VÝROČNÍ ZPRÁVA

SHM Klubu

Újezd u Brna

za rok 2003

V Újezdě u Brna

18. února 2004

Během roku 2003 navštěvovalo 145 dětí 11 kroužků a staralo se o ně asi 15 vedoucích. Náš Klub
se schází prostřednictvím vedoucích kroužků a řádných členů každou první neděli v měsíci.
Tohoto setkání se téměř vždy účastní i náš duchovní správce, což přispívá k vynikající
komunikaci mezi oratoří a farním společenstvím.

Nejvýznamnější akce tohoto roku:
1. - 2. 3.
31. 5.
20. - 21. 6.
3. - 19. 8.
20. 12.
21. 12.

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

Během roku uspořádal Jan Konzal pět vodáckých výprav. Čtyři byly jednodenní
převážně pro raftové posádky na sjezd divokých řek - při příležitosti upouštění některých
údolních nádrží.
Náš Klub pořádá rovněž různé poznávací zájezdy pro lidi všeho věku. Pro mládež
například výlet na horu Traunstein do Horního Rakouska, pro rodiny s dětmi a pro děti školou
povinné další zájezdy.
Výroční zprávy jednotlivých kroužků jsou na následujících stranách.

Stolní tenis
vedoucí kroužku: Markéta Koutná, Petr Zahradník a Jan Konvica
Ve školním roce 2002/03 se vedení jednotlivých skupin kroužku stolního tenisu věnovalo 5 trenérů.
Kroužek byl rozdělen do 3 výkonnostních kategorií: přípravný kroužek - Marie Holubová a Hana Zahradníková za
vydatné pomoci Petra Zahradníka; mladší, starší žáci a žačky - Markéta Holubová a Jan Konvica, tým OSIII,
dorostenci, dospělí a ostatní zájemci - Petr Zahradník. Tréninkům bylo věnováno asi osm hodin týdně.
Do školního roku 2003/04 se vedení kroužku vstoupilo již v oslabené sestavě. Kroužek je rozdělen do 3
skupin: přípravný kroužek - vede Markéta Koutná (roz. Holubová), mladší i starší žáci a žačky - Jan Konvica a
Petr Zahradník, tým OSIII, dorostenci a ostatní Petr Zahradník. Celkově je tréninkům věnováno asi 7 hodin týdně.
Zástupci našeho kroužku se zúčastnili 1 bodovacího turnaje SHM, který byl pořádán naším klubem SHM v
Újezdě u Brna (Tento turnaj byl přes všechny obtíže způsobené především nemocemi části pořadatelů hodnocen
jako velmi zdařilý).
Již tradičně jsme 20. prosince zorganizovali IX. ročník vánočního turnaje pro děti a mládež naší i okolních
farností a vesnic. Tento turnaj byl tentokráte pořádán za vydatné pomoci Obecního úřadu obce Újezd u Brna.
Školní rok 2002/2003 byl zakončen slavnostním táborákem, který se dětem velmi líbil.
I nadále jsme pokračovali v soutěžích Okresní vyškovské ligy se třemi žákovskými družstvy a jedním
čtyřčlenným družstvem v Okresní soutěži III. Tým v OS III. skončil na lichotivém šestém místě ze třinácti družstev,
žákovské týmy také ve svých soutěžích obstály.
V novém školním roce se aktivně účastníme se dvěma družstvy žákovské ligy a tým OS III se snaží (i když
zatím trochu neúspěšně) navázat na loňské úspěchy.
Příští rok 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 a samozřejmě pokračovat v
soutěžení v Okresní vyškovské lize. Důležitým úkolem pro letošní rok také bude získání nových posil do týmu
těch,kteří zajišťují chod kroužku.

Volejbalový kroužek
vedoucí kroužku: Životský David, Životský Martin
Kroužek volejbalu navštěvuje průměrně 10 - 12 hráčů/trénink, celkově se střídá asi 19 hráčů. Tréninky
probíhají v pronajímané školní tělocvičně. Trénujeme 1x týdně (2hod) po celý rok mimo letní prázdniny.
Čtvrtým rokem se účastníme BSVL (Brněnské Salesiánské Volejbalové Ligy), třetím rokem hrajeme AVL
(Amatérskou Volejbalovou Ligu). 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 2 závěrečné turnaje, které jsou součástí ligy – rozhoduje se v nich o závěrečném umístění. V rámci tréninku
hrajeme 1x/měsíc zápas s jiným týmem.
V létě, v termínu 3.8.-19.8.2003, jsme uspořádali rekreačně-kondiční soustředění v Rumunsku - oblast
Apuseni, Bihor, Vladeasa. Jelo nás celkem 9, 6 chlapců a 3 dívky. S cestovní kanceláří jsme autobusem dojeli do
Rumunska, odkud jsme místními dopravními prostředky docestovali k výchozímu bodu – vesničce s názvem ……..
Jídlo, stany i ostatní výbavu jsme si po celou dobu nesli na zádech, batohy vážily 22-32kg. Nejprve jsme procházeli
nádhernou krasovou oblastí s mnoha závrty, propastmi, skalními tunely, ponornými řekami, soutěskami a silnými
vývěry řek. Poté jsme přešli krásný hřeben pohoří Vladeasa a poslední dny jsme si prohlédli některé turisticky
zajímavé města Rumunska (např. …….). V přírodě jsme potkávali nejen místní obyvatele (kteří byli většinou velmi
příjemní), ale také stáda koní, ovcí a buvolů. Počasí nám přálo, po celou dobu svítilo slunce. Všem se nám
v Rumunsku líbilo a podobnou výpravu plánujeme i na příští rok.

Výtvarný kroužek
vedoucí kroužku: Marie Pospíšilová
Tento kroužek máme každou středu od 16 do 18 hodin. Chodí sem pravidelně deset dětí ve věku třetí až
deváté třídy.
Vyráběly jsme hodně z papíru (obrázky na stěnu), vyzkoušeli jsme různé druhy batiky, barvili jsme vajíčka
voskem, také jsme malovali na sklo. S přicházejícím podzimem jsme vyráběli ježky z dyňových semínek. Dále
ubrouskovou techniku na květináče, obrazy z ubrousků. Nechyběla ani vánoční přáníčka.

Keramický kroužek
vedoucí kroužku: Terezie Jenišová
Od ledna do června kroužek navštěvovalo 28 dětí. Proto jsem ho rozdělila do svou skupin. Děti však
nechodily všechny, zvlášť s příchodem slunných dnů jejich řady prořídly.
V novém školním roce činnost kroužku byla zahájena začátkem října. Chtěla jsem omezit počet dětí tak,
aby jich nebylo více než 26. Od tohoto roku jsme také zavedli poplatek 200 Kč na materiál, který se platí
jednorázově na celý rok. Cílem bylo též děti motivovat k pravidelné docházce. Letos máme kroužek dvakrát po
hodině, každá skupina po 13 dětech.
Do kroužku chodí děti ve věku první až deváté třídy, ale po zkušenostech zvažuji, že spodní hranici věku
přesunu na třetí třídu.

Fotbalový kroužek
vedoucí kroužku: Václav Jašek, Tomáš Kellner
Tento kroužek shromažďuje kluky (asi 13) ve věku od 10 do 15 let. Během roku máme týdně 1,5 hodiny
trénink. Kluci jsou rozděleni na mladší a starší. Každá skupina je bodovaná a hodnocená zvlášť. V zimních měsících
a o hlavních prázdninách náš kroužek přerušuje činnost. Body za celý rok se sčítají a v červnu vyhodnocují
v celoroční soutěži „O Nedvědovu kopačku.“ Tento rok na podzim jsme se zúčastnili s mladšími kluky turnaje
v Praze .

Ministrantský kroužek - starší
vedoucí kroužku: Pavel Blažek
Po celý rok probíhá pravidelně každý týden hodinu a půl kroužek, který si klade za cíl povzbudit a
zdokonalit starší chlapce v ministrantské činnosti. V roce 2003 tento kroužek navštěvovalo 8 chlapců. Během roku
několikrát máme schůzku přímo v kostele, kde si teoretické znalosti předvádíme prakticky.

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

Cyklistický kroužek
vedoucí kroužku: Jiří Jeniš ml.
Činnost a účast je přímo závislá na počasí. Snažíme se o cca 4-6 akcí do roka, zpravidla je to jednodenní
akce, výlet na nějaké zajímavé místo v okolí. Letos také jsme pořádali dvě víkendové putování na kole pro kluky
školou povinné. První byla o víkendu ve školním roce směřovala na Slovácko. Bez doprovodného vozidla jsme
urazili cca 200km a navštívili našeho kamaráda v Hroznové Lhotě. Druhá byla opět na tři dny, o prázdninách.
Směřovali jsme k Žďárským vrchům a pak jsme navštívili naše bývalé tábořiště v Protivanově. Účast byla 4 a 5
kluků (věk 13-15let).
Naše hlavní akce byl cyklomaraton K24 na konci června. Letos bylo oficiálně 99 odvážlivců, z toho 25 žen,
dalších asi třicet jezdilo bez registrace. Se zázemím a pomocníky nás mohla být tak 150. Podle motta „K24 – Co tě
nezabije to tě posílí“ jsme se snažili dle vlastních sil najezdit co nejvíce km na okruhu délky cca 30km. 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 se vytvořil nový rekord závodu – Miroslav Šoch, 653km.. Více informací o K24 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 patnáct dětí, z toho asi deset chodí pravidelně. Činnost pravidelně zahajujeme krátkou modlitbou.
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 děti z ulice tu jsou najednou mistři oboru, mají šanci být dobrými. Na podzim děláme Drakiádu pro
celou farnost. Jednou do roka děláme společně s jinými rukodělnými kroužky výstavu prací a soutěž o nejlepší
modely. 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
Plánovaná premiéra hry Lijavec na únor se nám nepodařila uvést. Ale během roku jsme týdně téměř dvě
hodiny trénovali a zkoušeli tuto hru. Koncem roku již máme jasný termín premiéry a jediné reprízy. 29. února 2004
bude premiéra a o týden později repríza.
Během zkoušek nejenom trénuje hru samotnou, která je pro 5 mužů, ale zdokonalujeme scénu a vyrábíme doplňky,
potřebné pro tuto hru. Očekáváme návštěvnost kolem 150 lidí na každé představení.

Komorní sbor
vedoucí kroužku: Marie Kozáková
schází se pravidelně l× týdně. V současné době má 12 členů. Ve svém repertoáru má především skladby
období renesance a baroka. Velmi oblíbenými skladbami, jejichž nastudováním se tento sbor zabývá, jsou duchovní
zpěvy z Taizé - prováděné často a cappella. Zcela výjimečně, ale o to s větší chutí, nacvičuje komorní sbor také
spirituály. Tento sbor navázal v loňském roce aktivní spolupráci s chrámovým sborem v Troubsku.

Sbor Magnificat
17. - 21. 4. Újezd u Brna - zpěvy o Velikonocích
1. 6.
Újezd - oslava založení kaple sv. Antonína Paduánského
19. 6. Újezd - zpěvy při Slavnosti Božího Těla
29. 6. Újezd - uvedení mše Josefa Grubera při příležitosti hodů společná akce s chrámovým sborem z Troubska
19. 10. Troubsko - znovuuvedení mše Josefa Grubera společně s troubským sborem
2. 11. Újezd - zpěv při dušičkové pobožnosti na hřbitově
24. 12. Újezd - uvedení mše J.J.Ryby "Hej, mistře" na půlnoční mši
25. 12. Újezd - uvedení Vánoční koledové mše Antonína Hradila
26. 12. Újezd - zpěv koled u Živého Betlému
28. 12. Brno - Petrov - zpěv při mši pro Český Rozhlas stanici Praha

Rytmický sbor
vedoucí kroužku: Marie Životská, Václav Kyselka
O zajištění rytmické liturgické hudby v kostele sv. Petra a Pavla v Újezdě u Brna se stará tento kroužek s
asi pětadvaceti členy. Sbor působí zároveň i jako farní schola, která řídí liturgický zpěv (ordinarium, žalm, rytmické
písně pro děti) na nedělní mši sv. pro děti. Vystoupení sboru se řídí jednak časovým harmonogramem určeným
vedoucími sboru, jednak požadavky osob, zodpovědných za chod farnosti.
Vzhledem k tranformaci sboru tzn. změně vedení a výměně cca 80 % členů začal sbor nacvičovat až
počátkem března 2003.
• 8.května vystoupení na nedělní mše sv. spojené s prvním svatým přijímáním, mše sv. v 11°°
• 2. srpna svatební mše sv. - Tomáš Koutný, Markéta Holubová
• 23. srpna svatební mše sv. - Jiří Sladký, Marie Holubová
• 13. září svatební mše sv. - manželé Kolkovi
• 15. listopadu zajištění rytmického zpěvu při děkanátním setkání mládeže včetně mše sv.
• 23. listopadu vystoupení na nedělní mši sv. v 8°° a v 11°°
• 26. prosince svátek sv. Štěpána, vystoupení na mši sv.

Kulturní kroužek
vedoucí kroužku: Pavel Blažek, Jiří Jeniš ml.
Kulturní kroužek přes rok zajišťuje několik akcí. Jádrem je Pavel B. a Jiří J., ale na přípravě se podílí
mnoho dalších dobrovolníků, některé akce, jako například Děkanátní setkání mládeže, jsou připravovány ve
spolupráci i s nečleny SHM.
Letos jsme pořádali kromě tradičních akcí (jako Maškarák, Pálení čarodějnic a Mattoni párty) také rockový
festival Boudky, na kterém vystoupilo 7 kapel a zúčastnilo se cca 160 mládežníků. Tato akce probíhá na soukromém
pozemku mimo vesnici a je to takové menší setkání mládeže, je bez alkoholu. Pak proběhlo děkanátní setkání
mládeže, které jsme připravovali na naší oratoři ve spolupráci s dobrovolníky z farnosti. Také jsme uspořádali
sportovní den pro děti z našich farností v Moravském krasu.
Letos proběhla jen jedna přednáška, a to Jiřího Jeniše, o jeho cyklopouti na kole na 20 dní do Švýcarska,
Německa a Rakouska.
Během roku 2003 se uskutečnily pod záštitou KK tyto akce:
♦ 2. 2. 2002 Maškarní zábava, které se zúčastnilo asi 60 mladých z Újezda a okolí.
♦ 30. 4. 2002 Pálení čarodějnic (hudebně zábavný večer) pořádaný opět v újezdské oratoři. Tuto akci navštívilo
65 lidí.
♦ 1. 6. 2002 Rokáč Boudky (Rockový koncert) - akce pořádaná poblíž obce Syrovice u Brna měla za úkol sezvat
mladé ze širšího okolí na křesťanskou akci, která ny první pohled nemusela tak vypadat. Během večera se zde
představilo 5 kapel, byla možnost opéci si párek, nebo si něco malého koupit na občerstvení. Byla zde více než
stovka mladých.
♦ 22. 9. 2002 Přednáška o Magdenau - multimediální prezentace Jiřího Jeniše o své cestě na kole do Švýcarska.
Přišlo asi 15 lidí.
♦ 17. 10. 2002 Přednáška o Velké Fatře - promítání diapozitivů a mluvené slovo o horské expedici po slovenské
Velké Fatře, tuto přednášku navštívilo asi 20 zájemců.
♦ 8. 11. 2001 Mattoni párty - Kulturně hudební večer, kde se jako DJ's střídali Jirka Glett a Juris Jeniš. Tato
podzimní akce měla opět úspěch, neboť se jí zúčastnilo kolem 120 mladých z Újezda, ale hlavně z okolí. Večer
byl zpestřen spoustou soutěží, velkým výběr v baru Driver a také pro mnohé znamenal další kamarády.
♦ 17. 11. 2002 Lampiónový průvod - formou několika málo přednášek pod otevřeným nebem a průvodem s
lampióny po Újezdě, si asi 60 lidí (všech věkových kategorií) připomnělo události, které se odehrály před 13
lety.
♦ 5. 12. 2002 Mikulášská nadílka pro mladé - tři nadšenci z řad mladých se rozhodli, že obdarují své vrstevníky
malým dárečkem, ale hlavně je potěší. Tímto způsobem navštívili asi 40 kamarádů z Újezda a okolí.

