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V Újezdě u Brna 20. února 2018 
 
 
členská základna 

Ke dni 30. června 2017 byl evidován počet členů našeho Klubu takto: 

Celkem členů: 209 

  z toho do 15 let: 106 

  z toho do 18 let: 119 

  z toho do 26 let:  146 

  z toho do 35 let: 185 

 

 Do kroužků ve školním roce 2017-2018 se hlásí více členů než v roce předchozím. Přesná 
čísla budou známa až koncem školního roku. 

 

typy aktivit a jejich rozdělení 

 Klub se zaměřuje především na činnost kroužků. A to jak sportovních (stolní tenis, florbal, 
fotbal, cyklistika, taneční) tak dovednostních (keramika, výtvarka). Značnou část času a financí 
Klub věnuje pro mateřský klub Ovečka. Celkem nově vzniklé kroužky se zaměřují na folklorní 
tradice našeho města a nejbližšího okolí. Kroužky mají průměrný týdenní příděl asi 40 hodin. 
Vyvrcholením kroužků jsou tábory a chaloupky.  

Volnočasové kroužky – V týdenní cyklu jsou otevřeny nejrůznější kroužky pro pravidelnou činnost. 
Náplň programu je u rukodělných kroužků orientovaná podle části roku. Ve sportovních kroužcích 
se pracuje na zlepšení výkonu v průběhu celého roku a během této doby se účastní nejrůznějších 
turnajů. 

Nízkoprahová činnost – Jednou týdně je oratoř otevřená pro širokou veřejnost a jsou k dispozici 
stolní hry, nealkoholický bar, stolní fotbálek a kulečník. Návštěva není ničím podmíněná, ani 
placením členských poplatků. 

Otevřené akce – Jedná se o jednorázové akce, někdy pro děti, někdy pro mládež a jindy pro 
dospělé. Například maškarní plesy, mikulášské nadílky, sportovní závody a klání, lampionové 
průvody, cestovatelské přednášky či farní den. Na organizaci těchto akcí se podílejí vedoucí 
kroužků a starší mládež, která se účastní pravidelných akcí. 

Letní tábory – Se přípravou na stanové tábory se začíná už v zimě, kde se zveřejňují přihlášky, 
motiv tábora a termíny. Asi desítka vedoucích potom připravuje program a náplň celého pobytu. 
Táborů se v roce 2016 zúčastnilo 65 dětí a mladých lidí z Újezda i širšího okolí (3 turnusy). A 
tábor pro rodiny s malými dětmi byl zcela zaplněn (50 účastníků). 
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cíle a priority 

 Cílem SHM Klubu Újezd u Brna je především působit v oblasti prevence sociálně 
patologických jevů u dětí a mládeže, ale také nabídnout vzdělávání a formování člověka na 
pilířích rozumu, laskavosti a náboženství. 

• Nabídka pravidelných či nízkoprahových kroužků v exponovaných časech. 

• Školení a kurzy pro animátory a vedoucí kroužků. 

• Přednášky a kurzy pro matky na rodičovské dovolené / pro manželské páry. 

• Společenské večery. 

• Sportovní turnaje (pořádání či účast) 

• Divadelní představení. 

 

systém přípravy vedoucích, vzdělávání 

 Vedoucí jednotlivých kroužků se účastní vzdělávacích kurzů, které pořádá SHM, popř. jiné 
organizace. Další vzdělávání probíhá z odborných tiskovin. Formaci zajišťuje náš duchovní 
správce – p. Petr Hošek. Vedoucí kroužků se scházejí na pravidelných měsíčních schůzích, kde se 
projednává dění v jednotlivých kroužcích. Jednou za čas probíhá neformální setkání, moderní 
řečí nazvanou brainstorming. Jedná se o jakési arteterapické dílny skupinového charakteru, kde 
se snažíme o získávání nápadů na zlepšení chodu organizace, případně náměty k řešení 
problémových oblastí. 

 

prezentace organizace na veřejnosti 

 Klub své aktivity prezentuje na oficiálním webu (http://ujezd.shm.cz/). Informace o 
akcích jsou rovněž zveřejňovány prostřednictvím městského rozhlasu a na oficiálních 
plakátovacích plochách. Cyklistický závod K24 má svoje vlastní stránky (www.k24.signaly.cz). 

 

partnerství 

 Na některých významných akcích se s pořadatelstvím podílíme například s ŘK farností 
Újezd u Brna, se sdružením Vinaři Újezd u Brna, s folklorním pěveckým sdružením Rozmarýna a 
dalšími spolky v Újezdě. 
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Nejvýznamnější akce roku 2017 

7. ledna – Tříkrálová sbírka 

5. února – maškarní ples pro předškolní děti 

19. února – zpívání s Rozmarýnou 

21. – 23. dubna – školení táborových vedoucích, akreditováno MŠMT 

14. května – závod horských a trekových kol O pohár sv. Antonína 

23. - 24. června – cyklistický ultramaraton K24 

letní prázdniny – 5 turnusů stanových táborů 

29. listopadu – CM Šternovjan vystupuje v ČRo Brno 

17. prosince – adventní dílny 

27. prosince – svatojanské žehnání vína 

 

CM Šternovjan na zámku ve Slavkově u Brna, živé vysílání ČRo Brno. 
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zprávy jednotlivých kroužků 

KERAMICKÉ KROUŽKY 

• malé děti s rodičem 

Rok je opět za námi a já mohu říci, že uběhl nezvykle rychle. Kroužek navštěvovali tři 
chlapci, jako v roce předešlém. Celý rok jsme měli ruce plné práce, tedy hlíny... V ateliéru bylo 
stále živo a veselo. I když témata jsou stále opakující se, vždy jsme vymysleli něco nového. Děti 
jsou velmi šikovné, rok od roku získávají na zručnosti... Co víc si přát? Aby takových dětí bylo 
více a do kroužku chodily stále s radostí. 

• děti školního věku 

V tomto roce navštěvují keramický kroužek děti od 1. do 4. třídy. Některé děti chodí už 
opakovaně, ale máme i nové talenty. Děti pracují s hlínou různých barev i s příměsí kamínků. 
Tvoří prostorové nebo nástěnné výrobky. Výrobky dokreslují glazurami engobou a někdy i 
akrylovými barvami. Děti tvoří výrobky většinou k danému tématu jako např: Vánoce, 
Velikonoce, Den matek apod. Dále pak podle ročních období. 

VÝTVARNÉ KROUŽKY 

• děti školního věku 

Do kroužku chodilo devět dětí. S dětmi rozvíjím jejich kreativitu a originalitu. Kreslíme, 
malujeme a vyrábíme z různých materiálů. Také si povídáme o důležitých svátcích a datech. 
Někdy děti debatují o různých tématech, například o tom, koho by zvolily za prezidenta. Na 
konci kroužku občas hrajeme hry. A v létě chodíme ven. V roce 2018 bychom chtěli s dětmi 
vyzdobit naši opravenou oratoř. 
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SPORTOVNÍ KROUŽKY 

•  taneční podložky DDR a X-BOX 

Kroužek v roce 2017 navštěvovalo průměrně 8 dětí, děvčata i chlapci. Kroužek probíhá 
každý týden, trvá 60 minut. Kroužek probíhá tak, že se pravidelně po týdnu střídá X-box s 
tanečními podložkami. 

X-box – K dispozici máme dvě hry: Adventures a Motionsports. Jednu hru trvající kolem 2 
minut hraje dvojice, ostatní se dívají a odpočívají. Za své úspěchy získávají body, které je 
motivují k větší snaze. V letošním roce bych chtěla rozšířit sortiment her na X-box a tancování, 
nějaká auta a sporty.  

Podložky DDR – Újezdské SHM vlastní čtyři podložky, které jsou na kroužku plně využity. 
Jestliže je dětí na kroužku více, střídají se po písničce. Děti tancují na písně české i zahraniční a 
zdokonalují si tak své rytmické a hudební dovednosti. 

 

• Stolní tenis 

Stolní tenis probíhá jako v předchozích letech. Je určen pro děti ve věku žáků ZŠ. Děti 
trénují klasickou hru i čtyřhru. 

• Volejbal 

Volejbalový kroužek probíhá každé pondělí od 20:00 do 21:30. Původně byl dvouhodinový, 
ale zjistili jsme, že nám hodina a půl bohatě stačí. Volejbalový kroužek navštěvuje od pěti do 
deseti lidí, z čehož 7 jsou pravidelní hráči. Kroužek je pojat spíše rekreačně, pro radost a zatím 
jsme se neúčastnili žádného amatérského turnaje. Během asi ročního fungování tohoto kroužku 
jsme nezískali žádné dotace na vybavení, to znamená, že míče jsme získali darem od Volejbalu 
Brno (jsou to vyřazené míče, se kterými už hráči Volejbalu Brno nehrají) a máme starou síť. 
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• Malý fotbal  

Tradiční fotbálek se letos odehrával střídavě na venkovním asfaltovém hřišti v areálu 
oratoře a za nepříznivého počasí hra probíhala v tělocvičně základní školy v Újezdě u Brna. 
Fotbálek probíhal až na nějaké výjimky (svátky, prázdniny) každý čtvrtek a začínal v 18:30 s 
pravidelným koncem kolem 20:00. V zimním období jsme tedy maximálně využívali možnost hrát 
uvnitř tělocvičny a v létě jsme obvykle hráli venku. 

Během roku byl zaregistrován příliv nových hráčů. Což je dobře, mnohokrát jsme tedy 
hráli 3 týmy a střídali jsme se. Počet hráčů byl průměrně asi 10, většinou byly tedy 2 týmy po 5 a 
z každého týmu jeden střídal. Při větším počtu jsme se rozdělili na týmy 3. Bylo také pár 
drobných zranění, ale všichni přežili v pohodě. Přibyl i nový vedoucí Petr Blaho, který má s 
fotbálkem velké zkušenosti a výrazně přispěl k bezproblémovému chodu celého kroužku. 

Během roku jsme se zúčastnili turnaje v Telnici, kde jsme se umístili na 3. místě, dále 
turnaje v Moravském Písku, kde jsme skončili na krásném 1. místě. Také proběhl tradiční zápas 
svobodní vs. Ženatí, kde ženatí opět ukázali svou sílu a nad svobodnými zvítězili. Bylo nakoupeno 
nové vybavení, nové rozlišovací dresy i s menšími velikostmi pro nové mladší hráče, dále byl 
pořízen kompresor s nástavci pro možnost dofouknutí míčů a také byly pořízeny nové míče 
značky Select, se kterými máme dlouholeté zkušenosti. Tímto chci také sdělit své díky klubu SHM 
za možnost provozování tohoto kroužku, za velikou vstřícnost a finanční podporu. 

• Florbalový mladší 

Florbalový kroužek pro chlapce vznikl v únoru roku 2016. Trénink se koná jednou týdně v 
tělocvičně ZŠ a trvá dvě a čtvrt hodiny. Chlapci jsou rozděleni do dvou kategorií. První kategorii 
tvoří chlapci 1. až 4. třídy ZŠ a jejich trénink trvá 60 minut. Druhou kategorii tvoří chlapci 5. až 
9. třídy ZŠ a jejich trénink trvá 75 min. Kroužek v roce 2017 navštívilo kolem 40 chlapců a 
pravidelně trénink navštěvuje přibližně 25 chlapců. Mladší florbalisté se učí nezbytné základy 
tohoto sportu jako je držení hole, kontrola míčku a přihrávky. Starší florbalisté trénují především 
přihrávky, střelbu, poziční hru a taktiku. Trénink je vždy rozdělen do několika fází. Pro rozehřátí 
těla hrajeme různé hry, poté následuje rozcvička, florbalová cvičení, samotný florbal a nakonec 
protažení.  

V roce 2017 jsme se zúčastnili tří SHM bodovacích florbalových turnajů v Kroměříži. Na 
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prvním turnaji, který se konal v lednu, jsme se umístili na 3. místě ze 6 týmů. Tento turnaj byl 
součástí školního roku 2016/2017 a zúčastnili se ho chlapci 5. až 8. třídy. Zbylé 2 turnaje spadají 
do školního roku 2017/2018, oba se konaly v listopadu. Těchto turnajů se zúčastnily dokonce 
vždy dva naše týmy, které byly složeny z chlapců 4. až 9. třídy. Jeden náš tým se umístil na 1. a 
poté na 3. místě, druhý tým se umístil na 6. a poté na 5. místě. Náš úspěšnější tým by mohl 
postoupit na celostátní SHM turnaj konaný v březnu 2018 v Praze, pokud se umístí na 1. nebo 2. 
místě na posledním turnaji školního roku 2017/2018, který se koná v lednu 2018. Pokud by se 
toto podařilo, tak by se jednalo o mimořádný úspěch.  

Do kroužku jsme zakoupili několik potřebných věcí. Doplnili jsme brankářskou výstroj o 
další chrániče a pořídili jsme 40 ks plastových met, které používáme ke slalomovým cvičením.  

Příští rok bychom se rádi nadále účastnili florbalových turnajů, na kterých naši chlapci 
získávají zážitky, radost ze hry, a především cenné zkušenosti potřebné ke sportovnímu růstu 
každého mladého florbalisty. Od doby, kdy kroužek vznikl, lze u chlapců, kteří tréninky 
pravidelně navštěvují, pozorovat jejich výrazné zlepšení v tomto sportu. 

• Florbalový starší 

Poslední zmínky posledního reportu hovořily o průběžně prvním místě v naší divizi. To 
jsme bez problémů udrželi a s velikým náskokem naši soutěž vyhráli. Také v následném play off 
jsme postupovali nevyzpytatelným pavoukem dál a dál, a to až do semifinále, kde jsme při skóre 
1:3 na zápasy nestačili na celkového vítěze soutěže Hattrick Brno, jehož někteří hráči hrají 
oficiální soutěže nejen v rámci České republiky, ale měli jsme tu čest zahrát si i proti hráči se 
zkušenostmi z finské soutěže. Zápas o třetí místo s tradičním rivalem RON Software se nám 
bohužel nepodařil, avšak tento výprask nám radost z celkově podařené sezony vzít nemohl. 
Vždyť i bramborová medaile předčila naše představy z těch nejdivočejších snů. A navíc, kvůli 
titulům ten florbal přece nehrajeme. 

Není tedy překvapivé, že se pro ročník 2017/2018 znovu přihlašujeme do AFL. Opět se 
dostáváme do divize B, kde nás mimo jiné čeká tým Amiků, tedy celkově druhý celek uplynulého 
ročníku. Bohužel snad poprvé od písemně doložených zmínek o našem klubu nebojujeme o příčky 
nejvyšší, ale nacházíme se přibližně ve středu tabulky. Je to výsledkem souhry řady faktorů mezi 
než patří zhoršená tréninková i zápasová morálka, dlouhodobé zranění dvou velmi důležitých 
hráčů, Jana Šafaříka a Petra Jakubce, kteří patrně vynechají prakticky celou sezonu, ale také již 
zmiňované zapracovávání mladé generace. 

Kromě zmiňovaných soutěžních akcí, přátelských utkání a tréninků se naši borci se 
zapojují do sportovního odpoledne, které újezdské SHM pořádá. Zde se proti sobě v prestižních 
zápasech utkávají týmy svobodných a ženatých právě ve florbale či fotbale. Výborné je, že pod 
vedením Petra Jakubce pokračuje florbalový kroužek pro děti, z nějž snad vzejdou nějaké ty 
budoucí újezdské hvězdy. 

Na rok 2017 můžeme vzpomínat s hřejivým pocitem u srdce, protože ani tentokrát se náš 
tým v rostoucí konkurenci neztratil a byť momentálně neokupujeme medailové příčky, celkově 
čtvrté místo v konkurenci více než 50 týmů je obrovským úspěchem a naznačuje, že ještě 
nepatříme do starého železa. Chuť a motivaci do dalšího sportování rozhodně neztrácíme. Sportu 
zdar a florbalu zvlášť! 



 Klub Újezd u Brna
 

 
9 SHM Klub Újezd u Brna, z. s. 

Masarykova 38 
664 53 Újezd u Brna 

GMS: +420 734 435 332 E-mail: ujezd@shm.cz 
Web: www.ujezd.shm.cz 

 

FOLKLORNÍ KROUŽKY 

• Folklorní soubor Šternovjan 

V průběhu roku 2017 do konce roku jsme uspořádali 40 nácviků. S průměrným počtem 
účastníků 12 osob/nácvik. Do konce školního roku 2017/2018 máme v plánu 1 celosouborové 
vystoupení na Rychtě (28.4.2018 pod neoficiálním názvem 3. narozeniny Šternovjanu)  

Absolvovali jsme vystoupení v Topolné na folklorním festivalu. Na začátku července 2017 
jsme uskutečnili nábor který budeme každoročně opakovat. V průběhu roku jsme dělali taneční 
průpravu tanců z jižní Moravy, Slovácka a Slovenska. Hlavními body taneční průpravy byl správný 
taneční postoj, dodržení správného regionálního stylu a základní taneční kroky. 

• Cimbálová muzika Šternovjan 

Letos se kroužek věnoval pořádáním akcí pro lidi za účelem rozšíření folklóru v naší obci. 
Pokračovali jsme s již nacvičeným pásmem s tanečním kroužkem pod názvem „Mašírujů na 
francůza“, které je na téma napoleonských válek. Vystoupení mělo jako vždy velký úspěch. Byli 
jsme pozváni a uskutečnili vystoupení pro Český rozhlas a vystoupení v pořadu „Na živů notečku“ 
kde jsme vystoupili s tematickými písněmi našeho regionu. Vystoupení proběhlo na zámku ve 
Slavkově u Brna. Dále jsme v tomto roce nacvičovali spoustu nových lidových písní, abychom 
rozšířili náš repertoár. Do našeho kroužku jsme pořídili nové hudební nástroje. Připravujeme 
další akce s tanečním kroužkem, kde chceme veřejnosti ukázat historii našeho města. Máme 
nového člena, který se k nám přidal s hrou na cimbál. V roce 2018 se chceme více zaměřit na 
techniku hraní každého člena a nacvičování nového pásma „Svatba‘‘. 
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• Dětský folklorní soubor Šternovjánek 

Dětský folklorní soubor Šternovjánek navštěvuje v letošním školním roce 22 dětí ve věku 
4-7 let. Soubor se zaměřuje na rozvoj hudebně-tanečních dovedností dětí hravou formou. 
Zároveň se snaží podporovat lásku k folkloru, tradicím a úctu ke kroji. Úzce spolupracuje s 
cimbálovou muzikou Šternovjan, která soubor na všech vystoupeních doprovází. 

Finanční prostředky z dotací byly použity na nákup materiálu pro ušití krojů a krojových 
součástí pro všechny děti. Mohli jsme reprezentovat naše město na přehlídce folklorních souborů 
Brněnsko tančí a zpívá, dále jsme vystupovali na hodech a folklorním podvečeru v Újezdu u Brna, 
vánoční besídce a Farním dnu. 

DFS Šternovjánek se během jednoho roku dostal do povědomí širší veřejnosti, je 
oslovován na nejrůznější vystoupení a dále se bude snažit co nejlépe reprezentovat brněnský 
region.  

 

PĚVECKÉ A HUDEBNÍ KROUŽKY 

• Schola mladých 

Schola vznikla v září roku 2014. Jejím cílem je zapojení dětí a mládeže při hudebním 
doprovodu dětských mší v kostele sv. Petra a Pavla v Újezdě u Brna. A to jak zpěvem, tak i hrou 
na hudební nástroje. V roce 2017 jsme hudebně doprovázeli dětské mše svaté jednou za tři až 
čtyři týdny. Schola také hudebně doprovází dětský pěvecký sboreček Dominika Hladkého. 

Scházíme se jednou týdně v úterý na pěvecké zkoušce. V posledních měsících roku 2017 
byly pěvecké zkoušky redukovány a scházeli jsem se vždy jen dva úterky před plánovaným 
vystoupením.  
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Z přibližně asi 10 členů má kroužek nyní 4 aktivní členy, kteří tvoří nástrojové jádro 
scholy. Při vystoupeních se poté k tomuto jádru scholy pěvecky přidávají další členové i hosté. 
Tato forma scholy se zatím jeví jako dobrá - aktivně se schole věnují členové nástrojové části, 
členové pěvecké části nejsou zatíženi nástrojovými zkouškami. I nadále jsme však otevření 
jakémukoliv hostování a každého rádi mezi sebe přijmeme. Jako hlavní přínosy této „malé“ 
scholy vidím společenství mladých věřících lidí, které se mezi členy vytvořilo. Zkoušky pravidelně 
začínáme modlitbou, někdy zůstaneme po zkoušce a třeba si zahrajeme nějakou hru, nebo si jen 
povídáme. Dalším velkým přínosem pak je zapojení a rozvoj mladých lidí ve hře na hudební 
nástroje i ve zpěvu. Nadále bychom rádi pokračovali v činnosti scholy a v hudebním doprovázení 
dětských mší. Také bychom v brzké době rádi zašli na zmrzlinový pohár, u kterého bychom 
společně zhodnotili předešlý rok. 

Schola využívá k doprovodu písní spousty hudebních nástrojů. Dražší nástroje (klávesy, 
basa) jsou Klubu, ostatní nástroje (kytara, flétny, cajon) vlastní samotní členové scholy. 

• Rytmický sbor 

Činnost Rytmického sboru v Újezdě u Brna působícího pod hlavičkou SHM je zaměřena 
především na rytmický liturgický doprovod při mších svatých v kostele sv. Petra a Pavla v Újezdě 
u Brna. Sbor vystupuje především v období velkých církevních svátků (Vánoce, Velikonoce, 
svátek Ježíše Krista krále apod.), slavností ve farnosti spojených se životem mladých lidí (1. 
svaté přijímání, biřmování, křty, svatby apod.) a na vyžádání (akce mimo domovskou farnost). 
Většina vystoupení souboru je zaznamenána v digitálním formátu.  

Během roku 2017 se podařilo udržet vysoký počet členů souboru. I s externími 
spolupracovníky se jedná o více než 30 osob. Během roku se přidalo do sboru hned několik žáků 
základní školy. Zkoušky sboru probíhají pravidelně každý týden na jednu hodinu. Činnosti a akce 
na rok 2018 jsou plánovány v podobném duchu jako v roce 2017. Například na březen roku 2018 
je naplánován již tradiční večer chval. 

• Dětský sboreček 

Činnost dětského sborečku v Újezdě u Brna působícího pod hlavičkou SHM započala v na 
konci září roku 2017. Průměrná účast je 10 dětí, maximální účast až 15 dětí. Zkoušky probíhají 
pravidelně jednou týdne na hodinu a půl. Na zkouškách se trénuje technika zpěvu, dechová 
výdrž a základy sborového i sólového zpěvu. Repertoár sborečku se skládá z písní dětských 
duchovních a písní světských, které jsou nejčastěji z pohádek. 

Cílem je probudit v dětech nadšení z hudby a nalézt v nich veškeré talenty, které 
skrývají. Součást cílů je i povzbudit v dětech zdravé sebevědomí, růst suverenity a preciznosti. 
Na zkouškách se bavíme i hry, které se alespoň mírně dotýkají hudby. Smyslem těchto her je 
pomoci dětem rozvíjet vztah k hudbě a uvědomit si, že hudba nás neustále obklopuje. Příští rok 
chceme rozšířit své řady, repertoár i počet akcí. 

 

 



 Klub Újezd u Brna
 

 
12 SHM Klub Újezd u Brna, z. s. 

Masarykova 38 
664 53 Újezd u Brna 

GMS: +420 734 435 332 E-mail: ujezd@shm.cz 
Web: www.ujezd.shm.cz 

 

KULTURNÍ KROUŽKY 

• Divadelně dramatický pro mládež 

Divadelní kroužek mládežníků pokračoval v nacvičování divadelní hry, kterou by rád 
předvedl na podzim roku 2018. Divadelní soubor tvoří mladí lidé z naší farnosti, kteří již mají 
nějaké divadelní zkušenosti. Jedná se zatím o nejnáročnější hru, kterou jsme kdy nacvičovali. 

Na podzim jsme podali žádost na MŠMT o investiční dotaci na pořízení 2 inteligentních 
reflektorů, které zkompletují plánované světelné vybavení celého našeho divadelního sálku  

• Divadelně dramatický pro malé děti 

Druhá odnož divadelního kroužku, kroužek pro nejmenší, který vede Zdislava Blažková, 
začal působit v září. Děti si nacvičily vánoční představení o narození Ježíše Krista. Představení 
proběhlo 25. prosince a mělo obrovský úspěch. Představení bylo doprovázení světelnými efekty a 
hudebním a pěveckým doprovodem. 

• Ministrantský 

První půl rok (čili do konce školního roku) navštěvovalo kroužek zhruba 15 ministrantů. 
Tento školní rok byl provázen soutěží, při níž byla ohodnocena jak jejich účast na mších, 
vědomosti, sport. dovednosti, … Tato soutěž byla ukončena v červnu slavnostním vyhlášením 
výsledků a víkendovou hrou na místní Oratoři. První čtyři ze starší skupiny dostali proplacení 
závodů do KART ARENY, zbytek starších si závody platili samy. Z mladších první čtyři vyhráli 
poukaz do Wikilandu a ostatní si platili výlet také jako starší samy. K využití těchto poukázek 
došlo ale až v listopadu. Tento školní rok jsme také jeli na Ministrantský florbalový turnaj do 
Telnice. 

Tento školní rok jsme začali až v koncem září. Tentokrát jsem se už toho musel ujmout já, 
protože 2 bývalí vedoucí na to už neměli kapacitu, ale naštěstí mám k sobě 3 pomocníky a s nimi 
se se to dá lehce zvládnout. Soutěž ve sbírání dovedností se rozběhla, až koncem listopadu. 
Navíc se znovu zavedli ministrantská služby, aby se nestalo, že na mši nikdo ministrovat nebude. 
Kluci se tohoto úkolu rychle ujali a vzali ho za svůj. Tento rok bych tedy chtěl, aby se toho tady 
hodně naučili (protože je zde spoustu „drobotiny“) a aby je to bavilo. 
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• Stolní hry 

Páteční kroužek v roce 2017 fungoval především na vyžádání. Vybavení kroužku se 
používá na různá rodinná setkání, mládežnické společenství a akce či na mimořádných setkání 
nadšenců stolních a deskových her. 

V roce 2018 plánuje kroužek být nedílnou součástí „otevřené oratoře“ v nově 
rekonstruovaných prostorách oratoře (újezdského komunitního centra). Součástí kroužku bude 
provoz kavárny a nealkoholického baru pro děti a mládež. 

PRORODINNÉ KROUŽKY  

• Mateřský klub Ovečka 

Klub Ovečka vytváří prostor pro vzájemné setkávání rodičů na rodičovské dovolené 
zároveň se svými dětmi. Je otevřen pro všechny sociální skupiny osob bez rozdílu rasového, 
kulturního a náboženského. V roce 2017 se takto společně setkávalo 55 rodičů s dětmi.  V klubu 
mají děti jedinečnou příležitost se postupně začleňovat do kolektivu svých vrstevníků za 
přítomnosti své matky. K tomu pomáhá i vytvořený program, který je vytvářen podle schopností 
a dovedností dětí. Zde je zahrnuto cvičení, výtvarná část, hudební část a následuje volný 
program, který slouží k navázání přátelství a diskuzím na různé téma.  

Program byl v roce 2017 doplněn divadýlkem „O Koblížkovi“, přednáškou „Škola 
pánevního dna“ a kurzem pro rodiče „Inspirace hravou tělesnou výchovou“. Na podzim jsme i 
letos uspořádali lampionový průvod. Inspirovali jsme se legendou o sv. Martinovi. Ten nás 
doprovázel na skutečném koni. Letošní počasí průvodu s lampiony přálo a díky tomu byla akce 
hojně navštívena širokou veřejností. Průvod jsme zakončili na hřišti před oratoří malým 
občerstvením a možností společného přátelského popovídání.  

V adventním čase jsme si povídali o životě sv. Mikuláše a přijali jsme od něj nadílku. V 
úterním i čtvrtečním klubu jsme se s dětmi radovali z jeho návštěvy. Na posledním klubovém 
setkání před Vánocemi jsme připravili pro rodiče a děti besídku. Děti si z besídky odnesly drobný 
dárek. 
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dobrovolnictví 

Náš Klub  je založen na dobrovolnictví. Každý vedoucí kroužku, administrativní 
pracovníci, vedoucí táborů či programoví vedoucí vykonávají svoji činnost bez nároku na 
jakoukoliv odměnu. Odměnou mohou být radostné chvíle strávené s dětmi či navzájem mezi 
dalšími vedoucími. 

Proto je dobré si připomenout a alespoň takto poděkovat všem těmto dobrovolníkům. 

Výbor Klubu 
• Pavel Blažek, řč; předseda; divadelně-dramatický kroužek 
• Hana Blažková, řč; podložky DDR a X-BOX, úklidy oratoře 
• Pavel Fasora, řč; pokladník 
• Václav Jašek, řč; organizace farního dne 
• Jan Konzal, řč; technik 

 

Řádní členové a vedoucí kroužků 
• Rostislav Bednář; CM Šternovjan 
• Michaela Bednářová; DFS Šternovjánek 
• Ondřej Blaho, ministranti 
• Miloš Blažek, řč; účetní Klubu 
• Zdislava Blažková, divadelní kroužek 
• Michal Cupák, řč; schola mladých 
• Eliška Cupáková, volejbal 
• Dana Franzová, keramika 
• Bohdan Hladký, řč; florbal 
• Dominik Hladký, řč; sbor, dětský sboreček 
• Petr Jakubec; florbal 
• Marie Jašková, řč; výtvarka 
• Marire Jenišová, řč; týmové aktivity 
• Pavlína Kroupová, řč; keramika 
• Václav Kyselka, řč; 
• Miriam Macanová; mk Ovečka 
• Filip Mezuláník, člen PNR 
• Eliška Muselíková, řč; 
• Stanislav Pospíšil, řč; fotograf Klubu 
• Markéta Pospíšilová, DFS Šternovjánek 
• Peter Sedlačko; stolní tenis 
• David Šinderbal; FS Šternovjan 
• Pavel Šustr; řč 
• Martina Treterová, řč 
• Jana Volentierová; keramický kroužek 
• Vladimíra Zapletalová, řč; 
• Marie Životská (Hladká), řč; 
• Ondřej Životský, řč  

  
• P. Petr Hošek, duchovní opora 



 Klub Újezd u Brna
 

 
15 SHM Klub Újezd u Brna, z. s. 

Masarykova 38 
664 53 Újezd u Brna 

GMS: +420 734 435 332 E-mail: ujezd@shm.cz 
Web: www.ujezd.shm.cz 

 

Přílohy 

- Účetní výsledovka hospodaření, 2017 - SHM Klub Újezd u Brna, z. s. 

- Výkaz zisku a ztráty pro nevýdělečné organizace, 2017  - SHM Klub Újezd u Brna, z. s. 


