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V Újezdě u Brna 31. ledna 2016 
 
 
členská základna 

Ke dni 30. září 2015 byl evidován počet členů našeho Klubu takto: 

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 

 

 Do kroužků ve školním roce 2015-2016 se přihlásilo opět o něco více členů než v roce 
předchozím. Přesná čísla budou známa až koncem školního roku. 

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 v roce 2015 zúčastnilo 66 dětí a 
mladých lidí z Újezda i širšího okolí (3 turnusy). A tábor pro rodiny s malými dětmi byl zcela 
zaplněn (50 účastníků). 

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). 
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zprávy jednotlivých kroužků 

Kroužek: Keramický ml. 

Rok 2015 máme u konce, a já opět přemýšlím o tom, co jsme s dětmi dokázali. Tvořili 
jsme z hlíny celý rok s radostí. Děti vytvořili plno nádherných sošek, táců a svícínků či 
postaviček, výrobků bylo opravdu hodně. 

Před vánočními svátky jsme se s dětmi a maminkami sešli a udělali jsme si vlastní svíčky z 
medových voskových plátů. Jedna z maminek donesla výborný domácí punč a vánoční atmosféra 
byla na světě. Došlo i na výměnu osvědčených rodinných receptů, na vánoční cukroví. Toto 
setkání bylo příjemné, a samozřejmě jiné, než tvoření z keramické hlíny. Děti si svíčky nadšeně 
odnášely domů a těšily se, že si je postaví do vlastních svícnů. 

 Co dodat na závěr? Přeji si jediné, ať se nám stále daří a děti přichází a odchází z 
kroužku s úsměvem. 

Kroužek: Keramický st. 

Letos jsme kroužek rozdělili na dvě skupiny, protože zájem dětí výrazně stoupnul. 
Mladší děti: někteří se setkali s hlínou poprvé, ale dělají velké pokroky, vždy se těší na 

další kroužek. Tvořili jsme zvířátka, malé majáčky, velikonoční a vánoční tematiku a postavičky. 
Některé výrobky jsme doplnili tavným sklem. Děti jsou šikovné a práce s hlínou je baví.  

Starší děti: Tyto děti už práci s hlínou ovládají, už je těžší vymýšlet témata, ale vždy se 
podaří něco vymyslet a děti jsou nadšené. S těmi to dětmi už vytvářím větší předměty. Vznikají 
tak různé dárky pro rodiče, příbuzné a kamarády. V příští roce se chceme zúčastnit nějaké 
soutěže v keramice, a vyzkoušet si točení na kruhu. 
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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). V letošním roce jsme úspěšně vyzkoušeli i batikování za studena. Obrázky 
a výrobky, které děti vyrobí, krášlí jejich domovy a dělají radost především rodinným 
příslušníkům. 

Začátkem školního roku 2015/2016 přebrala vedení výtvarného ateliéru nová vedoucí, 
která pokračovala nastaveným směrem. 

Kroužek: Výtvarný st.  

Od začátku října 2015 vedou Výtvarný kroužek pro starší děti Eliška Muselíková a Marie 
Jašková. Máme přihlášeno deset dětí, kteří  pravidelně chodí. 

S dětmi se snažíme rozvíjet jejich kreativitu a originalitu. Kreslíme, malujeme a vyrábíme 
z různých materiálů. Také si povídáme o důležitých svátcích a datech. Na začátku nebo na konci 
kroužku si občas zahrajeme hry.  

Do ateliéru jsme dokoupili barvičky na sklo, barevný a tvrdý papír. Plánujeme pořídit 
tabulku, na kterou budeme dětem předkreslovat návrhy na výrobky.  

V roce 2016 bychom chtěli zkusit dělat barvičkami na textil a v teplejších měsících 
bychom chtěli chodit vyrábět ven a malovat do přírody. 
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Kroužek: Taneční podložky 

Kroužek tanečních podložek úspěšně pokračuje. Pravidelně kroužek navštěvuje 6 dětí. 
Občas přijdou jiné děti, kterým v daném čase končí jejich kroužek. Jsem ráda za každé dítě, 
které si přijde za námi zatancovat, protože jakákoliv forma pohybu je v dnešní době počítačů a 
všemožné techniky důležitá a žádoucí.  

Velkou radost mi dělá pokrok, který vidím u všech dětí. U dětí, které chodí do kroužku 
delší dobu, je jejich vývoj v tanečně-pohybových dovednostech velmi patrný. 

Na začátku školního roku 2015/2016 se nám podařilo opravit všechny čtyři podložky, 
nakoupili jsme nové kabely a nyní fungujeme stoprocentně. Do budoucna bych chtěla podložky 
využít i mimo kroužek. Chtěla bych během roku uspořádat několik odpolední či večerů s 
tanečními podložkami. 

 

Kroužek: Stolní tenis 

V roce 2015 navštěvovalo kroužek stolního tenisu 5 dětí- stejné děti a ve stejném počtu 
jako v roce předchozím. Pravidelně tak byly obsazeny 3 stoly, což přesně vyhovuje prostorám 
tělocvičny. Děti se výrazně nezdokonalily, ale do kroužku chodí rády s téměř 100% účastí. Díky 
úrovni hry, která je u dětí slabá, se žádné z nich neúčastnilo turnajů či soutěží. Ze stejného 
důvodu se neuvažuje ani o organizování nějakého turnaje či soutěže v letošním roce na půdě 

oratoře. Ale jak bylo zmíněno, děti to v kroužku baví. Z času na čas „proklepneme“ i matematiku 
a fyziku - a to je podstatné. 
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Kroužek: Fotbalový  

Tradiční fotbálek na oratoři se jako vždy odehrával v 18:00 každý čtvrtek pod širým 
nebem na hřišti u oratoře. Hráli jsme jako vždy i v zimě. Během roku byl zaregistrován příliv 
nových hráčů. Což je dobře, mnohokrát jsme tedy hráli 3 týmy a střídali jsme se. Na druhou 
stranu už nemáme problém s malým počtem příchozích, takže si vždy zahrajeme. Nováčci jsou 
spíše mladšího původu, ovšem s většími zkušenostmi než kluci z původní sestavy. Spousta turnajů 
byla zrušena, takže jsme se zúčastnili pouze zápasu ženatí vs. Svobodní na sokolovně a jednoho 
turnaje „Bosco cup“ v Líšni. Bylo také pár zranění, ale všichni přežili v pohodě. Také byly 
nakoupeny nové míče, rozlišováky, branková síť. Tímto chci také sdělit své díky klubu SHM za 
možnost provozování tohoto kroužku a za velikou vstřícnost a finanční podporu. 

Kroužek: Florbalový 

V posledních zmínkách loňské zprávy se náš tým nacházel v rámci sezóny 2014/2015  na 
špici tabulky své divize, nicméně to byla základní část jen těsně za polovinou. Ve všech 
zbývajících zápasech jsme ovšem zvítězili s úchvatným skóre 171:68 a třináctibodovým náskokem 
ovládli naši soutěž. Mohli jsme se tak těšit na play-off. 

Zde se již střetávaly týmy ze všech divizí ALF a pro nás to znamenalo trávit někdy i více 
víkendů v řadě na florbale, nicméně naše snaha přinesla velmi šťavnaté plody. Po zahřívacím 
kole se Zbojníky Komín a jednoznačném postupu jsme se v souboji s odvěkým rivalem Lesonicemi 
disponujícími skoro až profesionálními posilami ocitli na pokraji vyřazení, ovšem porážku z 
úvodního zápasu jsme jim dvakrát po sobě oplatili a postoupili do čtvrtfinále. Zde se již hrálo na 
tři vítězné zápasy a Mickey´s tým pro nás byl dalším tvrdým oříškem, když ve dvou ze čtyř 
vzájemných zápasů rozhodovalo až v loterii samostatných nájezdů. Poměrem 3:1 na zápasy jsme 
postoupili mezi nejlepší čtyři týmy AFL a v boji o finále narazili na největšího favorita na titul, 
Žerotínské Sokoli. S nimi jsme sehráli pět velmi vyrovnaných zápasů, ve třech jsme naštěstí 
dokázali zvítězit, a tak bylo překvapení na světě. 

Bookmakery podceňovaný tým Újezdu se dostal až do velkého finále! To se hrálo jen na 
jeden zápas, který ale zase trval déle než ty ostatní. Začátek jsme měli výborný a vedení 6:1 
proti RON Software dávalo velkou naději na úspěch. Soupeři se ale podařilo „vstát z mrtvých“. 
Přestože jsme ještě dvě minuty před koncem základní hrací doby vedli o dvě branky, podařilo se 
jim vyrovnat a posunout tak zápas k samostatným nájezdům. Ačkoli se nám v nich nadprůměrně 
dařilo, stejně to na výhru proti v této disciplíně takřka bezchybnému soupeři nestačilo. Celkový 
triumf nám tak na poslední chvíli protekl mezi prsty. 

Než jsme se nadáli, startoval nový ročník AFL, sezóna 2015/2016. Systém je prakticky 
stejný jako loni a momentálně se nacházíme na druhé příčce naší ligy.  

Kromě AFL hrajeme přibližně s měsíční frekvencí přátelská utkání v Brně. Naši borci se 
také zapojují do sportovního odpoledne, které újezdské SHM pořádá. Zde se proti sobě v 
prestižních zápasech utkávají týmy svobodných a ženatých právě ve florbale. 

Rok 2015 se do historie újezdského SHM klubu stran florbalu zapsal zlatým písmem. 
Ovládli jsme základní část naší divize a jen trocha štěstí chyběla k tomu, abychom nad hlavu 
zvedli také putovní pohár pro vítěze celé AFL, což by v konkurenci více než 50 týmů byl skvělý 
počin. 
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Kroužek: Folklorní tanec 

Náš taneční soubor folklorního tance byl založen 2. července 2015. Od založení do konce 
roku jsme uspořádali 22 nácviků s průměrným počtem 15 účastníků. V průběhu roku jsme dělali 
taneční průpravu tanců z jižní Moravy, Slovácka a Slovenska. Vše směřujeme k velkému 
vystoupení na újezdských hodech, tedy při oslavě svátku sv. Petra a sv. Pavla. 

Hlavními body taneční průpravy je správný taneční postoj, dodržení správného 
regionálního stylu a základní taneční kroky. Z konkrétních tanců je možné vyzdvihnout tance 
Vykopávané (Hucké), Straňanské, Polka, Valčík, Čardáš a Myjavské. 

Kroužek: Schola mladých 

Schola mladých vznikla v září roku 2014. 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 roce 2015 jsme hudebně doprovázeli dětské mše svaté 
jednou za tři týdny.  

Také jsme se účastnili dvou externích „vystoupení“ – doprovod zahájení farního dne v 
Újezdě u Brna a doprovod mše svaté při Setkání mládeže modřického děkanátu.  

Scházíme se dvakrát týdně. V úterý 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 10 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. 

Schola využívá k doprovodu písní spousty hudebních nástrojů. Dražší nástroje (klávesy, 
basa) si půjčujeme od SHM Újezd, ostatní nástroje (kytara, flétny, cajon) vlastní samotní členové 
scholy. Jako hlavní přínosy vzniku této „malé“ scholy vidím společenství mladých věřících lidí, 
které se mezi členy vytvořilo. Letos jsme se i samotné zkoušky snažili trošku přiblížit 
společenství, a tak pravidelně 
začínáme modlitbou, někdy 
zůstaneme po zkoušce a třeba 
si zahrajeme nějakou hru, nebo 
si jen povídáme. 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 
zmrzlinovej pohár, kde bychom 
společně zhodnotili předešlý 
rok. 
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Kroužek: Rytmický sbor 

Činnost Rytmického sboru 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).  

V roce 2014 soubor založil tradici v pořádání Večerů chval. Jedná se o cca 1,5 hodinová 
modlitební ekumenická setkání doprovázená vhodnými písněmi. Průměrná účast se v roce 2015 
pohybovala kolem 100 – 150 návštěvníků z Újezdu u Brna a okolí. Večery chval jsou i nadále 
plánovány v četnosti 2 x za rok i v následujícím období a to v adventní a postní době. 

V květnu 2015 soubor vystoupil během Noci otevřených kostelů v kostele sv. Jana Křtitele 
ve Velké Bíteši.  

Během roku 2015 se podařilo udržet vysoký počet členů souboru. I s externími 
spolupracovníky se jedná o více než 30 osob. Na základě dotace KÚ JmK bylo doplněno vybavení 
souboru (klávesy, spotřební materiál, stojany, ladičky). 

V roce 2015 došlo ke změně ve vedení souboru. Smyslem změny bylo 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. 

Kroužek: Angličtina 

Kroužek angličtiny se dělí na dva „podkroužky“. Jeden navštěvují děti ve věku 1. a 2. 
třídy ZŠ. A druhý je pro děti předškolního věku. Děti se učí základní slovní zásobě, případně 
procvičují látku z lekcí ve škole. 

Děti po návratu z těchto lekcí přesvědčují rodiče, že již ovládají anglický jazyk dokonale. 
A své výroky potvrzují opakováním slovíček, které se právě naučily. 

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.  

Rok 2015 byl oproti předešlým rokům velmi odlišný až netradiční. Nebyla uvedena žádná 
premiéra ani repríza. Avšak započalo se nacvičování dalších her. Kroužek Cimrmanologů započal 
nacvičovat hru Afrika, která je jedinou hrou z celé série dramat Divadla Járy Cimrmana, jež 
nebyla ještě uvedena na divadelních prknech v Újezdě. 

Soubor mládežníků začal nacvičovat svoji první velkou hru. Po neshodách s autorskou 
společností Dilia sice změnil nacvičovanou hru, ale náročnost zůstala stejná. Premiéry obou her 
jsou plánovány na počátek roku 2016. 
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Kroužek: Cimbálová muzika 

Letos se kroužek věnoval rozvoji technice hraní na nástroje a výuce nových písní. 

Kroužek navštěvovalo pravidelně 5 stabilních členů dvakrát týdně. Na zkoušky přicházeli 
nahlédnout i nový zájemci o hraní na nástroje, kteří se na kroužcích přidávali a hráli s námi. 
Úspěšně se nám podařilo přičlenit do kroužku 
cimbalistku, která od nového roku s námi 
bude pilně rozvíjet náš soubor. Uspořádali 
jsme a zúčastnili se pár akcí, při kterých 
jsme rozšířili povědomí cimbálové muziky v 
našem okolí. Takový kroužek pro rozvoj 
folklóru v našem okolí chyběl. Každý stávající 
člen má svůj hudební nástroj až na kontrabas 
a cimbál, které jsou zapůjčené a v pronájmu. 
Na pořízení nového kontrabasu a cimbálu 
nejsou finanční prostředky, jelikož se jedná o 
větší investice. Proto jsme zatím tyto dva 
nástroje nuceni si půjčovat. Na pronájem 
těchto nástrojů se dobrovolně podílejí 
členové kroužku. Příští rok bychom se rádi 
věnovali nabíráním nových členů, hledání 
finančních prostředků na pořízení chybějících 
nástrojů, pořádání akcí pro kulturní rozvoj a 
spolupráce s tanečním kroužkem. 

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 2015 se takto společně setkávalo 35 rodičů s dětmi.  V klubu mají děti jedinečnou 
příležitost 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.  

V tomto roce se výrazně změnilo složení dětí navštěvujících MK Ovečka. Z důvodu 
rozšíření kapacity místní školky od září 2015, ubylo v klubu dětí starších 3 let, zato však výrazně 
přibylo dětí ve věku do 2 let. Program byl v roce 2015 doplněn divadýlkem o Koblížkovi a 
přednáškami (efektivní rodičovství, přednáška o kojení). Pro 5 maminek jsme uspořádali kurz 
„Škola pánevního dna“. 

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 si 
povídali o životě Sv. Mikuláše a přijali jsme od něj nadílku. Do úterního klubu přišel Mikuláš v 
podobě loutky, ale ve čtvrtečním klubu jsme s dětmi přivítali opravdového Mikuláše.  
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MK Ovečka závěrem roku 2015 uspořádal základní kurz efektivního rodičovství, kdy se v 
průběhu 3 měsíců setkávalo 6 maminek a v průběhu tohoto času si měly možnost osvojit 
praktické dovednosti z oblasti výchovy dětí a komunikace s nimi. 

 

Kroužek: Ministrantský 

Letošní rok byl kroužek veden v duchu minulých let. Na konci školního roku byla ukončena 
soutěž, probíhající již od září roku 2014. 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 jeli do aquaparku v Kuřimi.  

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 nevěnujeme pouze vzdělávání, ale i zábavě. V průběhu roku jsme byli na společných 
dvou výletech. První byl do army parku v Ořechově, druhý opět jako loni na laser game do Brna.  

Ministrantská schůzka se konala pravidelně jednou týdně a navštěvovalo ji v průměru 16 
ministrantů. 

Příští rok budeme směrovat kroužek stejně jako letos. Především se budeme snažit udržet 
v klucích nadšení radost ze služby u oltáře i společenství, které vytváříme na schůzkách. 
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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. 

 

 

 

 

Přílohy 

Příloha č. 1: Účetní výsledovka hospodaření SHM Klubu Újezd u Brna v roce 2015. 


