VÝROČNÍ ZPRÁVA

SHM Klubu

Újezd u Brna

za rok 2005

V Újezdě u Brna

15. února 2006

Během roku 2005 Klub evidoval 119 členů (z toho do 26 let 106). Z toho 15 řádných.
V nabídce bylo 12 kroužků a staralo se o ně asi 18 vedoucích. 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:
30.1.
4.3.
20.3. a 2.4.
14.5.
17.6.
17.8.
26.11
23.12.

Maškarní ples pro děti
II. bodovací turnaj ve stolním tenise - v rámci celé ČR (3 dny)
Divadelní hra Švestka
Účast na ministrantském dnu v Olomouci
Cyklomaraton K24 (2 dny)
Expedice volejbalového kroužku do Rumunska (8 dní)
Děkanátní setkání mládeže
Vánoční turnaj ve stolním tenise

Během roku byla čtyřikrát možnost sjet řeky Jihlavu nebo Svratku. Rovně byl opět
zájezd na hory do Rakouska, tentokrát do pohoří Raxalpe. Také byla uspořádána řada zájezdů,
a to jak pro děti, tak pro lidi dříve narozené.
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: Petr Zahradník, Jan Konvica a Josef Šťáva
V minulém roce se vedení jednotlivých skupin kroužku stolního tenisu věnovali 5
trenérů. Kroužek byl rozdělen do 3 výkonnostních kategorií: přípravný kroužek; mladší, starší
žáci a žačky; tým OSIII, dorostenci a ostatní. Tréninkům bylo věnováno asi 5,5 hodin týdně.
I nadále jsme pokračovali v soutěžích Okresní vyškovské ligy se dvěma žákovskými
družstvy a jedním družstvem v Okresní soutěži III.
V roce 2006 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
vedoucí kroužku: Václav Kyselka, Marie Životská
Rytmický sbor směřuje především k rytmickému hudebnímu doprovodu liturgie při
významných událostech farnosti sv. Petra a Pavla v Újezdě u Brna. Sbor tvoří cca 20 členů
(převážně dívky ve věku 12 - 25 let), hudební doprovod zajišťuje samostatná skupina složená
ze čtyř členů.
Vedle domovské farnosti sbor v roce 2005 vystupoval i při doprovodu nedělní
bohoslužby v Pozořicích a na festivalu ve Velké Bíteši pořádaným tamním farním úřadem.
V současné době naplánováno nahrávání CD, které má zrekapitulovat dosavadní
činnost sboru.
Rytmický kroužek
vedoucí kroužku: Bohdan Hladký
Kroužek má za úkol hrát na mších svatých rytmické písně. To jsou všechny dětské
mše a občas i nějaká mše nedělní. Hraje při nich asi pět muzikantů, kteří trénují každou neděli
dopoledne.
Modelářský kroužek
vedoucí kroužku: Vojta Blaho
Schází se na oratoři každý týden na necelé dvě hodiny. Je určen pro děti a mládež
zhruba od druhé třídy. Kroužek není jen modelářský, kde vyrábíme papírové modely podle
předlohy nebo vlastní výrobky z kartonu a papíru, ale zároveň je kroužkem, kde si mohou
děcka 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 žíl a na podzim jsme dělali Drakiádu pro celou farnost. Před
Vánocemi jsme společně s jinými rukodělnými kroužky vyráběli Betlémy, které se později
prodávali v kostele a výtěžek byl poslán na misie. Jako každý rok jsme pořádali modelářskou
soutěž o nejlepší modely.
Keramický kroužek – děti
vedoucí kroužku: Terezie Jenišová
Do keramiky chodilo od ledna do dubna 2005 25 dětí; v květnu a červnu, kdy jsem
z časových důvodů musela zanechat činnosti v kroužku, keramiku převzaly dočasně dvě jiné
vedoucí. Podařilo se jim konečně dokončit výzdobu stěn ateliéru.
V novém školním roce 2005/2006 jsme začali na konci září. Děti jsou rozděleny do
dvou skupin, aby se jim pohodlněji pracovalo. Kroužek navštěvuje opět kolem 25 dětí od 6 do
15 let.
Keramický kroužek – mládež
vedoucí kroužku: Veronika Glettová
Keramický kroužek pro mládež vznikl v září roku 2005 na žádost zájemců. Scházeli
jsme se jedenkrát za dva týdny. Aktivně jsme se zúčastnili prodejní vánoční výstavy konané
v místním kostele. Kromě drobných, zadaných prací a volných témat jsme vytvořili také dílo
větší, společné.

Výtvarný kroužek
vedoucí kroužku: Marie Pospíšilová
Výtvarný kroužek probíhá po celý rok v aleliéru místní oratoře. V prvním pololetí
roku navštěvovalo kroužek 13 dětí ve věku do 9.třídy. Náplní naší činnosti byla výroba
nejrůznějších dárků, dekorace bytu, ale také např. batikování triček.
V druhém pololetí byla činnost kroužku zahájena začátkem října, přihlášených dětí je
17 a věnovali jsme se výrobě vánočních dárků a betlémů.
Ministrantský kroužek
vedoucí kroužku: Pavel Blažek, Bohdan Hladký
Je rozdělen do dvou kategorií – mladší a starší. Schůzky trvají hodinu až hodinu a půl.
Mladší se soustředí na hry s podtextem služeb u oltáře, čtení příběhů a jiné sportovní hry.
Starší jsou zapojeni do soutěže s časopisem Tarsicius, kterou vloni ukončili na celkovém
druhém místě a zúčastnili se víkendu v Brně společně s dalšími medailisty, kde navštívili mj. i
Masarykův okruh.
Volejbalový kroužek
vedoucí kroužku: Martin Životský
Kroužek volejbalu navštěvuje průměrně 10 - 12 hráčů/trénink, celkově se střídá cca 15
hráčů. Tréninky probíhají v pronajímané školní tělocvičně. Trénujeme 1x týdně (2hod) po
celý rok kromě letních prázdnin.
Pátým rokem se účastníme AVL (Amatérská volejbalová liga). Náš team hraje 3. ligu,
do které se v tomto ročníku přihlásilo cca 30 mužstev, proto má dvě divize. V „ligové sezóně“
– tj. od října do dubna – hrajeme průměrně 3 zápasy/měsíc. Liga má také závěrečný turnaj,
který je součástí ligy – rozhoduje se v něm o konečném umístění.
Dále se účastníme volejbalových turnajů s teamy z blízkého okolí našeho města – se
střídavými úspěchy.
Fotbalový kroužek
vedoucí kroužku: Václav Jašek, Tomáš Kellner
Tento kroužek shromažďuje děti ve věku od 10- 15let. Během roku se scházíme na
oratoři a hrajeme nebo trénujeme fotbal. V zimních měsících a o velkých prázdninách
přerušujeme činnost.
V tomto roce jsme začali hrát a organizovat „FARNÍ LIGU 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.
Florbalový kroužek
vedoucí kroužku: Bohdan Hladký
Florbalový kroužek začal fungovat v SHM Újezd u Brna od září 2005. Navštěvuje ho
kolem 15 mladíků. Věková kategorie 18 – 50 let. Účastníme se AFL ( Amaterská florbalová
liga), která probíhá formou 10 turnajů za rok. Hrajeme ve skupině C. Letos proběhlo 5
turnajů. První tři turnaje jsme nepostoupili ze čtvrtfinále – obsadili jsme tedy 5-8 místo. Jeden
z turnajů jsme vyhráli a jednou skončili na čtvrtém místě. V polovině sezony jsme celkově na
čtvrtém místě.
Trénujeme každý týden vždy v neděli od 18:00 do 20:00. Během sezony jsme také
sehráli několik přátelských utkání. Věřím, že naše výsledky budou mít stoupající tendenci.
Sportu zdar a florbalu zvlášť.

Cyklistický kroužek
vedoucí kroužku: Pavel Fasora
Organizuje různé cyklistické výlety, zájezdy a závody. Letos uspořádal čtyři akce. Při
první jsme navštívili Mohylu Míru. Další dva výlety byly spojeny s cestou na tábor a jeho
noční „návštěvu.“
Největší akcí kroužku je tradičně ultramaraton K24, který je určen amatérům. Letos se
ho zúčastnilo 113 závodníků, opět padly rekordy – muži 710 km, ženy 511,2 km.
Divadelní kroužek
vedoucí kroužku: Pavel Blažek
Kroužek na jaře předvedl činnost svého půlročního snažení uvedením hry Švestka od
Járy Cimrmana. Hrála se premiéra a derniéra, celkem navštívilo představení necelých 300
diváků. Od podzimu kroužek nacvičuje každý týden hru Blaník – rovněž od Járy Cimrmana.
Kulturní kroužek
vedoucí kroužku: Pavel Blažek
Kroužek sdružuje několik lidí, kteří se starají o chod a pořádání kulturních akcí
v Klubu (Maškarní ples, Pálení čarodějnic, buřťáky, setkávání rodin,…).

