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V Újezdě u Brna 10. ledna 2015 
 
 
členská základna 

Pro školní rok 2013/2014 je počet členů našeho Klubu následující: 

Celkem členů: 203 
  z toho do 15 let: 84 
  z toho do 18 let: 95 
  z toho do 26 let:  130 
  z toho do 35 let: 175 

 

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. Petr Hošek. 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). 



 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 

 

zprávy jednotlivých kroužků 

Kroužek: Keramický ml. 
 

Další rok se nám přehoupnul a my opět začínáme bilancovat o tom, co se nám podařilo a 
jak se nám vedlo v kroužku během celého roku. V podstatě má činnost v kroužku stále stejnou 
náplň. Každé pondělí se scházíme na oratoři v našem malém ateliéru a snažíme se čas nám daný 
využít naprosto maximálně k tomu, aby si děti společně s maminkami vytvořily něco pěkného, co 
jim přinese radost a co je bude těšit. Letošní rok navštěvovalo kroužek 6 dětí v doprovodu 4 
rodičů. Pokud jsme se sešli v ateliéru všichni, bylo nás tam opravdu plno. Věkové rozpětí dětí se 
pohybuje od 4-8 let, kroužek navštěvují i sourozenci. 

 
Kroužek: Keramický st. 
 

Letos se kroužek věnoval opět tvorbě s keramické hlíny. Tvořili jsme jarní motivy, později 
s velikonoční tematikou. Ke dni maminek jsme vytvořili keramická srdíčka. Dále jsme tvořili 
různá zvířátka, vázy, kachlíky. Kromě hlíny jsme použili korálky, peříčka a pedig. 

Kroužek navštěvovalo 6 dětí různého stáří. 
Kroužek jsme dovybavili glazurami, štětci a novými vykrajovátky. Příští rok bychom rádi 

opět tvořili výrobky z hlíny, ve finále dotvořené různými věcmi. 
 

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 okolí (Bošovice). Náměty pro výtvarnou činnost vycházejí z 
příslušného ročního období, do programu vkládáme také společnou výtvarnou práci (cca 4x do 
roka). Děti se učí a procvičují základní dovednosti (stříhání, lepení, kreslení, malování, skládání 
papíru apod.) a seznamují se s různými materiály a technikami práce. Obrázky a výrobky, které 
děti vyrobí, krášlí jejich domovy a dělají radost především rodinným příslušníkům. Výtvarné 
práce také vystavujeme v rámci akcí pořádaných MK Ovečka, SHM nebo farností (Farní den, 
Setkání rodin, Den dětí apod.).  

 
Kroužek: Výtvarný st.  
 

Od začátku října 2014 vedou Výtvarný kroužek – starší děti Eliška Muselíková a Veronika 
Odlasová.  Do kroužku je přihlášeno osm dětí, ale pravidelně jich chodí přibližně sedm. 
S dětmi se snažíme rozvíjet jejich kreativitu a originalitu. Kreslíme, malujeme a vyrábíme z 
různých materiálů. S dětmi si také povídáme o důležitých svátcích a datech. Když zbývá na konci 
hodiny čas, zahrajeme si nějakou hru. Na první hodině si každé dítě namalovalo obrázek 
oblíbeného zvířete a na konci roku si ho malují znovu, abychom věděli, jestli se zlepšily. 
Do Ateliéru jsme dokoupili barvičky na sklo, barevný a tvrdý papír a fixy. 
V roce 2015 bychom chtěli zkusit dělat barvičkami na textil a v teplejších měsících bychom 
chtěli chodit malovat do přírody. 
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Kroužek: Počítačový 
 

  Letos počítačový kroužek pokračoval ve výchově základní počítačové gramotnosti dětí z 
druhého stupně základní školy. A to zejména práce s MS Office; úprava fotek, zvuku, videa; 
webové stránky. 

Kroužek navštěvovali 4 kluci. Jeden z nich je pravděpodobně ze sociálně slabší rodiny. 
Během roku zájem o počítačový kroužek klesal. V červnu byl kroužek ukončen. 

 
Kroužek: Stolní tenis 
 

Kroužek jsem jako nový vedoucí převzal po prázdninách 2014. Z předchozího roku se 
nepřihlásil nikdo, takže členská základna je od prázdnin úplně nová. Do konce kalendářního roku 
2014 tato základna čítala 4 pravidelně docházející děti, vesměs úplné začátečníky. Pravidelně s 
některým z nich na kroužek dorazí i tatínek, takže kapacita herny - do které se vejdou 3-4 
rozložené stoly – je pokaždé zaplněna. Díky přítomnosti dalšího dospělého se tak mohu věnovat – 
střídavě - všem dětem. Děti nemají rády dril při nácviku jednotlivých úderů, přesto je vidět 
pokrok v jejich hře. Jejich neoblíbenější hrou je tzv. obíhačka. Takže je možné říct, že kroužek 
splňuje základní poslání – vést děti k pravidelnému pohybu. 

 

Kroužek: Fotbalový  
 

V roce 2014 jsem převzal vedení kroužku po Vladimíru Nedomovi. Myslím, že na roli 
vedoucího kroužku jsem si rychle zvykl, stejně jako všichni členové. V roce 2014 byl kroužek 
fotbálku v SHM Újezdu u Brna velice aktivní. Scházeli jsme se povětšinou kolem 18:00, kdy byl 
oficiální začátek v areálu oratoře za farou. Po ujmutí se vedoucí role jsem zavedl auty (na které 
jsme dříve nehráli) a všichni si to pochvalují, zlepšila se dynamika hry i hráčů a celkově se 
zlepšila hra. Hraje se na betonovém povrchu velkém zhruba jako basketbalové hřiště. V časech, 
kdy Slunce dává sbohem naší krásné vlasti, nám svítí osvětlení (které bylo úspěšně opraveno). 
Byly také zakoupeny 2 nové míče určené na tvrdý povrch (celková cena 1 míče cca 300kč) které 
byly proplaceny klubem SHM v újezdě.  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) který proběhl v podzimních měsících v Brně a náš 
elitní tým vyslaný z Újezdu u Brna, reprezentující SHM se umístil na skvělém 4. místě. Na tento 
turnaj nám byla poskytnuta finanční prémie od klubu SHM a zapůjčeny dresy, nádobky na pití 
apod. Další turnaj, kterého se náš tým tradičně účastní, proběhl 17. května 2014 v Telnici a náš 
tým se umístil na 6. místě. Dále se náš kroužek účastnil zápasu „svobodní vs. ženatí“ kde jsme 
bohužel po mnoha letech vyhrávání, prohráli. Tímto chci také sdělit své díky klubu SHM za 
možnost provozování tohoto kroužku a za velikou vstřícnost. 

 
Kroužek: Florbalový 
 

Podobně jako v letech minulých, ani tentokrát se nějaké větší zemětřesní v naší sestavě 
nekonalo. Přes relativně pokročilý věk se v horkém manažerském křesle našeho týmu nachází v 
neochvějné pozici Bohdan Hladký, kterého obklopuje tlupa hráčů. Mezi nimi již nenajdeme Filipa 
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Houru, několikrát nalezeného, ale ještě vícekrát ztraceného syna, který běhá za poněkud větším 
míčem, než je ten florbalový. Z bývalých hráčů ještě není jmenován Sekanina Ondřej, jenž 
dlouho laboroval se zraněním a patrně i s nedostačující tréninkovou morálkou. Nyní, zdá se, 
blýská v jeho případě na lepší časy, a tak snad na rok opět seznam jmen rozšíří. Za dvě 
zmiňovaná jména vyhlídli týmoví skauti jiné dvě hvězdy, jmenovitě talentovaného mladíčka 
Adama Diviše a naopak zkušeného harcovníka Petra Zahradníka. Průměrný týmový věk, který už 
raději ani nepočítáme, se tak příliš nezměnil.  

V loňské zprávě jsme se loučili v situaci, kdy do konce sezóny 2013/2014 čekaly na své 
odehrání ještě čtyři turnaje. My jsme se tenkrát těšili čtrnáctibodovému náskoku na čele 
tabulky, a proto nejeden újezdský fanoušek doufal v zisk titulu. Jenomže hned na dvou dalších 
turnajích jsme dvakrát neuspěli ve finále při samostatných nájezdech, i jine z našeho pohledu 
prokleté to disciplíně, nějaké ty bodíky poztráceli i jinde a najednou se vše nepříjemně 
zdramatizovalo. Definitivní rozuzlení tak musel přinést až závěrečný turnaj. Hned v prvním 
zápase ve skupině jsme se střetli s našimi největšími pronásledovateli z Lesonic. Ti však možná 
boj o titul předem vzdali, nepřijeli ve své nejsilnější sestavě, a tak vzhledem k našemu vítězství 
8:2 bylo o celkovém vítězi první ligy soutěže AFL-Brno rozhodnuto. Podobně jako o rok dříve 
následoval triumfální návrat týmového autobusu do našeho městečka, televizní rozhovory s hráči 
a neutuchající zájem fanynek naše kolouchy. 

Prakticky ihned po skončení dlouhodobé ligové soutěže jsme obdrželi pozvánku na SHM 
turnaj do Kroměříže. V naší seniorské kategorii se účastnilo celkem pět klubů, ovšem jak se 
ukázalo, jednalo se spíše o skupinky sportovních nadšenců než o zavedené florbalové celky. Ve 
čtyřech zápasech jsme inkasovali pouze dvakrát a s celkovým skóre 37:2 jsme celý turnaj 
jednoznačně ovládli. Turnaj tím trošku ztratil na dramatičnosti, a tak lze očekávat, že bude-li se 
konat jeho další ročník, pozvánka nás pravděpodobně mine. 

Před sezónou 2014/2015 jsme byli nuceni změnit soutěž, neboť AFL-Brno byla po dvou 
uskutečněných ročnících ukončena. Tím jsme se stali vlastně jejími jedinými vítězi, alespoň co 
se první Klasik ligy týče, a tím pádem i největšími legendami. Naším staronovým působištěm se 
tak stala konkurenční AFL hraná na jiném místě v Brně. Velkých změn zde doznal herní systém, 
kdy sezóna nebyla tvořena dílčími turnájky, ale základní částí, v níž hraje dvakrát každý s 
každým, a play-off pro vyvolené mančafty. Momentálně se v konkurenci dvanácti týmů 
nacházíme na samotném vrcholu tabulky s impozantním skóre 102:41, ovšem do konce základní 
části zbývá více než třetina zápasů. Ve velké konkurenci se budeme mít ještě co ohánět, 
abychom vedení udrželi, nicméně postavení mezi prvními čtyřmi týmy bychom si již neměli 
nechat vzít. První kvarteto týmů má totiž do play-off lepší výchozí pozici. 

Další kapitolu našeho florbalového SHM Újezd u Brna máme tedy uzavřenou. Vzhledem k 
výše uvedeným informacím patří mezi vůbec nejúspěšnější v historii našeho klubu, což je jistě 
důvodem k oslavě. Nezbývá než doufat, že také rok 2015 nám přinese podobné radosti. 
 
Kroužek: Divadelní 
 

Divadelní kroužek pod hlavičkou SHM Klubu Újezd u Brna má dva menší soubory. Jeden 
hrává hry od Járy Cimrmana a druhý se zaměřuje na méně známé dramatické počiny nebo na 
vlastní tvorbu.  

Prvními hrami odehranými na nově postaveném pódiu a v nově zrekonstruovaném sálku 
byly Hospoda Na mýtince a Vyšetřování ztráty třídní knihy. Celkových šest repríz shlédlo na 600 
diváků. 
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Divadelní soubor mládeže se během roku snažil dokončit natáčení krátkého autorského 
filmu typu grotesky. 

 
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 2014 se takto společně setkávalo 30 rodičů 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 diskuzím na různé téma.  

Program byl v roce 2014 doplněn karnevalem, loutkovým divadlem a přednáškami 
(efektivní rodičovství, zdravá výživa). Na jaře jsme s dětmi podnikly dva výlety: do cukrárny do 
Otnic a na zvířecí farmu do Žatčan. Na konci školního roku jsme se rozloučili s dětmi, které po 
prázdninách nastoupily do MŠ. Nový školní rok jsme zahájili VÍKENDEM PRO RODINU (víkend plný 
her a přednášek) 

Na podzim jsme navázali na tradici lampionových průvodů a uspořádali průvod inspirovaný 
legendou o sv. Martinovi, na který přijel i Martin na skutečném koni. 

V adventním čase jsme s dětma šli popřát sousedům a předat jim drobné dárečky. 
Přivítali jsme v klubu také sv. Mikuláše. Při vánoční besídce se setkali maminky z úterního a 
čtvrtečního klubu společně a děti dostali společný dárek – dřevěnou kuchyňku.  

V letošním roce jsme také otevřeli páteční hernu. 
 
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 apod.), slavností ve farnosti spojených se životem mladých lidí (1. svaté 
přijímání, biřmování, křty, svatby, setkání mládeže apod.) a na vyžádání (akce mimo domovskou 
farnost). Většina vystoupení souboru je zaznamenána v digitálním formátu. 

Soubor pořádá každý rok víkendové soustředění. V roce 2014 toto soustředění proběhlo již 
po čtvrté a to na oratoři v Újezdě u Brna. 

V roce 2014 založil soubor tradici v pořádání Večerů chval. Jednalo se o cca 2 hodinová 
modlitební ekumenická setkání doprovázená vhodnými písněmi. Průměrná účast se pohybovala 
kolem 100 – 120 návštěvníků z Újezdu u Brna a okolí. Večery chval jsou plánovány v četnosti 2 x 
za rok i v následujícím období a to v adventní a postní době.  

Rok 2014 byl také rekordním co do počtu členů souboru. Během roku 2014 bylo evidováno 
31 členů souboru. 

Činnosti a akce na rok 2015 jsou plánovány v podobném duchu jako v roce 2014. 

V roce 2015 se předpokládá změna ve vedení souboru. Smyslem změny je zapojit mladší 
členy souboru do jeho vedení a předat jim zodpovědnost za další pokračování souboru. Tímto 
způsobem by měla být zachována kontinuita souboru v nejbližší budoucnosti. 
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Kroužek: Ministrantský 
 

Letošní rok byl kroužek veden v duchu minulých let. Na konci školního roku byla ukončena 
soutěž, probíhající již od září roku 2013. V této soutěži mohli během deseti měsíců sbírat body 
za účast na mších svatých, nebo při aktivitě a prokazování zapamatovaných znalostí na 
ministrantských schůzkách. Ti nejlepší pak vyhráli pohádkový, celodenní výlet do Aqualand 
Moravia. Tato soutěž opět probíhá i v současném školním roce.  
 Na schůzkách se soustředíme jak na prohlubování ministrantských znalostí, tak i na 
neustálé opakování již naučených věcí, které jsou některými jedinci rády zapomínány. Celý čas 
schůzky ale ovšem nevěnujeme pouze vzdělávání, ale i zábavě. Jako krásná tečka za letošním 
rokem byl výlet do Brna na Laser Game, kde nás svou aktívní účastí poctil náš pan farář Petr 
Hošek.  
 Ministrantská schůzka se konala pravidelně jednou týdně a navštěvovalo ji v průměru 13 
ministrantů.  Příští rok budeme směrovat kroužek stejně jako letos. Hlavně se budeme snažit 
udržet v klucích nadšení radost ze služby u oltáře i společenství, které vytváříme na schůzkách. 
 

 
 
Kroužek: Ministran English Together 
 

Kroužek English Together je určen pro děti na druhém stupni ZŠ. Skrze různé aktivity 
společně procvičujeme anglický jazyk. Kroužek v roce 2014 navštívilo 5 dětí, 2 chodí pravidelně.  

Setkáváme se každé úterý od čtyř do půl šesté. Nejprve si povídáme si na určité téma a 
poté pracujeme s textem. Jednotlivá setkání byla doplněna různými drobnými aktivitami, např. 
výroba dekorací na misijní jarmark, přívěsku na klíče aj. Společně jsme také vytvořili betlém na 
výstavu vánočních betlémů do kostela. 

Příští rok bychom rádi pokračovali ve stejném duchu a hojnějším počtu. V plánu je 
uspořádat besedu, dle možností buď s rodilými mluvčími případně anglicky mluvícími mladými. 
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Kroužek: Schola mladých 
 

Středeční schola mladých vznikla v září tohoto roku. Jejím cílem je zapojení dětí a 
mládeže při hudebním doprovodu dětských mší v kostele sv. Petra a Pavla v Újezdě u Brna. A to 
jak zpěvem, tak i hraním na hudební nástroje. V současné době hudebně doprovázíme dětskou 
mši jednou za tři týdny.  
 Scházíme se dvakrát týdně. V pondělí jsou to pěvecké zkoušky, ve středy pak zkoušky 
nástrojů.  

Zpočátku kroužek navštěvovali pouze studenti středních škol. Postupem času začali 
projevovat zájem i žáci základní školy. Nyní má kroužek asi 11 aktivních členů. Kromě stálých 
členů s námi občas hráli a zpívali hosté, většinou starší mládež, která nemá čas na pravidelné 
zkoušky, ale rádi si s námi zazpívají a zahrají. Této formě hostování jsme otevření a každého rádi 
mezi sebe přijmeme. 

Pro potřeby scholy byl z vlastních nákladů vyroben kachon (cajón), bicí nástroj určený k 
doprovodu při mších. Tento nástroj je využíván i Chrámovým rytmickým sborem Újezd u Brna. 
Některé další nástroje si půjčujeme od Chrámového rytmického sboru, některé vlastní samotní 
členové scholy. 
 Jako hlavní přínosy vzniku této „malé“ scholy vidím společenství, které se pomalu mezi 
členy vytváří. Dalším velkým přínosem pak je zapojení a rozvoj mladých lidí ve hře na hudební 
nástroje i ve zpěvu.  

Nadále bychom rádi pokračovali v činnosti scholy a v hudebním doprovázení dětských mší. 
Také bychom v brzké době rádi zašli na pizzu, kde bychom společně zhodnotili předešlý rok. 

 

 
 
Kroužek: Taneční podložky 
 

Kroužek tanečních podložek je nově vzniklý kroužek od září 2014. Zahájil svoji činnost 
díky čtyřem tanečním podložkám DDR, které se do našeho klubu koupily. Mým původním 
záměrem bylo nalákat dívky ve věku 2. stupně ZŠ. Chtěla jsem s nimi vytvořit přátelské 
společenství, které se pobaví tancem a pohybem. Po prvním setkání jsem k mému překvapení 
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zjistila, že cílová skupina je úplně jiná. Sešli se mi holky a kluci mladšího školního věku. Vůbec 
jsem se toho nezalekla, ale trochu jsem změnila cíl kroužku. Chci tyto děti podněcovat k 
fyzickému pohybu, který je zábavný a zároveň podporuje fyzickou zdatnost dětí. V dnešní době 
počítačů a všemožné techniky je pohyb dětí velice omezen. A proto se snažím tyto děti 
podporovat v jakémkoliv pohybu – třeba i v honěné, ve které se občas kroužek tanečních 
podložek změní. 

Pravidelně kroužek navštěvuje 6 dětí a občas přijde nějaký kamarád či zvědavec 
vyzkoušet si tanec na podložkách.  

Protože jsou taneční podložky hodně vytížené, je třeba je udržovat. Na konci roku 
fungovaly pouze dvě podložky a to sporadicky. Svépomocí jsme je opravili a nyní můžeme opět 
naplno tancovat. 

Příští rok bych chtěla tento kroužek rozšířit a otevřít pro holky staršího školního věku z 2. 
stupně ZŠ. Uvidím, zda bude z jejich strany zájem 
 
Nízkoprahový kroužek: Otevřená oratoř 
 

Páteční večery bývají na oratoři velmi vytížené. Jedna zde probíhá kroužek naší velké 
scholy, případně se již připravují aktivity na nadcházející víkend, ale také je zde tzv. otevřená 
oratoř. To znamená, že je zde přítomen jeden vedoucí, který nabízí volné prostory oratoře 
k různé činnosti. Nejčastěji se jedná o stolní hry či biliard. K dispozici je také nealkoholický bar. 
 

 
 

 
 
 


