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V Újezdě u Brna 5. ledna 2013 
 
 
členská základna 

Pro školní rok 2012/2013 je počet členů našeho Klubu následující: 

Celkem členů: 156 
  z toho do 15 let: 69 
  z toho do 18 let: 76 
  z toho do 26 let:  102 
  z toho do 35 let: 134 

 

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. Nejvýznamnější akce, co do 
počtu účastníků, které náš Klub zorganizoval: 

Předtančení na plese 180 

divadlo – Lumpacivagabundus (2x) 240 

divadlo Posel z Liptákova 110 

Mikulášská nadílka 110 

divadlo Posel z Liptákova (3x) 290 

Večer Světlušek 90 

Den dětí 80 
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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). A taktéž minifestiválek 
rockových kapel (www.boudky.signaly.cz) 

 

zprávy jednotlivých kroužků 

Kroužek: Keramický ml. 
 

Kroužek navštěvovalo letos  6 dětí s maminkami. Téma každé hodiny  bylo různorodé.  
Jako každý rok jsme vždy tvořili výrobky na téma, které si děti samy vybraly. Měla jsem vždy 
připraveno více zadání, neboť menší děti, tzn.předškoláčci se nikdy neshodli na zvoleném 
motivu a byli vždy rádi, pokud jsem měla přichystáno více předloh a ony s radostí nějaký ten 
motiv ke tvoření vybrali. Samozřejmě, pokud se jednalo o nějaké nadcházející svátky, ať už to 
byli Velikonoce, Den matek nebo Vánoce, tak se tvořilo vždy na konkrétní téma. I při této 
příležitosti měly děti možnost výběru z více motivů. Akci jsme zatím žádnou nepořádali, ale co 
není, může být. Do kroužku jsem koupila pár formiček, donesla jsem skleničky na glazury, které 
jsme s paní Kroupovou z druhého kroužku ihned upotřebily. Uspořádaly jsme také skříň s 
glazurami a jinými potřebnými věcmi na keramiku. Koupila jsem také špachtličky na marcipán, 
jsou bezvadné i na hlínu, ale ty nosím sebou, jsou drobné a nerada bych, aby se ztratily. Děti 
jsou v kroužku spokojeny, vždy se na sebe těšíme a když vidím, že jsou šťastné a mají z tvoření 
radost, tak kroužek plně splnil svůj účel. A hlavně, tvoří společně s maminkami a to je ten 
nejlépe investovaný čas. Takže to shrnu, ať děti i maminky stále chodí do kroužku, radost z něj 
máme všichni. 

 
Kroužek: Keramický st. 
 

Letos se kroužek věnoval hlavně vytváření praktických a ozdobných doplňků do bytu. Na 
začátku roku jsme se začali připravovat na jaro. Vytvářeli jsme sovičky, zajíčky a další keramická 
zvířátka. Kroužek navštěvovaly děti a jedna maminka. Během celého roku jsme vytvářeli dárky 
pro maminky ke dni matek nebo dárečky k narozeninám či vánocům. Přes velké prázdniny jsem 
udělala pro děti různé tematické dny. Barvili jsme trička, vytvářeli zvonečky. Pro děti to bylo 
veliké rozptýlení, když se nudily doma. Uspořádali jsme několik akcí jako točení na kruhu, kdy 
jsem dětem ukázala, jak se točí na kruhu a každý si to vyzkoušel. Zkoušeli jsme dělat i z jiných 
materiálu než je keramická hlína. Příští rok bychom se rádi věnovali už pokročilejším věcem. 
Ráda bych zkusila s dětmi dělat už nádoby, jako jsou vázičky nebo tužkovníky. 
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Kroužek: Výtvarný ml.  
 

Výtvarka pro předškolní děti a jejich rodiče si kladla za úkol 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. Náměty pro výtvarnou činnost vycházejí s příslušného ročního 
období, do programu vkládáme také společnou výtvarnou práci. Obrázky a výrobky, které děti 
vyrobí, krášlí jejich domovy a dělají radost především rodinným příslušníkům. Kroužek se však 
zapojil také do veřejných akcí, a to do výroby betlémů a obohatil výstavu betlémů v místním 
kostele. V předvánočním čase děti také vytvořili řadu přáníček, které poslali seniorům do DPS. 
 
Kroužek: Výtvarný st.  
 

Letos se kroužek věnoval výtvarným činnostem a rukodělným pracem za účelem 
užitečného využití volného času dětí s cílem zvýšit jejich zručnost. Kroužek pravidelně a s 
nadšením navštěvovalo 10 dětí. 

Snažila jsem se děti seznámit s různými výtvarnými technikami a materiálem. Domů si 
děti odnášely výrobky z papíru, barev na sklo, korálek, ale také z květináčů, látek. K 
zajímavějším výrobkům patřily malované hedvábné prostírání, gelové svíčky či postavičky ze 
samotvrdnoucí modelovací hmoty. 

Výtvarný kroužek se spoluprací mladých ze spolča vytvořil papírový betlém, který ve 
vánoční době zdobil prostory oratoře. Stále se snažíme vylepšovat prostor ateliéru, aby se nám v 
něm dobře pracovalo a tvořilo. Příští rok bych chtěla dokončit malování schodů a zábradlí a 
zrenovovat papírový lem na stěně. 
 
Kroužek: Vaření 
 

  Kroužek probíhá druhým rokem. Vzhledem k věku návštěvníků není možné s nimi vymýšlet 
těžké úkoly, ale spíše je učit základy vaření. Rozdíl mezi pečením, smažením, vařením… 

Všechny suroviny si děti přináší z domu. Do kroužku bych do budoucna chtěla více zařadit 
přípravu jednodušších obědových jídel. 

 
Kroužek: Free klub 
 

Tento kroužek započal svou činnost v říjnu letošního roku.Činnost tohoto kroužku je 
zaměřená na dívky od 11-14 let. Těmto dívkám nabízíme prostor pro realizaci přiměřenou k 
jejich věku a také se snažíme věnovat tomu, aby vnímaly dívky v tomto klubu bezpečné místo 
pro rozhovory v otázce vztahů v tomto světě a posléze s rodiči, kamarádkami a spolužáky, dále v 
otázce sexuální a partnerské a také duchovní. K tomu jako prostředek chceme použít výtvarnou 
část, pohybové a jiné hry. V krátké době si dívky naplánovaly karaoke party, na kterou by rády 
pozvaly své kamarádky a tak rozšířily tento klub o nové členky. 

Do budoucna plánujeme akce typu módní přehlídka, různé párty - setkání, výtvarku 
zaměřenou na osobnostní růst, filmový večer na téma, které vychází z poslání tohoto klubu, 
čtenářský a hudební večer. 

Na závěr školního roku plánujeme společný víkendový výjezd s názvem Eva Evě. 
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Kroužek: Florbalový 
 

Rok se s rokem sešel, a tak je tu opět krátký výtah z činnosti místního salesiánského 
florbalového týmu, jenž hrdě nese od počátku svého vzniku název SHM Újezd u Brna. Sice by se 
mohlo zdát, že za rok se toho v našem městečku příliš nezmění, natož pak v rámci našeho týmu, 
přece jen došlo oproti minulému reportu k několika relativně zásadním změnám. 

První změnou je to, že je každý z nás o rok starší, ale pozor, zároveň také zkušenější, což 
nás v kombinaci se slušnou fyzickou kondicí předurčuje k bojům o různé poháry, pohárky, 
medaile a diplomy. Naopak ve vedení týmu se žádná změna neudála, prezidentem, předsedou, 
místopředsedou, účetním i kapitánem nemůže být nikdo jiný než Bohdan Hladký. Toho letos 
může hřát u srdce mimo jiné zodpovědná docházka jeho oveček na turnaje a v rámci možností i 
na tréninky, kde nás doplňují další nejmenovaní nadšenci. Pouze našemu maskovanému muži v 
bráně, Vaškovi Kyselkovi, nemá kdo krýt záda. Pokud jde o hráče v poli, zaznamenali jsme pouze 
jednu změnu, a to kus za kus: Působení v našem týmu přerušil či ukončil Filip Houra, zato ale 
obnovil folklorní a míčový umělec Honza Šafařík. Jinak zůstává vše při starém.  

Souhrn roku 2011 končil zhruba v polovině minulé sezóny, proto navažme právě tam. Po 
příchodu roku 2012 zbývalo z celkových jedenácti turnajů sezóny 2011/2012 odehrát rovných 
pět. Hned v lednu jsme potvrdili zlepšené výkony třetím místem, první únorový turnaj nás však 
krutě vrátil zpět na zem, v sestavě 4+1 jsme nebyli konkurenceschopní. Jako fénix jsme 
nečekaně vstali z popela ještě tentýž měsíc, kdy jsme vystoupali až na samotný vrchol a získali 
velmi cenný prvoligový pohárek. Třetím, resp. čtvrtým místem na posledních dvou turnajích 
jsme si pojistili celkovou pátou příčku z osmi účastníků soutěže. Navíc jsme dokázali na 
posledním turnaji ve čtvrtfinále vyřadit suveréna soutěže z Rosic, což se do té doby zdálo být 
takřka nemožné. I přesto, že celkově páté místo bylo nejhorším umístěním v historii klubu, 
panovala v našich řadách spokojenost, neboť tak kvalitní soutěž jsme nikdy dříve nehráli a kdo 
ví, možná už ani hrát nebudeme. Kromě běžných turnajů jsme se zúčastnili i poháru AFL, kde 
jsme bohužel v improvizované sestavě jeden ze dvou skupinových mačů prohráli, čímž jsou pro 
nás dveře od vyřazovacích bojů definitivně uzavřeny. 

Po skončení právě popsané sezóny nás čekalo, podobně jako o rok dříve, opět týmové 
hlasování. Z původní AFL totiž vznikly soutěže dvě. Jednohlasně vybíráme AFL-Brno a těšíme se 
opět na první ligu, i když tentokrát v úplně jiném hávu. Oproti sezóně minulé padají kurzy na 
naše celkové vítězství proklatě nízko, v očích bookmakerů patříme k nejžhavějším kandidátům 
na titul a registrujme zvýšený zájem médií i skautů z florbalové extraligy. Vše se ještě umocňuje 
nebývale hojnou účastí kmenových hráčů, vždyť s výjimkou prvního turnaje hrajeme vždy v plné 
sestavě. Od počátku sezóny roli favorita potvrzujeme a turnaj po turnaji rozšiřujeme bodové 
konto na první příčce i sbírku pohárků pro vítěze jednotlivých turnajů. Pouze z jednoho 
odjíždíme po nevalném výkonu s prázdnýma rukama a „pouze“ třetím místem.  

V samotném závěru se dostáváme až do roku 2013. V tuto chvíli zbývá do konce sezóny 
odehrát jen závěrečný turnaj, který se koná 21. dubna. I díky tomu, že jsme v dosavadních osmi 
turnajích ztratili body pouze kvůli dvěma remízám a jedné porážce, nás na tom devátém čeká 
závěrečná korunovace na vítěze soutěže. Její součástí bude i obdržení triček s nápisem 
„MISTŘI“, na která se všichni moc těšíme. O to srdečněji zveme všechny naše příznivce do haly 
Sokol Brno I na Kounicově ulici, kde si na prostorné tribuně mohou vychutnat závěr úspěšné 
sezóny společně s námi. 

 



 Klub Újezd u Brna
 

 
6 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 

 

Kroužek: Divadelní 
 

Divadelní kroužek se člení na dva menší. Jedná se o dva divadelní soubory. První soubor se 
zabývá hraním her Divadla Járy Cimrmana. Ani v roce 2012 tomu nebylo jinak. Od začátku roku 
soubor nacvičoval hru Posel z Liptákova, kterou v dubnu uvedl ve 4 reprízách. Herců se na tomto 
projektu podílelo 8. Celkem hru zhlédlo asi 400 diváků. V roce 2013 je v plánu nacvičení a 
odehrání hry Vražda v salónním coupé. 

 Druhý soubor sdružující mládež z Újezda a okolí celý rok nacvičoval hru 
Lumpacivagabundus od rakouského autora Nestroye. Tuto hru se na podzim roku podařilo odehrát 
dvakrát. Vždy bylo v sále úplně plno, takže hru zhlédlo asi 250 diváků. Na leden chystáme ještě 
další reprízu a v roce 2013 začneme nacvičovat další hru. 
 
Kroužek: MK Ovečka 
 

Letošní rok se klub věnoval mnoha akcím pro matky s dětma na mateřské, dával možnost 
osobnímu vzdělávání v této oblasti různým směrem.  

Klub navštěvovalo kolem 60 maminek s dětmi. Nabídka pro maminky byla pestrá. Pořádali 
jsme interní akce jako karneval, divadlo Princezna na hrášku, výlety do Otnic a ptačí ZOO, 
návštěva cukrárny a v závěru roku to byla mikulášská besídka a vánoční besídka, přednáška z 
úřadu práce a přednáška o ochraně dětí při nachlazením. Z akcí pro veřejnost to byly Čaje o 
páté s hostem na téma vztahy, Světlušky s průvodem lampionů, Den dětí, kurzy PC. Dále byla k 
dispozici poradna pro výchovu dětí a manželské večery. 

Letos jsme z finančních prostředků klubu doplnili výbavu hraček, nakoupili jsme 
prostředky pro výtvarnou činnost klubu. Do budoucna plánujeme další vzdělávání maminek v 
oblasti výchovy dětí, zařazení na pracovní trh a osobnostního růstu. 
 
 
Kroužek: Kulturní 
 

• Kulturní kroužek pořádal diskotéku pro mládežníky 2. stupně základní školy. Cílem této 
akce bylo ukázat mládeži, jak se bavit bez alkoholu, cigaret, drog. 

• Den Dona Bosca: Celou tuto velkou akci zajišťoval kulturní kroužek. Pro nejmenší byl 
připraven maškarní ples, pro starší hra trojic. Večer si mohl každý zahrát svoji oblíbenou 
stolní hru. 

• Posel z Liptákova: Dramatický kroužek divadelních „Důchodců“, jak jim říkáme, protože 
jsou nejstarší divadelníci v našem klubu, si připravil hru Járy Cimrmana Posel z Liptákova. 
Uskutečnila se premiéra, dvě reprízy a derniéra. Všechna tato vystoupení kulturní 
kroužek ve spolupráci s panem Ing. Jiřím Glettem technicky zajišťoval. 

• Dožínkové slavnosti v Sokolnicích: V neděli 16. září 2012 proběhly již podruhé Dožínkové 
slavnosti v Sokolnicích konané u příležitosti svátku Povýšení Svatého kříže, kterému je 
zasvěcena zdejší zámecká kaple. Akci zorganizovalo občanské sdružení Sokolnický dům, 
ve spolupráci s farností Telnice a Domovem pro seniory v Sokolnicích. Kulturní kroužek 
zajišťoval komplexní ozvučení této akce. 

• Seminář pro rodiny: Na této akci bylo naším úkolem nazvučit přednášky pro cca 200 lidí s 
vysokou srozumitelnosti v celém sále a zajistit zvuk pro filmaře. 

• Divadlo Lumpacivagabundus: Dramatický kroužek nacvičil divadelní hru 
Lumpacivagabundus. Při veřejném vystoupení kulturní kroužek zajišťoval dobrou 
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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. 

• Boudky: X. ročník rockového festivalu BOUDKY se uskutečnil v sálku. Vystoupily zde tři 
kapely: Mosazná bunda, W.x.P a OHS. Největším trhákem byla asi píseň Noční košile od 
W.x.P. Všichni členové kapely hráli totiž tuto píseň opravdu v nočních košilích. =) S 
nazvučením nám musela pomoci firma MA.CZ.  

• Folklorní podvečer – 3. 12. 2012 Občanské sdružení Újezdská Rozmarýna uspořádalo 3. 12. 
2012 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. 

• Koncerty našeho Chrámového rytmického sboru: Kulturní kroužek zajišťuje ozvučení pro 
většinu akcí sboru. 


