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V Újezdě u Brna 1. února 2017 
 
 
členská základna 

Ke dni 30. června 2016 byl evidován počet členů našeho Klubu takto: 

Celkem členů: 210 

  z toho do 15 let: 96 

  z toho do 18 let: 109 

  z toho do 26 let:  142 

  z toho do 35 let: 187 

 

 Do kroužků ve školním roce 2016-2017 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. Celkem nově vzniklé kroužky se zaměřují na folklorní 
tradice našeho města a nejbližšího okolí. Kroužky mají průměrný týdenní příděl asi 40 hodin. 
Vyvrcholením kroužků jsou tábory a chaloupky.  

Volnočasové kroužky – V týdenní cyklu jsou otevřeny nejrůznější kroužky pro pravidelnou činnost. 
Náplň programu je u rukodělných kroužků orientovaná podle části roku. Ve sportovních kroužcích 
se pracuje na zlepšení výkonu v průběhu celého roku a během této doby se účastní nejrůznějších 
turnajů. 

Nízkoprahová činnost – Jednou týdně je oratoř otevřená pro širokou veřejnost a jsou k dispozici 
stolní hry, nealkoholický bar, stolní fotbálek a kulečník. Návštěva není ničím podmíněná, ani 
placením členských poplatků. 

Otevřené akce – Jedná se o jednorázové akce, někdy pro děti, někdy pro mládež a jindy pro 
dospělé. Například maškarní plesy, mikulášské nadílky, sportovní závody a klání, lampionové 
průvody, cestovatelské přednášky či farní den. Na organizaci těchto akcí se podílejí vedoucí 
kroužků a starší mládež, která se účastní pravidelných akcí. 

Letní tábory – Se přípravou na stanové tábory se začíná už v zimě, kde se zveřejňují přihlášky, 
motiv tábora a termíny. Asi desítka vedoucích potom připravuje program a náplň celého pobytu. 
Táborů se v roce 2016 zúčastnilo 65 dětí a mladých lidí z Újezda i širšího okolí (3 turnusy). A 
tábor pro rodiny s malými dětmi byl zcela zaplněn (50 účastníků). 
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cíle a priority 

 Cílem SHM Klubu Újezd u Brna je především působit v oblasti prevence sociálně 
patologických jevů u dětí a mládeže, ale také nabídnout vzdělávání a formování člověka na 
pilířích rozumu, laskavosti a náboženství. 

• Nabídka pravidelných či nízkoprahových kroužků v exponovaných časech. 

• Školení a kurzy pro animátory a vedoucí kroužků. 

• Přednášky a kurzy pro matky na rodičovské dovolené / pro manželské páry. 

• Společenské večery. 

• Sportovní turnaje (pořádání či účast) 

• 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. Jednou za čas probíhá neformální setkání, moderní 
řečí nazvanou brainstorming. Jedná se o jakési arteterapické dílny skupinového charakteru, kde 
se snažíme o získávání nápadů na zlepšení chodu organizace, případně náměty k řešení 
problémových oblastí. 

 

prezentace organizace na veřejnosti 

 Klub své aktivity prezentuje na oficiálním webu (http://ujezd.shm.cz/). 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). 

 

partnerství 

 Na některých významných akcích se s pořadatelstvím podílíme například s ŘK farností 
Újezd u Brna, se sdružením Vinaři Újezd u Brna, s folklorním pěveckým sdružením Rozmarýna a 
dalšími spolky v Újezdě. 
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Nejvýznamnější akce roku 2016 

9. ledna – Tříkrálová sbírka 

7. února – maškarní ples pro předškolní děti 

4. března – zpívání s Cimbálem 

8. – 10. dubna – školení táborových vedoucích, akreditováno MŠMT 

8. května – závod horských a trekových kol O pohár sv. Antonína 

17. června – cyklistický ultramaraton K24 

letní prázdniny – 5 turnusů stanových táborů 

23. října - drakiáda 

26. listopadu - Mašírujú na Francúza 

18. prosince – adventní dílny 

27. prosince – svatojanské žehnání vína 
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zprávy jednotlivých kroužků 

Kroužek: Keramický ml. 

A opět tu máme další úspěšně zakončený rok a přišel čas napsat další z výročních zpráv. 
Občas dochází slova, neboť mám pocit, že se vše pouze opakuje. V tomhle roce bylo v kroužku 
předškolních dětí méně plno. Kroužek absolvovaly pouze tři děti a kupodivu letos poprvé jen 
chlapci. Někdy bylo opravdu těžké je ukáznit. Nicméně zvládli daná témata s lehkostí a když pak 
měli výrobky hotové bylo v ateliéru opravdu plno. Dokonce jsme měli v ateliéru adventní tvoření 
pro vedoucí kroužků, což bylo velmi příjemné a prohloubily se i vztahy mezi těmito vedoucími.  

Do dalšího roku bych si přála, aby nám přibyl alespoň jeden človíček, vzhledem k faktu, 
že máme ještě jedno místo volné. 

Kroužek: Keramický st. 

Tento keramický kroužek je rozdělen do dvou kategorií: I. stupeň ZŠ, 5. a 6. třída ZŠ. 

Kroužek pro mladší navštěvovalo 8 dětí, což je strop ohledně prostoru. Děti používaly 
nejjednodušší techniky, ale i ty prostorově náročnější. Snažíme se vyrábět věci tematicky 
zaměřené na roční období, nebo k zrovna nadcházejícím svátkům. Např.: Vánoce, Velikonoce či 
svátek matek… Vyrábíme z různě barevných hlín, které pak dozdobíme engobami, glazurami, 
burelem či skleněnou drtí. 

Kroužek pro starší navštěvovalo 7 dětí. Starší děti už jsou zkušenější se zpracováním 
hlíny, tedy se pouštíme i do složitějších věci. Ze začátku se trochu leknou, ale vždy práce 
dopadne výborně a vznikají hezké věci, ze kterých mají radost ony i rodiče. Výrobky po vypálení 
v peci glazujeme, domalujeme engobami. Pracujeme i s licí břečkou, máme k dispozici formy, 
jako např. váza, hrnek nebo zvonek. 

Rádi bychom vyzkoušeli i práci na hrnčířském kruhu, což je náročnější, ale dáme si to za 
úlohu do dalšího roku. 

Dílnu stále doplňujeme o nové barevné glazury a různé nové pomůcky. 

Kroužek: Výtvarný ml.  

V uplynulém roce jsme s dětmi v kroužku výtvarky pro předškoláky pracovali s 
rozmanitými materiály, učili jsme se různé výtvarné techniky, procvičovali jsme motoriku prstů, 
ale ze všeho nejvíc jsme malovali. Štětci, prsty, pastelkami, lepidlem s moukou, temperami, 
vodovkami, bublinami, lakem na nehty, třpytkami a všelijak jsme kouzlili. Dva bráškové a dvě 
sestry vytvářeli výrobky podle ročních období, událostí nebo jen tak podle nálady. 

Do nového roku bychom chtěli zvládnout další možnosti zpracování výtvarného materiálu. 

Kroužek: Výtvarný st.  

Od začátku října 2016 vedou Výtvarný kroužek pro starší děti Eliška Muselíková a Marie 
Jašková. Máme přihlášeno deset dětí, které pravidelně chodí. 
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S dětmi rozvíjíme jejich kreativitu a originalitu. Kreslíme, malujeme a vyrábíme z 
různých materiálů. Také si povídáme o důležitých svátcích a datech. Na konci kroužku občas 
hrajeme hry.  

Do ateliéru jsme dokoupili barvy, voskovky, fixy, barevný a tvrdý papír. Pořídili jsme také 
věšák, nástěnku a tabuli, na které dětem předkreslujeme návrhy a návody na výrobky.  

V roce 2017 bychom chtěli zkusit barvičky na textil a v teplejších měsících plánujeme 
chodit vyrábět ven a malovat do přírody. 

Kroužek: Virtuální tancování 

Kroužek virtuálního tancování je pokračováním kroužku Cvičení na tanečních podložkách. 
Pravidelně kroužek navštěvuje 8 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.  

Pro letošní rok se podařilo kroužek materiálně rozšířit o Xbox. Pro děti se stal kroužek 
mnohem zajímavějším a lákavějším. Zpočátku se po týdnech střídal Xbox s cvičením na 
podložkách. Ke konci roku již převládal Xbox, na kterém se nejčastěji využívalo CD s různými 
sporty. V průběhu roku byla pořízena hra na Xbox Juste Dance, která byla využívána i mimo 
kroužek při jednorázových akcích. 

Mým hlavním cílem do budoucna je najít nástupce, který by po mně kroužek převzal. 
Kroužek je u dětí oblíbený a byla by škoda ho zrušit. 

Kroužek: Stolní tenis 

Ve školním roce 2015-16 kroužek stolního tenisu navštěvovalo pravidelně 3-4 dětí, které 
tento kroužek (ve stejné sestavě) navštěvovaly i v roce předešlém. Ani u jednoho z dětí nedošlo 
k prohloubení hlubšího zájmu o tento sport, jakže jejich výkonnostní úroveň zůstala zhruba 
stejná – nízká. Proto se tyto děti nemohly účastnit turnajů, či soutěží. Za podstatnější považuji 
to, že do kroužku chodily pravidelně, kroužek je bavil a baví a že hrají špatně – nevadí… Trochu 
se u hraní zapotí, schází se s kamarády a netráví čas nevhodně někde jinde.  

Z výše popsaných důvodů neuvažuji o organizování soutěže či turnaje ve stolním tenise v 
letošním roce. 

Kroužek: Fotbalový  

V roce 2016 byl fotbalový kroužek vysoce produktivní. Přibylo mnoho nových členů, a to 
zejména mladších. Čímž také stoupla kvalita, protože nebyl problém s počtem hráčů. Většinou 
se nás sešlo minimálně 8 což je ideální počet pro fotbálek na našem hřišti. Hrajeme stále na 
asfaltovém povrchu, který je ale příliš tvrdý a hráči si stěžují na problémy s klouby. Také jeho 
vlastnosti za mokra ztěžují hru, klouže to. Osvětlení funguje stále, letos bezproblémově. V 
prosinci jsme začali hrávat ve školní tělocvičně, každou sobotu, ovšem účast byla kolísající. 
Odehráli jsme také několik turnajů. Tradiční fotbálek ženatí vs. Svobodní a nedávno jsme byli na 
ministrantském turnaji v Mutěnicích, kde jsme skončili na 4.místě. Letos jsme pořídili nový míč 
Select Mimas, který má osvědčenou kvalitu a zlepší naše trénování. 
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Kroužek: Florbalový ml. 

Florbalový kroužek pro děti vznikl v únoru roku 2016. Od té doby kroužek navštívilo více 
než 30 dětí a pravidelně jej navštěvuje kolem 25 mladých florbalistů. Děti jsou rozděleny na 
mladší (1. – 4. třída) a starší (5. – 9. třída).  

Trénink mladších dětí trvá hodinu a poté následuje trénink starších, který trvá hodinu a 
čtvrt. Kroužek bývá jednou týdně v tělocvičně ZŠ Újezd u Brna. U mladších dětí je cílem je 
naučit naprosté základy florbalu jako je držení hole, dribling s míčkem a přihrávky. U starších 
dětí se kromě přihrávek a střelby věnujeme také taktické stránce hry. Co se týče vybavení 
kroužku, tak máme k dispozici rozlišovací dresy, plastové kužely, míčky, brankářskou výstroj, 
píšťalku a taktickou tabulku. Se staršími florbalisty jsme se v prosinci zúčastnili SHM turnaje v 
Kroměříži. V příštím roce bychom se chtěli zúčastnit více turnajů a uspořádat pár přátelských 
zápasů s jinými týmy. Dále bychom chtěli doplnit výstroj brankáře o suspenzor, rukavice a 
chrániče na lokty. 

Kromě florbalu děti učíme, aby se navzájem k sobě chovaly hezky, podporovaly se a 
neubližovaly si. 

Kroužek: Florbalový st. 

Poslední zmínky posledního reportu hovořily o průběžně druhém místě v naší divizi, hned 
za obhájcem titulu RON Software. Na těchto dvou prvních příčkách se nic nezměnilo, a tak jsme 
do play off hraného napříč všemi divizemi naskakovali v o něco horší pozici než loni. V 
našlapaném jarním programu jsme úspěšně postupovali až do čtvrtfinále, kde naše 
improvizovaná sestava v nervy drásajících bitvách nakonec nestačila na zákeřný tým Koních hlav. 
Po výsledku 1:3 na zápasy pro nás sezóna skončila, ovšem svůj základní cíl v podobě čtvrtfinále 
jsme tedy splnili. Podstatné je, že ve zdraví, neb to s Koními hlavami nebylo samozřejmostí.  

Chuť do florbalu nás ale neopouští, a tak se pro sezónu 2016/2017 znovu přihlašujeme do 
AFL. Nevyzpytatelný los znovu ukázal svůj smysl pro humor, neboť největší favority na celkové 
vítězství svedl do společné divize, avšak do jiné, než kam nalosovali nás, a tak nám šéf 
rozhodčích v tom našem rybníčku věští vítězství. Momentálně za sebou máme šest z celkových 
desíti hracích dní a potěšující je, že se jeho předpověď naplňuje, neb průběžně figurujeme na 
prvním místě s dvoubodovým náskokem na druhé tišnovské gladiátory. Do boje o titul však ještě 
může promluvit řada dalších celků, a tak nemáme nic jisté. Více napoví vzájemný zápas o šest 
bodů právě s Tišnovem, který nás čeká již za pár týdnů. Tak nám držte palce! 

Kroužek: FS Šternovjan 

V průběhu roku 2016 do konce roku 
jsme uspořádali 44 nácviků. S průměrným 
počtem účastníků 10 osob. Jedno celo-
víkendové soustředění a jedno celo-
souborové vystoupení. Do konce školního 
roku 2016/2017 máme v plánu dvě 
celosouborová vystoupení. První 
v újezdském kulturním domě (22. 4. 2017 
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pod neoficiálním názvem 2. narozeniny Šternovjanu) a druhé 27. května 2017 jako účastníci na 
Mezinárodním Folklorním Festivalu v Topolné. 

V průběhu roku jsme dělali taneční průpravu tanců z jižní Moravy, Slovácka a Slovenska. 
Hlavnímy body taneční průpravy byly Správný taneční postoj, Dodržení správného regionálního 
stylu a Základní taneční kroky. 

Konkrétní tance, které jsme nacvičovali: Vykopávané (Hucké), Straňanské, Korytná, 
Boršické, Verbuňk, Obkročák, Karičky, Polka, Valčík, Čardáš, Danaj, tance ze Slovenska, Skočná, 
Vrtěná a Sedlcké. 

Kroužek: CM Šternovjan 

Letos se kroužek 
věnoval pořádáním akcí pro lidi 
za účelem rozšíření folklóru v 
naší obci. Nacvičili jsme 
tematické pásmo s tanečním 
kroužkem pod názvem 
„Mašírujů na francůza“, které 
je na téma napoleonských 
válek. Vystoupení mělo velký 
úspěch. Byli jsme pozvání s 
tímto vystoupení i na 
mezinárodní folklórní festival 
do Topolné, které se bude 
konat v roce 2017. Také nás 
oslovil Český rozhlas a 
vystoupení v pořadu „Na živů notečku“ kde jsme souhlasili a těšíme se. Dále jsme v tomto roce 
nacvičovali spoustu nových lidových písní, abychom rozšířili náš repertoár. Do našeho kroužku 
máme v plánu pořídit nové hudební nástroje. 

Připravujeme další akce s tanečním kroužkem, kde chceme veřejnosti ukázat historii 
našeho města. Máme nového člena, který se k nám přidal s hrou na housle. V roce 2017 se 
chceme více zaměřit na techniku hraní každého člena 

Kroužek: DFS Šternovjánek 

Dětský folklórní soubor Šternovjánek je taneční a pěvecký kroužek pro děti od 3 do 6 let. 
Soubor vznikl 1. září 2016 a navštěvuje jej 19 újezdských dětí.  

Zaměřujeme se na hlasovou výchovu, taneční průpravu a podporujeme vztah dětí k 
lidovému umění a tradicím. V následujících měsících se chystáme obnovit újezdské dětské kroje 
z konce 19. století, které budou děti využívat na vystoupení a zároveň na akce spojené s 
folklórem, např. hody, slavnosti apod. 
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Kroužek: Schola mladých 

Schola 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 hrou na hudební 
nástroje.  
 
V roce 2016 jsme hudebně 
doprovázeli dětské mše svaté 
jednou za tři až čtyři týdny. V tomto 
roce jsme také stejně jako v roce 
předešlém hudebně doprovodili 
zahájení farního dne v Újezdě u 
Brna. Dále jsme hudebně 
doprovodili i nedělní mši svatou v Újezdě u Brna při příležitosti křtu Lucie Šustrové.  
 
Scházíme se jednou týdně v úterý na pěvecké zkoušce.  
 
Zpočátku kroužek navštěvovali pouze studenti středních škol. Postupem času začali projevovat 
zájem i žáci základní školy. Tento zájem z řad mladších se však po velkých prázdninách vytratil. 
Nyní má kroužek asi 10 aktivních členů. Kromě stálých členů s námi občas hrájí a zpívají hosté, 
většinou starší mládež, která nemá čas neb 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 této „malé“ scholy vidím společenství mladých věřících lidí, které se mezi 
členy vytvořilo. Zkoušky 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 zmrzlinový pohár, u kterého bychom společně zhodnotili 
předešlý rok. 

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.  
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Během roku 2016 se podařilo udržet vysoký počet členů souboru. I s externími 
spolupracovníky se jedná o více než 30 osob. Zkoušky sboru probíhají pravidelně každý týden na 
jednu hodinu. 

Činnosti a akce na rok 2017 jsou plánovány v podobném duchu jako v roce 2016. V 
prosinci sbor doprovodil mši svatou v Ostravě, která byla přímo vysílána do TV Noe. Rok 2016 byl 
také rekordním co do doprovázených svateb, kterých bylo 9. Letos se bohužel kvůli výmalbě 
kostela nemohl uskutečnit tradiční večer chval. V příštím roce bychom to tedy chtěli napravit a 
zároveň bychom po delší odmlce chtěli někam vyjet na soustředění. Společným snem je vydat 
nové CD, které by zrekapitulovalo činnost sboru za posledních 10let. 

Kroužek: Angličtina 

Do angličtiny chodí především děti předškolní. Učí se základní slovíčka a lehké písničky. 

Kroužek: Divadelní 

Divadelní kroužek zažil velmi úspěšný rok. Povedlo se nám uvést na jeviště v život hru 
Járy Cimrmana Afrika. Byla to poslední činohra tohoto českého velikána, kterou jsme ještě 
nezahráli. Tím také skončila éra tohoto souboru. Při 4 představeních přišlo na 400 diváků a 
pomohli nám odejít do divadelního důchodu. 

Ale zato mladá generace začala velmi poctivě připravovat další divadelní kus, který uvede 
na podzim 2017. 

Z vybavení se nám podařilo doplnit další scénická světla. Letos doufáme, že nám vyjde 
projekt na pořízení 2 inteligentních reflektorů, které zkompletují plánované světelné vybavení. 
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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 2016 se takto společně setkávalo 55 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.  

Program byl v roce 2016 doplněn divadýlkem „O perníkové chaloupce“ a přednáškami 
(období vzdoru a 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. Letošní počasí průvodu s 
lampiony nepřálo, ale i přes nepřízeň počasí se dětem akce líbila a ocenily velkým potleskem 
scénku ze života sv. Martina od místní mládeže. Touto akcí jsme oslavili letošní 1700. výročí 
narození sv. Martina  

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. 

 

Kroužek: Ministranti 

Letošní rok byl kroužek veden v duchu minulých let. Na konci školního roku byla ukončena 
soutěž, probíhající již od září roku 2015. 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 Kohoutovicích.  
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 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 se zúčastnili již 
tradičně ministrantské olympiády, florbalového turnaje i festivalu SHM. 

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

 Příští rok budeme směrovat kroužek stejně jako letos. Postupně zapojujeme do vedení 
naše bývalé členy, kteří už úspěšně ukončili základní vzdělání a zdají se nám jako schopní a 
důležití pro budoucnost kroužku. Především se budeme snažit udržet v klucích nadšení a radost 
ze služby u oltáře i společenství, které vytváříme na schůzkách. 

Nízkoprahový kroužek: Otevřená oratoř 

Páteční večery bývají na oratoři velmi vytížené. Jednak 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 

- Účetní výsledovka hospodaření SHM Klubu Újezd u Brna, z. s. v roce 2016. 


