VÝROČNÍ ZPRÁVA

SHM Klubu

Újezd u Brna

za rok 2006

V Újezdě u Brna

19. dubna 2007

Během roku 2006 Klub evidoval 110 členů (z toho do 26 let 89). Z toho 18 řádných nebo
vedoucích kroužků. V nabídce bylo 17 kroužků. Řádní členové a vedoucí kroužků se scházejí
pravidelně první neděli v měsíci. Na setkání občas zavítá i náš duchovní otec p. Miloslav
Kabrda.

Nejvýznamnější akce tohoto roku:
29.1.
11.2.
3.3.
2., 9. a 23.4.
17.6.
14.8.
4.11.
19.11.
25.11.
16.12.
27.12.

Maškarní ples pro děti
Volejbalový turnaj pro týmy z okolí Újezda
II. bodovací turnaj ve stolním tenise - v rámci celé ČR (3 dny)
Divadelní hra Blaník
Cyklomaraton K24 (2 dny)
Expedice do Černé Hory (13 dní)
Večer Světlušek
Turnaj stolních her
Volejbalový turnaj pro týmy z okolí Újezda
Vánoční turnaj ve stolním tenise
Žehnání vína s ochutnávkou

Během roku byla několikrát možnost sjet řeky Jihlavu nebo Svratku. V létě byla
vodácká akce na Berounce. Rovněž byly uspořádány zájezdy pro mladé, tentokrát jsme byli
dvakrát na Vysočině.
Během roku jsme udělali také tři turnusy letních stanových táborů (mládež, dívky a
chlapci) a letní a zimní chaloupky.
Klub funguje ve dvou rovinách. Jedna je organizování kroužků pro stálé návštěvníky
(členy). Druhá rovina jsou akce pro nečleny – tábory, turnaje, K24 a zájezdy. Na chaloupky
jezdí členové Klubu s možností vzít s sebou své rodiče.
Klub spolupracuje s radnicí (dotace, ceny na K24, turnaje); se školou (na nástěnce jsou
letáčky upozorňující na činnost Klubu); se Skautem (sdílíme jednu budovu) a také máme
velmi vřelé vztahy s farností.
Výroční zprávy jednotlivých kroužků jsou na následujících stranách.

Stolní tenis
vedoucí kroužku: Radim Šifta, Lukáš Dobrovolný
Ve školním roce 2006 se vedení jednotlivých skupin kroužku stolního tenisu věnovalo
5 trenérů. Kroužek byl rozdělen do 3 výkonnostních kategorií: přípravný kroužek – pod
vedením Josefa Šťávy, který nás ovšem ke konci roku náhle opustil a na jeho místo nastoupila
Denisa Lakomá. Tréninkům bylo věnováno asi 5,5 hodiny týdně.
I nadále jsme pokračovali v soutěžích Okresní vyškovské ligy s žákovským
družstvem a družstvem mužů. V roce 2007 bychom se opět chtěli účastnit akcí pořádaných
stolním tenisem v SHM, uspořádat další ročníky místních turnajů a pokračovat v soutěžení v
Okresní vyškovské lize.
Pěvecký kroužek
Václav Kyselka, Marie Životská
Kroužek je přirozeně rozdělen na dvě spolupracující části:
instrumentální část – zahrnuje v současné době 6 členů, jedná se o 2 kytaristy, 1
baskytarista, 1 hráč na klávesové nástroje, 2 flétnistky.
sborovou část – zahrnuje v současné době 18 členů. Jedná se především o dívky ve
věku 12 – 24 let. V průběhu roku 2006 došlo k omlazení sboru, žáci základní školy
tvoří cca 50 % sboru.
Hlavní náplní sboru je zajištění rytmického doprovodu u vybraných mší svatých
v kostele sv. Petra a Pavla v Újezdě u Brna. V roce 2006 se jednalo především o 1. svaté
přijímání, biřmování a svatební mše svaté.
Sboru se podařilo za přispění SHM a místního faráře p. Kabrdy na jaře 2006 natočit
studiové CD, které je průřezem činnosti sboru za období 2003 – 2006. Na podzim 2006 sbor
vystupoval i mimo Újezd u Brna, jednalo se farnosti Moutnice, Pozořice a Brno – Líšeň.
Zpěv malých dětí
Bohdan Hladký
Malé děti se scházejí jednou týdně před dětskou mší svatou asi na jednu hodinu, při
které si procvičují písně, které pak za doprovodu kytary prezentují právě při bohoslužbě.
Kroužek navštěvuje asi 10 dětí předškolního věku.
Modelářský kroužek
Vojta Blaho
Schází se na oratoři každý týden na hodinu a půl. Je určen pro děti a mládež zhruba od
druhé třídy. Letos kroužek navštěvuje patnáct dětí, z toho asi deset chodí pravidelně. Kroužek
není jen modelářský, kde vyrábíme papírové modely podle předlohy nebo vlastní výrobky z
kartonu a papíru, ale zároveň je kroužkem, kde si mohou děti popovídat, vykecat se. Taky je
tu individuální přístup a dá se říci, že zakřiknuté děti z ulice tu jsou najednou mistři oboru,
mají šanci být dobrými. Před Velikonocemi pořádal modelářský kroužek pletení pomlázek a
na podzim zorganizoval Drakiádu pro celou farnost. Letos před Vánocemi jsme společně s
jinými rukodělnými kroužky vyráběli vánoční dárky a ozdoby.
Keramický kroužek – děti
Marie Jenišová, Šárka Gottvaldová
Kroužek navštěvuje asi 12 dětí rozdělených do dvou skupin:
mladší – do 3.třídy
starší – od 3.třídy
V jednotlivých hodinách vyrábíme výrobky, většinou tematicky zaměřeny a také
zkoušíme pracovat s keramickým kruhem. Děti tak mohou rozvíjet svoji fantazii a kreativitu.

Keramický kroužek – mládež
Veronika Glettová
Zájmový kroužek pro mládež od 15 let orientován na keramickou tvorbu běží na
oratoři v Újezdě u Brna již druhým rokem. V září roku 2006 se rozrostl o pět nových členů a
probíhá jednou za 14 dní vždy ve čtvrtek ve 20:00.
Díky dobrému vybavení ateliéru a snaze účastníků, můžeme kromě drobných i
rozsáhlejších společných děl objevovat také nové techniky.
Vyzkoušeli jsme si modelování podle předlohy, podle tematického zadání i vlastní
fantazie, vytváření sádrových forem a odlévání do nich. Zájemci s seznámili s prací na
hrnčířském kruhu.
Výtvarný kroužek
Marie Pospíšilová
Po celý rok probíhá pravidelně každý pátek v ateliéru naší oratoře. Kroužek navštěvuje
okolo 15 dětí. Náplň činnosti: výroba nejrůznějších dárků, dekorací do bytu...
Letos jsme společně s modelářským kroužkem a mateřským klubem Ovečka
uspořádali „Vánoční dílny,“ kde si mohly děti i jejich rodiče vyrobit nejrůznější dárky.
Ministrantský kroužek
Pavel Blažek, Jakub Eliáš
Je rozdělen do dvou kategorií – mladší a starší. Schůzky trvají hodinu až hodinu a půl.
Mladší se soustředí na učení se správné služby u oltáře.
Starší potom formou kvízů či různých jiných soutěží dokazují svoje znalosti. Cílem je
vychovat z nich další vedoucí ministrantů.
Fotbalový kroužek - junioři
Václav Jašek, Tomáš Kellner
Tento kroužek shromažďuje děti ve věku od 10- 151et. Během roku se scházíme na
oratoři v Újezdě u Brna a hrajeme nebo trénujeme fotbal. O velkých prázdninách a v zimě
přerušujeme činnost.
V tomto roce pokračujeme s „FARNÍ LIGOU SHM". Do této soutěže se mohou přihlásit
jakékoliv teamy z okolních vesnic. Turnaje pořádáme 4x do roka vždy na jiném hřišti.
Výsledky se zapisují a na konci roku se vyhodnotí.
Fotbalový kroužek - senioři
Václav Jašek, Tomáš Kellner
Letos jsme začali hrát i kluci starší 15 let, rozdělení na ženaté a svobodné. V zimních
měsících se hraje fotbal každý týden ve školní tělocvičně, kam si zveme i kluky ze Šlapanic.
Během roku se pořádá 2x turnaj svobodní proti ženatým.
Florbalový kroužek
Bohdan Hladký
Kroužek funguje druhým rokem a počet členů se rozrostl asi na 35 (včetně dvou
dívek).
V první polovině roku 2006 jsme dohrávali amatérskou florbalovou ligu – skupina C.
V celkovém hodnocení jsme obsadili 5. místo.
2.12.2006 jsme uspořádali 1. Vánoční turnaj. Zúčastnili se ho čtyři týmy (Měnín, Brno
a dva celky z Újezdu u Brna). Vítězem turnaje se stal tým SHM Klub Újezd u Brna.
Od nového školního roku jsme začali trénovat dvakrát týdně. Každou neděli a středu od
18:00 do 20:00. Chtěli bychom se v roce 2007 opět přihlásit do AFL a uspořádat Velikonoční
turnaj a druhý ročník Vánočního turnaje.

Cyklistický kroužek
Pavel Fasora
Organizuje různé cyklistické výlety, zájezdy a závody. Letos uspořádal tři akce. Při
první jsme navštívili klášter benediktinského opatství v Rajhradě. Další výlet byl spojen
s cestou na tábor.
Největší akcí kroužku je tradičně ultramaraton K24, který je určen amatérům. Letos se
ho zúčastnilo 111 závodníků, z toho bylo 15 žen. Opět padly rekordy – muži 25034,1 km,
ženy 2952,9 km.
Volejbalový kroužek
Martin Životský
Kroužek volejbalu navštěvuje každý týden 12 hráčů, celkově se střídá cca 15 hráčů.
Tréninky probíhají v pronajímané školní tělocvičně, každý týden ve středu, mimo letních
prázdnin. Šestým rokem se účastníme AVL (Amatérská volejbalová liga). V „ligové sezóně“
(říjen až duben) hrajeme průměrně 3 zápasy za měsíc, v dubnu je závěrečný turnaj. Dále se
účastníme volejbalových turnajů s teamy z blízkého okolí našeho města.
Divadelní kroužek
Pavel Blažek
V tomto roce jsme předvedli, co jsme dokázali nacvičit za podzim 2005. Tedy hru Járy
Cimrmana – Blaník. Tuto hru jsme v divadelním sále naší oratoře předvedli celkem 3x a
celkem ji shlédlo asi 440 diváků. Na sklonku roku jsme začali s nacvičováním další hry,
tentokrát na řadu přišel Němý Bobeš.
Kulturní kroužek
Pavel Blažek
Kroužek sdružuje několik lidí, kteří se starají o chod a pořádání kulturních akcí
v Klubu (Maškarní ples, Pálení čarodějnic, buřťáky, setkávání rodin, zájezdy a výlety…).
Stolní hry
Ondřej Životský
Kroužek nabízí možnost strávit večer hraním stolních her v prostorách farní oratoře.
Kroužek se koná pravidelně každý pátek, v případě zájmu i častěji. Pravidelně jej navštěvuje
průměrně 8 lidí. Hrají se hlavně moderní hry (Bang!, Osadníci z Katanu, Sankt Petersburg,
Carcassone, Metro, ...). Na konci roku kroužek pořádal Turnaj stolních her. Turnaje se
zúčastnilo asi 45 účastníků z řad dětí a mládeže.
Ovečka
Libuše Mácová
Mateřský klub v roce 2006 opět pokračoval ve své činnosti.
Do června byl klub v provozu pouze jednou týdně, od října se provoz rozšířil na 2x
týdně a to v úterý a čtvrtek. Samotný klub trvá dvě hodiny a je rozdělen na děti do 1 roku a
děti starší. Během klubu probíhá cvičení batolat, cvičení starších dětí, které je zaměřeno na
rozvíjení hrubé motoriky, děti se mají možnost naučit nové říkanky, tanečky. Ve výtvarné
části si děti procvičují jemnou motoriku a také tato část slouží k motivaci maminek pro své
děti.Do programu klubu byly zařazeny přednášky na téma Zdravá výživa, Měření hladin
těžkých kovů a efektivní rodičovství. Součástí m.k. byla například Slavnost sv. Mikuláše a
Vánoční besídka. Pro veřejnost se letos konaly Světlušky a Výstava perníků.
Mateřský klub navštěvuje 35 maminek a 38 dětí a setkáni probíhají v prostorách
oratoře SHM Újezd u Brna. Klub je jedna z možností k naplnění potřeby matky na mateřské
dovolené.

