VÝROČNÍ ZPRÁVA

SHM Klubu

Újezd u Brna

za rok 2004

V Újezdě u Brna

24. února 2005

Během roku 2004 měl Klub 132 členů, z toho 13 řádných. K nabídce bylo 12 kroužků a staralo
se o ně asi 15 vedoucích. Řádní členové a vedoucí kroužků se scházejí pravidelně první neděli
v měsíci společně s našim duchovním rádcem a knězem naší farnosti – p.Miroslavem Dibelkou.

Nejvýznamnější akce tohoto roku:
1.2.
12. - 13. 3.
16.5.
29. 5.
18. - 19. 6.
16. - 27. 8.
19. 12.
23. 12.

Maškarní odpoledne pro děti
II. bodovací turnaj ve stolním tenise - v rámci celé ČR
Koncert folkové kapely Bokomara
Rokáč Boudky - rockový Open Air festival kapel
Cyklomaraton K24
Expedice volejbalového kroužku do Rumunska
Výstava rukodělných prací dětí z kroužků (modelářský, výtvarný a keramický)
spojená s modelářskou soutěží
Vánoční turnaj ve stolním tenise

Během roku uspořádal Jan Konzal tři jednodenní vodácké výpravy na raftech a kánoích
na řekách, kde se upouštěli některé nádrže.
Náš Klub pořádá rovněž různé poznávací zájezdy pro lidi všeho věku. Pro mládež
například výlet do Rakouska do Medvědí soutěsky. Pro děti výlety do Velké Bíteše nebo třídenní
výlet do Hodoňovic.
Výroční zprávy jednotlivých kroužků jsou na následujících stranách.

Stolní tenis
vedoucí kroužku: Petr Zahradník, Jan Konvica a Josef Šťáva
Ve školním roce 2003/04 se vedení jednotlivých skupin kroužku stolního tenisu věnovali 4 trenéři. Kroužek
byl rozdělen do 3 výkonnostních kategorií: přípravný kroužek – pod vedením Markéty Koutné a ve druhém
pololetí za pomoci Josefa Šťávy; mladší, starší žáci a žačky – Jan Konvica a Petr Zahradník, posílení ve druhém
pololetí Josefem Šťávou; tým OSIII., dorostenci a ostatní – Petr Zahradník. Tréninkům bylo věnováno asi 7 hodin
týdně.
Protože do školního roku 2004/05 se vedení kroužku opět vstoupilo v oslabené sestavě, nutně muselo dojít
k určité redukci počtu tréninkových hodin. Kroužek je opět rozdělen do 3 skupin: přípravný kroužek – vede Josef
Šťáva; mladší i starší žáci a žačky – Josef Šťáva, Jan Konvica a Petr Zahradník; tým OSIII., dorostenci a
ostatní – Petr Zahradník. Celkově je tréninkům věnováno asi 5,5 hodiny týdně, dorostenci se nárazově připravují
samostatně nad toto penzum.
Zástupci našeho kroužku se zúčastnili v roce 2004 dvou bodovacích turnajů SHM, z nichž jede byl
pořádán naším klubem SHM v Újezdě u Brna, podle hodnocení účastníků byl opět jako každoročně hodnocen jako
velmi zdařilý; druhý turnaj, kterého se zúčastnili naši hráči byl 4. bodovací turnaj v Koryčanech. Tři naši stolní
tenisté si vybojovali účast na přeboru SHM, kterého se však z časových důvodů nemohli zúčastnit.
Již tradičně jsme 23. prosince zorganizovali již X. ročník vánočního turnaje pro děti a mládež naší i
okolních farností a vesnic, tentokráte za účasti 22 hráčů a hráček hrajících ve třech hlavních a dvou doplňkových
kategoriích.
I nadále jsme pokračovali v soutěžích Okresní vyškovské ligy se dvěma žákovskými družstvy a jedním
družstvem v Okresní soutěži III. Tým v OS III. skončil na na začátku druhé desítky, žákovské týmy ve svých
soutěžích obstály.
V novém školním roce se aktivně účastníme opět se dvěma družstvy žákovské ligy a tým OS III se snaží
čestně bojovat ve stále se zvyšující konkurenci.
V roce 2005 bychom se opět chtěli účastnit akcí pořádaných stolním tenisem v SHM, uspořádat další ročníky
místních turnajů, občas zorganizovat aktivitu pro děti i mimo tréninkový rytmus (letní tréninkové soustředění
v Hluku?) a samozřejmě pokračovat v soutěžení v Okresní vyškovské lize. Důležitým úkolem pro rok 2005 také
bude získání nových posil (patrně z řad našich dorostenců) do týmu těch,kteří zajišťují chod kroužku.

Volejbalový kroužek
vedoucí kroužku: Životský Martin
Kroužek volejbalu navštěvuje průměrné 10-12 hráčů/trénink, celkově se střídá asi 15 hráčů. Tréninky
probíhají v pronajímané školní tělocvičně. Trénujeme 2x týdně (2hod) po celý rok kromě letních prázdnin.
Čtvrtým rokem se účastníme AVL (Amatérská volejbalová liga).Tato soutěž se neustále rozrůstá, proto
byla už v loňském roce rozdělena do dvou skupin podle výkonnosti (1. a 2. liga). Náš team hraje 2. ligu, do které se
v tomto ročníku přihlásilo už 41 mužstev, proto má dvě divize. Jelikož teamů stále přibývá, bude se v dalším
ročníku pravděpodobně hrát i 3. liga. Naším cílem tedy je zachránit se v 2. lize, což nebude, vzhledem k umístění v
loňské sezóně (27. místo z 35), lehký úkol. Každá liga má svůj zahajovací turnaj, který se nepočítá do celkových
výsledků, je to samostatná akce. V „ligové sezóně" - tj. od října do června - hrajeme průměrně 4 zápasy/měsíc.
Každá liga má také závěrečný turnaj, který je součástí ligy - rozhoduje se v něm o konečném umístění.
Do konce školního roku 2003/2004 jsme se účastnili BSVL (Brněnská salesiánská volejbalová liga). Pro
časovou náročnost a malou atraktivitu jsme se dohodli dalšího ročníku neúčastnit.

Výtvarný kroužek
vedoucí kroužku: Marie Pospíšilová
Tento kroužek probíhá každý čtvrtek v místní oratoři. Navštěvuje ho 15 dětí. Vyrávíme zde nejrůznější
dárky např. obrazy malované křídovými pasteli, malba na hedvábí, ozdoby z včelího vosku, gelové svíčky,
ubrousková technika...
Společně s keramikou a modelářským kroužkem jsme připravili vánoční výstavu našich prací.

Keramický kroužek
vedoucí kroužku: Terezie Jenišová
V prvním pololetí roku 2004 kroužek navštěvovalo 23 dětí ve věku od 6 let po 9. třídu ZŠ. Byly rozděleny
do dvou skupin podle toho, kdy jim kroužek časově víc vyhovoval. Kroužek trval hodinu s tím, že vždy posledních
5 minut byli vyhrazeno na úklid. Nejvýznamnější společnou akcí byl výlet do akvaparku ve Vyškově u Brna 29.
května 2004 kam jsme jeli ještě s výtvarným kroužkem. Byla to odměna pro děti za jejich celoroční práci. Činnost
kroužku byla ukončena na konci května kvůli mým studijním povinnostem.
Ve druhém pololetí roku 2004 byla činnost kroužku zahájena na začátku října (a k tomuto dni stále
probíhá). Přihlášených dětí je 26 s tím, že spodní hranice věkového limitu byla, po zkušenostech, posunuta až na
třetí třídu. Horní věková hranice (9. třída) zůstává neměnná. Letos jsem děti přerozdělila do dvou skupin dle věku –
na starší a mladší, což se ukazuje jako výhodné řešení. Významnou akcí byla vánoční výstava rukodělných prací
v prostorách oratoře, které se zúčastnily ještě kroužky výtvarný a modelářský.

Plány do budoucna: po dohodě se staršími dětmi uvažujeme o vánoční prodejní výstavě na příští
rok(Vánoce 2005). Hlavní myšlenkou je umožnit dětem, aby se samy mohli nějak podílet na konání dobra pro
druhé. Aby si uvědomily, že i jejich drobná práce může mít pro někoho obrovský smysl, a tím lze děti vést
k zodpovědnosti nejen za sebe a své konání, ale i k zodpovědnosti za druhé. Výtěžek bychom totiž chtěli věnovat na
nějaký dobročinný účel (pravděpodobně lidem trpícím leprou).

Fotbalový kroužek
vedoucí kroužku: Václav Jašek, Tomáš Kellner
Scházíme se pravidelně ve čtvrtek na oratoři v Újezdě u Brna.
Do kroužku chodí kluci od 7 do 15 let a letos jich je 16. Kromě běžných tréninků jsme se zúčastnili turnaje
v Těšanech na kterém jsme obsadili 2. a 3. místo.
Během zimní přestávky jsme dali dohromady plány na FARNÍ LIGU SHM 2005. Tento projekt zahrnuje turnaje
mezi okolními farnostmi v malém fotbale pod patronací klubu SHM Újezd u Brna. Start plánujeme na březen 2005.

Ministrantský kroužek - starší
vedoucí kroužku: Pavel Blažek
Po celý rok probíhá pravidelně každý týden hodinu a půl kroužek v sálku oratoře. Podzim jsme začali
přihlášením do celoroční soutěže časopisu Tarsicius (časopis pro kluky u oltáře). V této soutěži jsou aktivní všichni
starší ministranti, spočívá to především v plnění nejrůznějších úkolů. Na schůzky chodí 7 chlapců.
Pomocí nejrůznější literatury se snažíme (graficky) poznávat mši svatou a kostel. Své znalosti si chlapci
zkoušejí v nejrůznějších testech a tematických hrách.
Na podzim náš otec Miroslav rovněž inicioval turnaj v malé kopané mezi okolními farnostmi (především
ministranty). Naši hoši se jej samozřejmě velmi rádi účastní.

- mladší
vedoucí kroužku: Bohdan Hladký
Mladší ministranti se scházejí v počtu asi patnácti jednou týdně na hodinu a půl. V první půlce se věnují
zdokonalování ministrantských dovedností (přiměřené jejich věku) a druhou půli tráví hrami či čtením různých
příběhů. V teplejším období jsou to míčové hry na hřišti, v zimním se věnují hrám v prostorách oratoře

Cyklistický kroužek
vedoucí kroužku: Jiří Jeniš ml., Pavel Fasora
V letošním roce byla činnost cyklistického kroužku utlumena dokončováním vysoké školy jejího vedoucího
Jurise Jeniše. Cyklokroužek pořádal třídenní výpravu na kolách 28.-30.7.2004. Byli jsme čtyři, já a tři mladší kluci
(13-14let) a jeli jsme okolo Vranovské přehrady směrem na Moravské Budějovice a zpátky, asi 220 km.
Po prázdninách jsem předal cyklokroužek Pavlovi Fasorovi.
Naše hlavní akce byl cyklomaraton K24 na konci června. Letos bylo 80 závodníků a 32 závodnic. Celkem
všichni účastníci najeli téměř 26000 km. Každý kdo se zúčasnil byl vlastně vítěz, zvítězil nad sebou, svou leností a
předsudky. Začali jsme mší svatou ve farním kostele a kromě sportu jsme se snažili vytvořit kamarádského ducha
závodu, společenství. A podařilo se, soudě podle odezvy. Letos vytvořil nový rekord závodu Štěpán Vondrášek –
681,6km. Více informací na www.k24.signaly.cz.

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.
Letos je tu asi deset dětí, které 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 děcka popovídat,
vykecat se. Taky je tu individuální přístup a dá se říci, že ušláplé děcka z ulice tu jsou najednou mistři oboru, mají
šanci být dobrými. Na podzim jsme chtěli udělat Drakiádu ale pro nepřízeň počasí se nakonec uskutečnila pouze
výstava draků. Před vánocemi jsme společně s jinými rukodělnými kroužky uspořádali výstavu prací. To co nám
chybí, jsou cenově dostupné vystřihovánky a tak sbíráme stará ABC a z nich vystřihovánky, nejcennější jsou ty
nejjednodušší.

Divadelní kroužek
vedoucí kroužku: Pavel Blažek
V loňském roce jsem úspěšně uvedli odloženou premiéru hry Lijavec (od Járy Cimrmana). Během dvou
představení (premiéry a derniéry) představení shlédlo téměř tři sta diváků. A tak všech pět herců bylo velmi
spokojeno. A to tak, že jsme se rozhodli zahrát příští rok další hru. Tu jsme začali trénovat již v září, abychom to
do jara 2005 stihli. Datum premiéry bylo stanoveno na 20. března.

Divadelní představení Švestka, které uvedeme příští rok, trénujeme dvakrát týdně hodinu a půl. Během zkoušek
postupně vyrábíme kulisy. Plánujeme rovněž jen dvě představení této hry. Očekáváme zhruba stejný počet diváků
jako tento rok.

Sbor Magnificat
vedoucí kroužku: Marie Kozáková
Jedná se o chrámový sbor, který zpívá na velkých mších a potom při vystoupeních mimo Újezd. Většinou
se nejedná pouze o děti z Újezda, ale i o několik muzikantů z okolí. O ostatní hudbu při různých mších se stará
Pěvecký sbor.

Pěvecký sbor
vedoucí kroužku: Marie Životská, Václav Kyselka
Kroužek sdružuje asi 25 dětí ve věku 12 až 22 let. Repertoár sboru tvoří:
- klasické rytmické křesťanské písně,
- folkové písně s křesťanskou tématikou (Spirituál Kvintet, Nezmaři),
- rockové písně s křesťanskou tématikou.
Instrumentální obsazení sboru tvoří: elektrická kytara, akustická kytara, basová kytara, klávesy, housle,
zobcové flétny - 2
Sbor vystupuje jako doprovodné těleso pro liturgické bohoslužby v Újezdě u Brna a to především při
slavnostech, významných dnech farnosti (první svaté přijímání, děkanátní setkání mládeže apod.), svatbách a
křtinách.
Sbor dále 2 x za rok vystupuje mimo svou domovskou farnost.
V rámci příspěvku SHM byly sboru zakoupeny 2 nové stojany na noty, basové kombo.
V roce 2005 sbor plánuje rozsah své činnosti obdobně jako v roce 2004.

Kulturní kroužek
vedoucí kroužku: Pavel Blažek, Jiří Jeniš ml.
Kulturní kroužek přes rok pořádá či zaštiťuje akce, které souvisejí se setkáváním lidí víceméně
netradičním a nepravidelným způsobem. První pololetí jsme byli jako vedoucí ještě dva, o prázdninách Jirka odešel
do semináře. Další členové Kulturního kroužku jsou lidé, kteří se pravidelně podílejí na pořádání akcí.
Letos jsme pořádali několik tradičních akcí naposledy, jiné však byly uvedeny jako novinky. Jedna
z největších akcí - rockový festival Boudky, byla letos naposledy, ale rozlučka to byla opravdu velkolepá.
Další hudební akcí byl koncert folkové kapely Bokomara, která pochází z blízké obce. I přes velmi malou
účast to byl velký úspěch.
Také letos proběhlo děkanátní setkání mládeže, které jsme připravovali na naší oratoři ve spolupráci
s dobrovolníky z farnosti a okolí.
Během roku 2004 se uskutečnily pod záštitou KK tyto akce:
• 2. 2004 Maškarní zábava pro děti – tohoto odpoledne zúčastnilo 35 dětí. Proběhly zde různé soutěže, přehlídka
masek a nechyběla taneční hudba pro děti.
• 2. 2004 Setkání rodin – na oratoři se setkalo asi 15 rodin, jejichž děti se zúčastnily maškarního odpoledne.
• 30. 4. 2004 Pálení čarodějnic – oheň na farním dvoře. Na akci přišlo 13 mladých a pár čarodějnic. Jednu z nich
jsme později upálili (tu vycpanou).
• Promítání filmu The Passion – promítání filmu pro rodiny členů se zúčastnilo
• 16. 5. 2004 Koncert Bokomary – folková skupina Bokomara vystoupila v oratoři. Na koncert zavítalo 20
posluchačů.
• 17. 10. 2004 Setkání rodin s dětmi – další setkání mladých rodin. Tentokrát ho navštívilo 50 rodičů a dětí.
• 29. 5. 2004 Rokáč Boudky (Rockový koncert) - akce pořádaná poblíž obce Syrovice u Brna měla za úkol sezvat
mladé ze širšího okolí na křesťanskou akci. Hrálo zde 5 kapel a poslouchalo je na 100 posluchačů. Posléze
bylo vydáno i LiveCD Boudky 2004. Lidé si mohli opéci párek, nebo si něco malého koupit na občerstvení.
• 29. 5. 2004 Setkání mládeže – na oratoři proběhlo setkání mládeže, kam přišlo 90 mladých z okolí Újezdu.
• 5. 12. 2004 Mikulášská nadílka pro děti – Nadílka pro děti z Újezdu proběhla v místním kostele, kde se rozdalo
kolem sta balíčků. Několik děvčat vytvořilo andílky doprovázející sv. Mikuláše.

