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V Újezdě u Brna

20. února 2019

členská základna
Ke dni 30. června 2018 byl evidován počet členů našeho Klubu takto:
Celkem členů:
z toho do 5 let:
z toho od 6 do 15 let:
z toho od 16 do 18 let:
z toho od 19 do 26 let:
z toho od 27 do 35 let:
z toho nad 36 let:

238
41
84
15
29
41
28

Do kroužků ve školním roce 2018/2019 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 roce 2018 jsme nabízeli asi 12 různých typů kroužků, rozdělených ještě
dále třeba podle věkové kategorie. Každý kroužek fungoval v týdenním taktu. Kroužky lze
rozřadit do kategorií: rukodělné, pohybové, kulturní, nízkoprahové a ostatní.
Nízkoprahová činnost – Dvakrát 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 – Náš Klub pořádá během roku nespočet jednorázových akcí, které jsou určeny
buď pro úzkou skupinu lidí (turnaje, závody) nebo úplně pro všechny (kulturní a společenské
akce, výstavy).
Letní tábory – S přípravou na stanové tábory se začíná už v zimě, kde se zveřejňují přihlášky,
motiv tábora a termíny. Asi patnáct vedoucích potom připravuje program a náplň celého pobytu.
Táborů se v roce 2018 zúčastnilo 70 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
Náš klub v roce 2018 měl stanovené následující cíle:
•
•
•
•
•

Nabízet volnočasové a podobné aktivity pro členy našeho Klubu
Nabízet nízkoprahovou činnost (volnočasové aktivity pro neorganizované děti a mládež)
Nabízet školení a kurzy pro veřejnost
Vytvářet podmínky pro rozvoj neformálního setkávání
Rozvoj dobrovolnictví a dobrovolné práce s dětmi a mládeží

Náš klub v roce 2018 měl stanovené následující priority:
•

Nabídnout volnočasové aktivity, které buď v Újezdě nejsou, nebo jsou dostupné jen pro
úzkou skupinu uživatelů.
Nabídnout pobyty v přírodě, kde se člověk může vrátit „ke kořenům“.
Rozvoj mezilidských a mezigeneračních vztahů.
Rozvoj sounáležitosti a pocitu zodpovědnosti.
Podpora rukodělné tvořivosti.

•
•
•
•

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.

prezentace organizace na veřejnosti
Naše činnost byla zviditelňována pro členy i nečleny formou:
•
•
•
•

tištěných letáčků vyrobených k příležitosti vzniku komunitního centra
webovými stránkami
místním rozhlasem
dnem otevřených dveří
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partnerství
Největší partnerství pro náš Klub představuje ŘK farnost Újezd u Brna (spolupořádání
Farního dne pro cca 600 lidí; Děkanátní setkání mládeže; velká rekonstrukce celé pronajaté
budovy .
Některé aktivity jsou společným dílem našeho Klubu a Junáka (rekonstrukce najatých
prostor; úklid a údržba společně najatých prostor).
Na společných akcích se také podílíme s újezdskými Vinaři či s újezdským ženským
folklorním pěveckým souborem Rozmarýna.
dopady naší činnosti
Naše realizovaná činnost měla v roce 2018 dopad: *
•

Místní (pro občany Újezda bylo uspořádáno mnoho kulturních akcí; zvýšilo se povědomí o
SHM)
Regionální (vystoupení některých kroužků na festivalu ve Strážnici zvýšilo povědomí o
regionu brněnska; pořádání některých kroužků a aktivit přilákalo klienty i z okolních obcí)

•

celoroční činnost
Bylo realizováno celkem 23 zájmových kroužků
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Keramika – 3 skupiny
Výtvarka - 1 skupina
stolní tenis – 1 skupina
Florbal – 3 skupiny
Fotbal – 1 skupina
virtuální tancování, X-BOX – 1 skupina
volejbal – 1 skupina
pěvecké kroužky – 3 skupiny
folklorní kroužky – 3 skupiny
fotografický kroužek – 1 skupina
divadelní kroužek – 1 skupina
mateřský klub – 2 skupiny
ministranti – 1 skupina
nízkoprahový klub – 2 skupiny
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statistické údaje

Celoroční činnost
Jednorázové akce
Tábory

Počet dětí a
mládeže
(účastníků)

Počet akcí
(skupin/útvarů)

Počet placených
osob zajištující
činnost

cca 240
3000
114

23
80
4

0
0
0

Počet
dobrovolníků
zajišťující
činnost
35
cca 50-100
27

Nejvýznamnější akce roku 2018
6. ledna – Tříkrálová sbírka
20. května – závod horských a trekových kol O pohár sv. Antonína
9. září – Farní den
10. listopadu – průvod svatého Martina
24. listopadu – Děkanátní setkání mládeže
17. prosince – adventní dílny
27. prosince – svatojanské žehnání vína

CM Šternovjan při hraní koled na živém betlému.
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zprávy jednotlivých kroužků
KERAMICKÉ KROUŽKY

• děti školního věku
Od začátku roku jsme měli kroužek plný dětí, kteří chodili na 1.stupeň ZŠ. Tvořili jsme z
různě barevných hlín, ale z hlíny šamotové s příměsí kamínků. Vypálené výrobky jsme dotvořili
glazurou, engobami, oxidy anebo barevnými kamínky.
Od září jsme pro velký zájem rozdělili na kroužek pro děti mladší a starší a přibil i
kroužek pro dospělé. Vyrábíme různé postavičky, obrázky na zeď, většinou podle ročního období,
nebo podle aktuálního svátku.

• dospělí
Letos se opět vracíme ke kroužku keramiky pro dospělé, o který byl velký zájem,
především ze stran maminek na mateřské či rodičovské dovolené.
VÝTVARNÉ KROUŽKY

• děti školního věku
Výtvarný kroužek probíhal v ateliéru v areálu Komunitního centra, za příznivého
teplejšího počasí jsme s dětmi vytvářely i v přírodě. Konal se každé pondělí od 17:00 do 18:15,
až na nějaké výjimky (svátky, prázdniny…) a navštěvovalo jej 8 dětí. Od září 2018 se počet
uchazečů rozrostl na 11. Snažily jsme se v dětech rozvíjet fantazii a zručnost.

Atelier pro výtvarný kroužek.
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SPORTOVNÍ KROUŽKY

•

taneční podložky DDR a X-BOX

Do kroužku chodili většinou mladší děti. Na tanečních podložkách zvládaly i těžší úrovně
tance a pořádně se zahřály. Díky X – boxu jsme zažili i spoustu legrace. Od září kroužek vede
Monika kroupová. Kroužek nabízí více volných míst, než je zájem. Motivem kroužku je myšlenka,
aby se děti alespoň trochu rozhýbali po celodenním sezení ve škole, když není možnost vyjít si

ven.

• Stolní tenis
V roce 2018 navštěvovalo kroužek stolního tenisu 5 dětí, což je zhruba stejně, jako v
letech předchozích. Dětí (případně někdy i jejich doprovod) hrají na 3-4 stolech, což naplňuje
kapacitu herny z 80 až 100 %.
V roce 2018 došlo k založení mládežnického oddílu stolního tenisu při místním sportovním
klubu. To mělo za následek že několik dětí, které do kroužku docházely několik let odešlo do
zmíněného oddílu. Tím poklesla výkonnostní úroveň kroužku jako celku. Volná místa byla
nahrazená úplnými začátečníky. Z tohoto důvodu kroužek neorganizoval žádnou akci typu turnaj,
ani se děti žádného turnaje nezúčastnily.
Podstatnější je, že děti stolní tenis baví, absence v kroužcích je minimální a děti aktivně
vyplňují svůj volný čas.

• Volejbal
Každé pondělí od 20:00 do 21:30 se setkáváme ve školní tělocvičně ke hře volejbalu.
Tento kroužek je pojat spíše rekreačně a pro zábavu a je určen pro mládež do 26 let, ale mohou
se ho samozřejmě účastnit i lidé starší 26 let. Kroužek pravidelně navštěvuje šest lidí. Od nového
školního roku (2018/2019) je kroužek rozdělen na volejbal a ringo, které se navzájem střídají.
Na ringo chodí od pěti do osmi lidí. V tomto roce jsme bohužel ani s volejbalem ani s ringem
neuspořádali žádné akce ani se žádných akcí neúčastnili. Rádi bychom se v příštím roce věnovali
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dalšímu rozvoji volejbalových, resp. ringových, dovedností.

• Malý fotbal
V roce 2018 byl fotbalový kroužek vysoce produktivní. Přibylo mnoho nových členů,
mladší i starší generace. Čímž také stoupla kvalita, protože nebyl problém s počtem hráčů.
Hrajeme pravidelně ve školní tělocvičně, což je mnohem lepší než asfalt. Díky tréninkům v hale
se naše schopnosti zlepšili, a to takovým způsobem, že naše umístění v turnajích již není
poslední místo, ale hrajeme vyrovnanou partii s většinou ostatních týmů.
Během roku se stávalo stále častěji, že byla vysoká účast a museli jsme hrát na 3 týmy.
Průměrná účast byla 10 hráčů. Menší problémy nastaly při plánování časového rozpisu haly. Ke
konci roku nám byla zkrácena doba pobytu v tělocvičně od 19:00 do 20:00. Letos proběhl tradiční
zápas svobodní vs. Ženatí klasicky na Sokolovně.

• 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 prvních 60 minut. Druhou kategorii tvoří
chlapci 5. až 9. třídy ZŠ a jejich trénink trvá zbylých 75 min. Kroužek pravidelně navštěvuje
přibližně 36 chlapců (20 v mladší kategorii a 16 ve starší). Oproti loňskému roku došlo v počtu
dětí k nárůstu. Zájem dětí a jejich rodičů nás těší, ale kapacita kroužku začíná být značně
přeplněná a začínáme se obávat toho, že děti budeme muset odmítat. S vedením tréninků
naštěstí pomáhají 2 další trenéři/tatínci.
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. Do kroužku jsme zakoupili
několik potřebných věcí pro trénink a doplnili jsme brankářskou výstroj.
V roce 2018 jsme se zúčastnili dvou SHM bodovacích florbalových turnajů v Kroměříži a
jednoho turnaje o pohár starostky města Koryčany ve spolupráci s SHM Koryčany. Na prvním
turnaji v Kroměříži, který se konal v lednu a přijeli jsme se 2 týmy, jsme se umístili na 3. a
posledním místě. Tento turnaj byl součástí školního roku 2017/2018 a zúčastnilo se ho 16 chlapců
5. až 9. třídy. S lepším týmem jsme se nakonec bohužel nekvalifikovali na celostátní SHM turnaj
v Praze. Na dubnovém turnaji v Koryčanech jsme se umístili na 2. místě a zúčastnilo se ho 7
chlapců. Na posledním turnaji v Kroměříži, který se konal v prosinci a spadá už do školního roku
2018/2019, jsme se umístili na předposledním místě. Tohoto turnaje se zúčastnilo 8 hráčů.
Příští rok bychom se rádi nadále účastnili florbalových turnajů, ze kterých si naši chlapci
odnášejí spoustu zážitků, radosti ze hry, a především cenných zkušeností potřebných 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. Dva dnes již
bývalé deváťáky se úspěšně daří začlenit do mužského týmu, ve kterém se nadále zlepšují a
florbalově rostou.
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FOLKLORNÍ KROUŽKY

• Cimbálová muzika a folklorní soubor Šternovjan
Letos se opět kroužek věnoval pořádání akcí pro veřejnost a o zvyšování povědomí
folklóru v našem městě. Letos jsme odehráli pro veřejnost nespočet kulturních akcí. Zaměřili
jsme se na podporu folklorního souboru Šternovjan, kde se k nám nově přidala nová a zkušená
instruktorka. Podařilo se nám pro tanečníky za spoluúčasti SHM nechat vyrobit pro tanečníky
zrcadla na tréningy, které můžou sloužit i jiným kroužkům. Zároveň se nám podařilo nechat
vyrobit další nové kroje pro tanečníky. Cimbálové muzice se podařilo navázat spojení s Českým
rozhlasem Brno, kde jsme začali nahrávat naše nové CD s koledy, které by mělo vyjít příští rok.
Tyto koledy bude i pravidelně vysílat Český rozhlas Brno. Z čeho máme asi největší radost je, že
se nám podařilo nacvičit adventní koncert, kterým jsme objeli Liptál na Valašsku, nám. Svobody
v Brně pro Český rozhlas Brno, a hlavně náš milovaný Újezd u Brna. Výtěžky z těchto koncertů
jsme ve výši 25.000 Kč věnovali spolku Pomáháme, z.s. který pomáhá lidem, které to potřebují.

• Dětský folklorní soubor Šternovjánek
V letošním roce jsme pokračovali s prohlubováním povědomí dětí o folklóru, znalosti
lidových písní a základy tanců. Uvedli jsme dvě nová pásma – Husy, husičky, které jsme
představili v premiéře na Babských hodech a zopakovali při vystoupení na místních
Petropavelských hodech a na Farním dnu. Opět za doprovodu Cimbálové muziky Šternovjan. V
novém školním roce jsme se zaměřili na přípravu Benefičního vánočního koncertu, který se
uskutečnil v prosinci. Zde jsme se uvedli pásmem Došli jsme k vám na koledu, při kterém se
poprvé představily děti z přípravného oddělení. Celkem tedy kroužek navštěvuje 40 dětí ve věku
3-8 let. Pro nové přípravné oddělení jsme pořídili trička s logem DFS Šternovjánek, folklórní
sukýnky a 3 chlapecké kroje. Pro starší děti jsme pořídili brokátové kordulky. K zimnímu pásmu
jsme nechali ušít teplé vesty a beranice. Jako vánoční dárek děti obdržely plátěné tašky s
natištěným logem DFS Šternovjánek.
V roce 2019 bychom se rádi zaměřili na vystoupení v jiných městech, aby si děti zvykaly i
na cizí prostředí při vystupování. Máme dosud naplánovaná 4 vystoupení na domácí půdě a 3 v
ostatních městech. Dále chceme dokončit sváteční kroje pro starší děti.
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PĚVECKÉ A HUDEBNÍ KROUŽKY

• 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 2018 se podařilo udržet vysoký počet členů souboru. I s externími
spolupracovníky se jedná o více než 30 osob. Zkoušky sboru probíhají pravidelně každý týden na
jednu hodinu. Na podzim se k nám přidalo plno mladých z okolních vesnic. V březnu jsme
pořádali tradiční večer chval. Na podzim jsme po dlouhé době měli soustředění. Na konci
listopadu jsme pak doprovázeli děkanátní setkání mládeže. Během roku jsme měli celkem 17
akcí, které jsme doprovázeli – z toho byly 4 svatby a 4 křtiny.
Činnosti a akce na rok 2019 jsou plánovány v podobném duchu jako v roce 2018. Největší
akcí, která nás čeká je diecézní setkání mládeže v Brně.

• 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 týdně 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 pomocí her, které se alespoň mírně dotýkají hudby. Smyslem těchto
her je pomoci dětem rozvíjet vztah k hudbě a uvědomit si, že hudba nás neustále obklopuje.
Naší největší akcí tohoto roku bylo vystoupení na farním dnu. V novém roce bychom
chtěli dále pravidelně obohacovat liturgii na dětských mších a také bychom se chtěli naučit
jednu z operek od Svěráka a Uhlíře.
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KULTURNÍ KROUŽKY

• Divadelně dramatický pro malé děti
Divadelní kroužek pro malé děti v roce 2018 trénoval dvě představení, které plánuje
uvést v lednu 2019 při oslavě Dona Boska. ruhá 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
Ministrantský kroužek navštěvuje zhruba 15 ministrantů. Školní rok 2017/18 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 společným přespáním na
místní Oratoři.
V lednu jsme jeli na Ministrantský florbalový turnaj do Telnice, v květnu jsme se účastnili
Diecézní ministrantské poutě ve Vranově u Brna, v červnu proběhlo již zmíněné přespání na
Oratoři a v průběhu prázdnin se pět naších ministrantů s místním panem farářem setkalo s
papežem Františkem v Římě na Mezinárodní pouti ministrantů. Přičemž Jan Muselík a Martin
Flajšinger se setkali s papežem osobně.
Nový školní rok 2018/19 jsme začali až koncem září výměnou hlavního vedoucího. Nový
vedoucí má k sobě tři šikovné pomocníky, s nimiž se dá vedení ministrantů lehce zvládnout.
Ministranti si v rámci celoroční soutěže zapisují účasti na mších, za které mají body, dále sbírají
body za ministrantské znalosti a dovednosti. Za body se účastní různých společných akcí a ti
nejlepší mají různé výhody.
Ministrantské schůzky začínají v kostele společnou modlitbou, následuje krátké vysvětlení
nějaké liturgické znalosti, které vede pan farář. Zbytek schůzky se odehrává v Komunitním
centru Dona Boska hraním her, případně předáváním ministrantských znalostí.
V druhém pololetí jsme se účastnili Ministrantské olympiády v Telnici, na které se naší
mladší ministranti umístili na prvním místě a starší na pátém.
V roce 2019 chceme ministrantům nadále prohlubovat jejich znalosti, aby se v kroužku i
něco naučili, zdárně dokončit celoroční soutěž našich ministrantů v rámci školního roku 2018/19
a úspěšně reprezentovat naši farnost na ministrantském florbalovém turnaji, na ministrantské
olympiádě….

• Otevřená oratoř
Od září, kdy byla znovuotevřena oratoř po velké rekonstrukci, nabízíme dva večery
(středeční a páteční) širší veřejnosti, kdy mohou přijít do prostor komunitního centra a využít
část služeb, aniž by museli být registrovaní. Jedná se třeba o stolní hry, šipky, stolní fotbálek a
je možné též využít služeb nového nealkoholického baru Driver.
V této podobě se jedná o velkou novinku, proto se snažíme hledat cesty, jak přilákat co
nejvíce lidí, především mladých, aby trávili čas raději tímto způsobem, než aby byli někde
v hospodě či kouřili někde v parku.
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• Fotografický kroužek
Letos se kroužek zahájil svoji činnost. Kroužek je rozdělen na část pro zájemce na 15 let
a na část pro mladší děti, kterou vede Stanislav Pospíšil. Obě skupinky navštěvuje průměrně šest
účastníku.
Ve skupině pro menší děti byla probírána základní pravidla fotografické kompozice spolu s
praktickými cvičeními. Dospělí probírali, kromě kompozice, taktéž fotografickou techniku a
základní pojmy (čas, clona a ISO).
V příštím roce bychom rádi v obou skupinkách postoupili více k praktickému focení (až
dovolí světelné podmínky venku) a ve skupince dospělých se budeme dále věnovat zpracování
fotografií na PC.
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PRORODINNÉ KROUŽKY

• Mateřský klub Ovečka
V Mateřském klubu Ovečka jsme se po celý rok snažili vytvářet prostor pro vzájemné
setkávání rodičů na rodičovské dovolené a jejich dětí. Klub je otevřen pro všechny sociální
skupiny osob bez rozdílu rasového, kulturního a náboženského.
V roce 2018 se takto společně setkávalo 60 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. Dále jsme pro rodiče a děti uspořádali několik akcí:
• Dobrodružná cesta za zvířátky (cesta po značkách k chovatelům koní, oslíků…společné
krmení a možnost se svézt)
• Divadlo „Princezna na hrášku“ (představení divadla Jana Hrubce)
• Svatomartinský lampionový průvod (Koněm vedený průvod městem za hojné účasti široké
veřejnosti, zakončený občerstvením na dvoře komunitního centra)
• Mikulášská nadílka (návštěva svatého Mikuláše v mateřském klubu)
• Vánoční besídka (vyprávění o Vánocích, tematické říkanky a písničky, drobné dárky)
Kroužek byl v tomto roce vybaven novým vysavačem, závěsnou kruhovou houpačkou,
houpacími prkny, kočárkem pro panenky, dřevěným chodítkem a novými výtvarnými potřebami.

13

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

Klub Újezd u Brna

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.

Výbor Klubu
Pavel Blažek, řč; předseda, nízkoprahová oratoř
Hana Blažková, řč
Pavel Fasora, řč; pokladník
Václav Jašek, řč; ministranti, 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
Tomáš Cigánek; fotografický kroužek
Michal Cupák, řč; schola mladých
Eliška Cupáková, volejbal
Aneta Franzová; výtvarka
Dana Franzová, keramika
Bohdan Hladký, řč; florbal
Dominik Hladký, řč; sbor, dětský sboreček, vedoucí tábora
Petr Jakubec; florbal
Marie Jašková, řč; vedoucí tábora
Marire Jenišová, řč
Lukáš Joch; nízkoprahpvá oratoř
Pavlína Kroupová, řč; keramika
Monika Kroupová; pohybový kroužek DDR a X-BOX
Václav Kyselka, řč;
Miriam Macanová; mk Ovečka
Filip Mezuláník, řč; člen PNR
Eliška Muselíková, řč;
Stanislav Pospíšil, řč; fotograf Klubu, fotografický kroužek
Markéta Pospíšilová, DFS Šternovjánek
Peter Sedlačko; stolní tenis
David Šinderbal; FS Šternovjan
Pavel Šustr; řč
Martina Treterová, řč
Vladimíra Zapletalová, řč;
Marie Životská (Hladká), řč;
Ondřej Životský, řč; vedoucí tábora rodin
P. Petr Hošek, duchovní opora
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Přílohy
- Příloha v účetní závěrce, 2018 - SHM Klub Újezd u Brna, z. s.
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