí činnost více kroužků dohromady a bez poplatku. Letošní rok sloužil
především pro propagaci aktivity a pro poznání toho, co uživatelé chtějí. Dále bylo potřeba
zjistit, na jaké konkrétní cílové skupiny je třeba svoje síly zaměřit.
Podpora pravidelných volnočasových aktivit pro děti a mládež ze sociálně
znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí. Projekt je rozdělen na tři bloky. Každý blok
představuje dvě až tři hodiny týdně. Každý blok má i svá specifika a je mírně odlišný. Pondělní
blok je orientován na venkovní aktivity a sportovní činnosti (především chlapci), čtvrteční na
stolní hry a taneční podložky (především děvčata) a páteční, který probíhá od devatenácté
hodiny má za úkol přilákat mládež, která by jinak trávila čas v hospodách. Přístup lektorů je
především takový, aby všichni účastníci byli zapojeni do společných aktivit a nikdo nestál
stranou. Případně lektor slouží jako bezpečnostní dozor.
Ve vedení projektu otevřené oratoře se pohybují tři dospělí lidé. Počet návštěvníků, kteří
navštívili jednotlivé bloky se pohybuje asi kolem 25 dětí, mladých a dospělých. Vzhledem k
tomu, že naše město má přes tři tisíce obyvatel, je potenciál budoucích návštěvníků vysoký.
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