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V roce 2002 měl Klub celkem 152 členů. Tito pravidelně navštěvovali a 
pracovali ve 12 kroužcích: stolního tenisu, výtvarném, keramickém, 
modelářském, hudebním, volejbalovém, fotbalovém, cyklistickém, kulturním, 
divadelním, ručních prací a ministrantském. Časový rozvrh jejich činnosti je 
uveden v příloze. 

Jednotlivé kroužky navštěvovalo pravidelně 15–20 dětí. Cílem pravidelné 
práce v kroužcích je, kromě rozvíjení přirozených vloh a nadání, umožnit dětem 
a mládeži z naší obce a blízkého okolí aktivně a smysluplně trávit svůj volný 
čas, rozvíjet morální vlastnosti i tělesnou zdatnost, vytvářet pro ně a s nimi 
atmosféru přátelství, zdravé soutěživosti a rozvíjet kladné vlastnosti člověka 
jako je čestnost, smysl pro odpovědnost, smysl pro kolektiv, a tak preventivně 
působit proti negativním jevům v naší společnosti jako je toxikomanie, 
alkoholismus a jiné sociálně patologické jevy. 

Vedle této pravidelné činnosti řada kroužků a jejich členů pořádala nebo 
se účastnila i dalších akcí většinou nadregionálního, celorepublikového event. 
mezinárodního charakteru. Šlo o následující aktivity: 

 
 

Kroužek stolního tenisu, který je trvale nejpočetnější, trénuje celkem 5 
trenérů a je rozdělen do šesti skupin. Týdně se trénuje přibližně 6 hodin. 
Zástupci tohoto kroužku se zúčastnili 2 bodovacích turnajů SHM (v Újezdě a 
v Praze). Petra Konečná representovala náš klub na Mezinárodních 
salesiánských hrách SHM na Sicílii. Kroužek pokračoval v soutěžích Okresní 
vyškovské ligy se dvěma žákovskými družstvy, v ženské lize a jedním 
čtyřčlenným družstvem v Okresní soutěži III. V lednu 2002 se uskutečnil IV. 
ročník Senior CUPu a o Vánocích VIII. ročník vánočního turnaje pro děti a 
mládež i z okolních obcí.  

Pro své členy kroužek zorganizoval jednodenní sportovní výlet do údolí 
Oslavy a o prázdninách poznávací 5denní výlet do Prahy.  

 
Hudební kroužek, který zahrnuje komorní sbor, smíšený sbor 

MAGNIFICAT a zpívání malých dětí, mimo svoji pravidelnou činnost 
organizoval řadu vystoupení a koncertů. Uvádíme některé z nich: 

• 12.5. Újezd u Brna – vystoupení při příležitosti oslavy Svátku matek 
• 31.7. koncert v Kamenném Přívoze 
• 24.8. koncert v Dolních Věstonicích 
• 8.9.  Lomec u Vodňan – zpěv při pouti 
• 22.9. Újezd u Brna –mše Josefa Grubera (Výročí posvěcení kostela sv. 

Petra a Pavla) 
• 4.10. koncert na zámku ve Slavkově v rámci „Slavkovských dnů smíření“ 
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• 26.10. Zvole u Prahy – benefiční koncert (výtěžek věnován oblastem 
postiženým povodněmi) 

• Vánoce 2002 – zpěv koled u živého betlému, vánoční koncert v Těšanech. 
 

Kulturní kroužek má pouze dva členy a několik stálých dobrovolníků. 
Pod záštitou kroužku se v roce 2002  uskutečnily tyto akce: 

• 2.2. maškarní zábava, 60 dětí a mládeže z Újezda a okolí. 
• 30.4. pálení čarodějnic (hudebně zábavný večer) pořádaný v oratoři. Tuto 

akci navštívilo 65 osob. 
• 1.6. „Rokáč Boudky“ (rockový koncert) – akce pořádaná poblíž obce 

Syrovice u Brna. Během večera se představilo 5 kapel. Zúčastnilo se asi 
kolem stovky mladých lidí ze širokého okolí. 

• 22.9. přednáška o Magdenau – multimediální prezentace Jiřího Jeniše o 
své cestě na kole do Švýcarska. Účast přibližně 15 osob. 

• 17.10. přednáška o Velké Fatře – promítání diapozitivů a mluvené slovo o 
horské expedici po Velké Fatře. Přednášku navštívilo asi 20 zájemců.  

• 8.11. Mattoni párty – kulturně hudební večer, kde se jako DJ`s střídali Jiří 
Glett a Jiří Jeniš. Večer byl zpestřen celou řadou soutěží a navštívilo ho 
rekordních 120 mladých lidí z Újezda a okolí.   

• 17.11. lampiónový průvod – formou několika krátkých přednášek pod 
otevřeným nebem a průvodem s lampióny po obci si asi 60 účastníků 
připomnělo události, které se odehrály před 13 lety.  

 
Divadelní kroužek nacvičil divadelní hru Járy Cimrmana „Akt“. Její 

premiéra i repríza byla předvedena na začátku roku 2002 a navštívilo je cca 150 
osob. V závěru roku kroužek nacvičuje další dílo „Lijavec“ s uvedením na jaře 
2003. 

 
Ministrantský kroužek  navštěvuje pravidelně asi pět chlapců, kteří se 

zdokonalují ve své službě. Schůzka se skládá z teoretické a praktické části 
s využitím vhodných her. 

  
Cyklistický kroužek kromě  řady výletů na kole zorganizoval v červnu  

24hodinový cyklomaratón „K24“. Zúčastnilo se ho 52 závodníků, z toho 12 žen 
a řada dobrovolných pomocníků. Na okruhu cca 30 km se každý účastník snažil, 
dle vlastních sil, najezdit co nejvíce km. Tento ročník obohatil svou přítomností 
ultramaratonec Jiří Salava, který vytvořil rekord závodu – 624 km. Více 
informací na www.sweb.cz/k24hod.  

 
Modelářský kroužek pravidelně navštěvuje přibližně 15 dětí od druhé 

třídy a vytváří papírové modely dle předlohy nebo vlastní výrobky z kartonu a 
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papíru. Na podzim zorganizoval „drakiádu“ (pouštění draků) a společně s jinými 
rukodělnými kroužky uspořádal výstavu prací a soutěž o nejlepší modely. 

 

Keramický kroužek byl vzhledem k velkému zájmu rozdělen na dvě 
skupiny. Kroužek zorganizoval dvě výstavy svých prací (v červnu a prosinci). 
Děti vytváří z keramické hlíny různé dekorační předměty, svícny a zvířátka. 

 
Výtvarný kroužek navštěvuje pravidelně 10 – 15 dětí a pracuje v nově 

upravené místnosti ateliéru. Kromě klasické malby na papír děti malují na sklo 
(napodobenina vitráže), vyrábí novoroční a vánoční přání a připravují se na 
malbu textilními barvami. V roce 2003 by chtěli členové kroužku uspořádat 
výstavku prací na OÚ a v penzionu.     

 
Kroužek ručních prací učí převážně malá děvčata vyšívat, drhat či 

malovat na sklo. Děti z kroužku vyzdobily oratoř cyklem čtyř ročních období 
z papíru, listí a juty a dalšími svými pracemi. Spolu s keramickým a 
modelářským kroužkem   děti vystavovaly své práce na dvou výstavkách. 

 
Fotbalový kroužek navštěvuje 20 dětí ve věku od 10 do 15 let. Je rozdělen 

na dvě skupiny a každá z nich je zvlášť bodovaná. Body se za celý rok sčítají a 
vyhodnocuji v celoroční soutěži  „O Nedvědovu kopačku“. 

 
Volejbalový kroužek trénuje v pronajímané školní tělocvičně. Už třetím 

rokem se účastní Brněnské Salesiánské Volejbalové Ligy (BSVL) a druhým 
rokem hraje Amatérskou Volejbalovou Ligu (AVL). V létě uspořádal pro své 
členy 4denní rekreačně-kondiční soustředění v Malé Fatře. 

  
Společné akce Klubu 

Již tradičně jako každý rok i v minulém roce provozoval náš Klub pro děti 
a mládež letní stanový tábor v Protivanově. Ve dvou turnusech se letního tábora 
zúčastnilo celkem 25 chlapců a 31 děvčat. 15 osob se zúčastnilo putovního 
tábora po vodě na Vltavě. 

O jarních prázdninách byl zorganizován týdenní lyžařský pobyt pro 
mládež (15 osob) na Dolní Bečvě a pro rodiny s malými dětmi (30 osob) na 
Vidči. 

   
Jde o výčet jen těch nejdůležitějších akcí. 
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Hospodaření Klubu: 

 

Zůstatek na bank.účtu a v pokladně k 1.1.2002             41 345,- Kč 
Příjmy celkem za rok 2002             347 573,- Kč 
 Z toho: dotace MŠMT             101 000,- Kč 
  příspěvek Obecního úřadu             20 000,- Kč 
  spoluúčast členů, přísp.ústředí, dary          226 573,- Kč 
 
Výdaje celkem                       369 886,- Kč 
 Z toho: výdaje na materiál a DHM             96 857,- Kč 
  nájemné (oratoř, tělocvičny)             49 000,- Kč 
  ostatní (startovné, doprava, let.tábor)             224 029,- Kč 
Zůstatek na bank.účtu a v pokladně k 31.12.2002            19 032,- Kč 
 

 

Vyšší zůstatek na bank. účtu a v pokladně slouží k překlenutí časového 
nesouladu mezi vývojem výdajů na činnost Klubu a příjmy z dotací, které se 
realizují s časovým zpožděním.   

 

Závěrem bychom rádi poděkovali všem, kteří se jakoukoliv materiální či 
duchovní formou  podíleli na podpoře činnosti našeho Klubu v Újezdě u Brna, a 
tak přispěli k výchově dětí a mladé generace.  

   
 
 
 

Vypracoval: ing. Pavel Ocásek 
 

Schválil: Miloš Blažek, předseda Klubu 


