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YMCA vychází vstříc potřebám mladých lidí od roku 1844.
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Název:
YMCA v ČR – Křesťanské sdružení mladých lidí 
(Young Men’s Christian Association) 

Adresa:
Na Poříčí 12, 115 30 Praha 1

Okres: 
Praha (kolektivní členové v celé ČR)

Telefon:
224 872 004

Fax:
224 811 884

E-mail:
ymca@ymca.cz  

Internet:
http://www.ymca.cz

Představitel sdružení: 
Štěpán Hejzlar – generální sekretář

Kategorie:
občanské sdružení dětí a mládeže

Počet členů:
do 26 let  4664
nad 26 let  2417
celkem   7081 

Struktura:
Valné shromáždění – Ústřední výbor 
Základní jednotky (kolektivní členové YMCA v ČR) 
– Valná schůze KČ – Výbor KČ YMCA

Statutární zástupci YMCA v ČR:
Tomáš Matuška, předseda
Pavel Horký, 1. místopředseda
Michael Erdinger, 2. místopředseda
Lidmila Kadlečková, hospodář
Štěpán Hejzlar, generální sekretář

Základní organizační jednotky:
(30 kolektivních členů YMCA v ČR) působí v 11 krajích: Ji-
hočeském, Jihomoravském, Královéhradeckém, Liberec-
kém, Moravskoslezském, Olomouckém, Pardubickém, 
Plzeňském, Praze, Středočeském a Ústeckém.

Kolektivní členové YMCA v ČR s právní subjektivitou:
Oikumené – Akademická YMCA, Braník (Praha), Brno, 
Černilov (jen část roku), České Budějovice, YMCA DAP, 
Děčín, Hradec Králové, Husinec, Jindřichův Hradec, Kla-
tovy, YMCA Kluby (Praha), Krabčice, Krnov, Letohrad, 
Liberec, Setkání, Mělník, Olomouc, YMCA Open, Os-
trava, Ostrava-Poruba, Polička, Praha, Strmilov, YMCA 
T.S. (Brno), Třebechovice pod Orebem, Ústí nad Labem, 
Znojmo, Živá rodina

Přidružení členové YMCA v ČR:
YMCA Litoměřice, YMCA Orlová

ZÁKLADNÍ INFORMACE O YMCA V ČRZÁKLADNÍ INFORMACE O YMCA V ČR

YMCA
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CO JE YMCACO JE YMCA

YMCA je nejstarší a největší mládežnickou organizací 
na světě, která dnes ve 124 zemích světa usiluje o harmo-
nický rozvoj člověka, jeho ducha, duše i těla prostřednic-
tvím společenství a programů, které jsou otevřeny všem 
lidem bez rozdílu pohlaví, rasy, národnosti a politického 
či náboženského, přesvědčení, sociálního postavení, fyzic-
kých a duševních schopností. 
Po celém světě má asi 40 milionů členů.

Historie
YMCA vznikla v roce 1844 jako prostředek křesťan-

ské pomoci mladým lidem „ztraceným“ v rychle se indu-
strializujících a odlidšťujících městech Anglie. Od té doby 
se rozšířila po celém světě. U nás od druhé poloviny 
19. století fungovala prostřednictvím tzv. „Křesťanských 
spolků mladíků“ nebo tzv. „Křesťanských sdružení mlá-
deže“. Po několika letech fungování v rámci Čs. Legií 
a poté Čs. Armády se u nás YMCA od roku 1921 rozšíři-
la masově především díky vydatné pomoci z USA a za 
přispění elit národa: T.G.M., Ing. V. Havla a dalších. Svoji 
činnost nuceně ukončila v roce 1951 a přes neúspěšné 
pokusy okolo roku 1968 o znovuzaložení, obnovila svoji 
činnost až v roce 1990. Česká YMCA byla ustanovena 
v roce 1992 vzhledem k blížícímu se dělení Českosloven-
ské federativní republiky.

Poslání YMCA
Poslání YMCA je vyjádřeno v tzv. Pařížské bázi z roku 

1855: 
„Posláním křesťanských sdružení mladých mužů je 

sdružovat mladé muže, kteří považují Ježíše Krista podle 
Písma svatého za svého Boha a Spasitele, touží být vírou 
a životem jeho učedníky a usilují o rozšíření jeho království 
mezi mladými muži.“

Postupem doby se otevřelo i ženám a dnes je YMCA 
společenstvím, v němž jsou navzájem spojeni křesťané 
všech konfesí a platí v něm zásada otevřeného členství. 

Dalším důležitým dokumentem YMCA jsou tzv. Kam-
palské principy, které byly přijaty v roce 1973. Snaží se 
formulovat, co znamenají slova Pařížské báze pro práci 
YMCA v dnešním světě.

Zní takto:

� Usilovat o rovnost příležitostí a spravedlnost pro 
všechny.

� Vytvářet a upevňovat mezi lidmi prostředí lásky 
a porozumění.

� V YMCA a celé společnosti podporovat a prosazo-
vat čestnost, opravdovost a tvořivost.

� Rozvíjet a upevňovat formy vedení a programů, kte-
ré dokumentují rozmanitost a hloubku křesťanské 
zkušenosti.

� Pracovat pro rozvoj celého člověka.

Motto YMCA:
„… aby vš ichni  jedno byl i  …“ „… aby vš ichni  jedno byl i  …“ 

(Jan 17:21)(Jan 17:21)
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POPISPOPIS  ČINNOSTIČINNOSTI

YMCA nabízí pestrou paletu aktivit pro kvalitní tráve-
ní volného času dětí, mladých lidí a všechny další mladé 
duchem. Každý kolektivní člen YMCA má zajímavý pro-
gram, co konkrétně můžete v jednotlivých sdruženích 
podniknout se můžete dočíst na dalších stránkách.

Pravidelné aktivity

� Ten Sing (hudebně sociální program)
� Dětské oddíly, Kluby mladých
� Výtvarné aktivity (kresba, malba, keramika, lidová 

řemesla...) 
� Umělecké aktivity (hudba, tanec, divadlo...): Zájmové 

a polytechnické kroužky (ornitologický, modelářský, 
elektrotechnický, internetový, jazykové...) 

� Sportovní aktivity (vodní sporty, horolezectví, korf-
bal, ping pong, volejbal,...)

� Tábory YMCA (pro členy YMCA i pro veřejnost) - dět-
ské, mládežnické, rodinné, integrační.

� YMCA Skaut (program skautské výchovy s křesťan-
skými principy)

� Manželská setkání (rozvoj kvalitního manželského 
života) 

� Mateřská centra
� Aktivity pro rodiny 
� Aktivity pro seniory 
� Integrace romské komunity 
� Integrace tělesně postižených
� Vzdělávací semináře a přednášky
� Informační centra 
� Psychologické poradny
� Poradny v otázkách sekt a náboženství

Významné akce roku 2004

� Mraveniště 2004
� Česko-Slovenské setkání YMCA v Tatrách

Další zajímavá čísla
Počet aktivit v roce 2004

� pravidelně celoročně pracujících skupin 305
� realizovaných táborů 110
� vícedenních akc 129
� víkendových akcí 307
� jednorázových akcí 1744
� školení vedoucích 41
� kurzy a služby (ICM, kluby, MC)  91

Graf — počet účastníků akcí YMCA v roce 2004

42321 2E

769 2F

3425 3C 
3839 2A 

4810 2B 3100 2C 6808 2D 

2A celoroční pracovní skupiny

2B tábory

2C vícedenní akce

2D výkendové akce

2E jednorázové akce

3C výstavy
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Pravidelné mezinárodní programy

Evropská dobrovolná služba (program Mládež) 
– YMCA v ČR je již pátým rokem vysílající organizací 
dobrovolníků, kteří v rámci EVS působí v neziskových 
organizacích po celé Evropě, včetně zahraničních YMCA. 
V roce 2004 odjelo dalších 9 dobrovolníků do organizací 
v Německu, Španělsku, Itálii, Irsku a Rakousku. 

Studium v Loegumkloster Hoejskole, Dánsko – pěti-
měsíční studijní pobyt v dánské lidové škole Loegumklos-
teru Hoejskole – ve spolupráci s YMCA/YWCA Dánsko. 
V roce 2004 se programu zúčastnila Monika Kopecká.

Olde Vechte, Nizozemí – podíleli jsme se na 4 vý-
měnách mládeže zaměřených na rozvoj osobnosti, pře-
konávání vlastních hranic, schopnosti a dovednosti být 
inspirativním vedoucím. Akcí se zúčastnili mladí lidé ze 
14  zemí, za YMCA v ČR 16 účastníků a organizátorů.

Čia Čekija, ČR – společný prázdninový pobyt dětí 
z českého a litevského dětského domova. Vzájemné 
poznávání kultur, tradic a životního stylu…

YMCA tábor UNG-UGE, Dánsko – evropské setkání 
mladých ymkařů plné kreativních dílen, diskusí, kulturních 
programů, výletů,… Zúčastnilo se 6 zástupců YMCA v ČR.

Další mezinárodní akce roku 2004

� ETS konference, Ukrajina – Štěpán Černý
� Výměna mládeže „Mirga-Marga“, Litva – 6 zástupců 

YMCA v ČR
� „Volunteers for Europe“ konference, Německo – Hele-

na Kosková
� „SOHO“- seminář Evropské dobrovolné služby, Nor-

sko – Helena Kosková
� Jazykový kurz Rady Evropy, Irsko – Pavel Měska
� Ukrajinský Programový Festival, Ukrajina – 3 zástup-

ci YMCA v ČR
� Seminář o aktivním zapojení znevýhodněné mláde-

že, Holandsko – Radek Bělovský

Členství v mezinárodních organizacích

� EAY – Evropská aliance YMCA
� WAY – Světová aliance YMCA

Zástupci YMCA v ČR v mezinárodních výborech

� ETS skupina – Štěpán Černý
� Partner Group – Helena Kosková
� Field Group pro Ukrajinu – Michael Erdinger

Mezinárodní výměny mládeže v rámci jednotlivých 
KČ YMCA: 

� YMCA Brno – S Angličany zase spolu a to v Čechách, 
ČR

� YMCA DAP – Norge tam a zpět, ČR
� YMCA Setkání, YMCA Živá Rodina – Eurochildren, 

Belgie
� YMCA Znojmo – Přátelství mezi národy, Holandsko

MEZINÁRODNÍ AKTIVITYMEZINÁRODNÍ AKTIVITY
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brno@ymca.cz www.brno.ymca.cz 541 215 533

YMCA
YMCA B

ra
ník

 B
ra

ník

Stě-
žejní část 

náplně progra-
mu YMCA Braník tvoři-

ly v roce 2004 vodácké akti-
vity. Mezi ně lze zahrnout vodácké 

rychlokursy (Vltava), tréninkové víken-
dové akce (Sázava), dva turnusy dětského let-

ního putovního vodáckého tábora (Dunajec) s něko-
likadenním pěším úvodem v Oravských vrších, velikonoční 

sjíždění Otavy a jednodenní průjezd pražskými jezy (Vltava). 
Tradičním doplněním a zpestřením programu byl vánoční pobyt 

„Přelet severního pólu vzducholodí“. Novou, doposud nevyzkoušenou aktivi-
tou se stala Tour de Braník aneb Giro de Czechia, při níž sedm cyklistů zdolávalo 

nástrahy květnové Šumavy. 
Děkujeme – dobrovolníkům za jejich nasazení, aktivity, nápady a nadšení

– dárcům, sponzorům a příznivcům, za podporu a povzbuzení

 244 910 095   branik@ymca.cz www.branik.ymca.cz 6
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Co jsme dělali v roce 2004?

� zakládali nové kluby – NAIM, Husovičtí 
vřešťani, Carpe diem

� rozšiřovali klubovou činnost – Agapé a Ku-
ny

� tábořili
� zpívali
� muzicírovali – a  to doma i v cizích krajích
� hráli divadlo
�  jezdili na vodu
� pracovali na brigádách  
�  tancovali na různé způsoby
�  taky šermovali
� no a VŮBEC SE NÁRAMNĚ BAVILI

Aktivity

Kluby a oddíly mládeže – Kuny, Le-
mur, Kyjov, Agapé, Suchdol nad Odrou, 

Rakvice, Blažkov, Klub turistiky, Teton, Go 
klub, Sluníčko, klub Horské turistiky, Kůrovec

Kluby dětí a maminek – Světýlka, Broučci , klub 07, 
Hvozdec

Hudební a pěvecké skupiny – Blues na druhou, KOM 
Chotěboř, Motýlek, NAIM, Husovičtí vřešťani
Taneční skupiny  – Démairt /Irské tance/, Réna
Netradiční  – Lamafajtrs, Baštýři, Carpe diem Senior klub
Informační centrum mládeže
Táborová základna Veverská Bitýška
Psychologická poradna
Kurzy a školení

YMCA Brn
o

YMCA Brn
o

541 215 533 brno@ymca.cz www.brno.ymca.cz  
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Pravidelné aktivity:
� V Českých Budějovicích na sídlišti Máj 

a Šumava kroužky pro děti, KON 
klub pro ZTP mládež a jejich 
přátele, biblický kroužek pro 
dospělé. 

� Klub Ostrov na VŠ kole-
jích – osvěžení pro vyso-
koškolské studenty 
– Čajovna, Video-
klub, Spolčo, 
Psychologic-
ká porad-
na

R o z m a -
nité akce:

� Lesní hrátky, Čaro-
rejdění či Kuličkiáda obohati-

ly život dětem na sídlišti 
 � Řešeto - Poznej jihočeská města! 

– stovky účastníků řešily zajímavé úkoly 
� Piškvorkiáda i Přátelský turnaj ve hře CARCAS-

SONNE - určeno hlavně pro hravé
� Tradiční Vítání jara na Černé věži a Adventní zpívání pro širo-

kou veřejnost
 � Výlety, letní tábory, zimní lyžařská škola, kurs sociální komunikace

Děkujeme všem, kteří nám přispěli
� Vitaminiády – setkání dobrovolníků - výměna zkušeností, čerpání nových sil

� finančně (Jihočeský kraj, Statutární město České Budějovice, MŠMT ČR ...)
� pomocí, účastí, podporou či modlitbou
Jsme vděčni: 

za každý podnět, který nám přijde, za povzbuzení či přání Božího požehnání, za každý váš úsměv.

YMCA
YMCA  České Budějovice

České Budějovice

cb@ymca.cz www.cb.ymca.cz 8
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SLOVO PŘEDSEDY     

Již 5 let se píše historie YMCA DAP. Za tuto 
dobu jsem si dokázali, že jsme schopni  dosáhnout 
stanovených cílů a uskutečnit naše vize. Rok 2004 byl 
pro YMCA DAP zlomovým. Odehrály se v něm změny, které 
se týkaly jak personálního obsazení, tak náplně práce naší 
organizace. Díky aktivnímu přístupu všech, kterým není naše bu-
doucnost lhostejná, jsme všechny nelehké situace zdárně vyřešili. 
Domnívám se, že můžeme mít radost z naší celoroční práce, která neby-
la marná a díky které se rozrostl i počet našich aktivit.

Děkuji všem, kteří se na naší společné práci  podílejí a věnují jí svůj volný 
čas. Především děkuji všem dobrovolníkům a výboru YMCA DAP za úspěšný 
„tensingový“ rok 2004.   

Radovan Vladík

PRAVIDELNÉ AKTIVITY

Ten Sing Náchod, Ten Sing Vrchlabí, Know-how seminář, letní tábor TSCZ, Československý 
tensingový festival, měsíčník Protein a Český výbor Ten Singu.

YMCA
YMCA DAP

 DAP

dap@ymca.cz www.dap.ymca.cz www.tensing.cz 9
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V našem sdružení pracuje šest klubu, z toho tři skaut-
ské a dalšími jsou Outdoor, Kompas a Junior, ve Cviko-
vě Jablonci nad Nisou a Děčíně. Pořádáme letní a zimní 
tábory, víkendové akce pro děti, dorost a mládež a ro-
diny. Letos u nás proběhlo 8 táborů, např. Dobytí Sever-
ního pólu, Skautský tábor, Rafting na Vltavě, Putování 
na kolech Českým Švýcarskem, Do nitra pralesa, Země 
Svobody, víkendové akce (30), jako třeba Velikonoční 
pobyt, Havlovický vodník, Deskové hry, Lužická sedmič-
ka, Mostecké botičky a také pořádáme jednorázové 
akce (47), převážně výprav za poznáním do blízkého 
okolí. 

Naším cílem je především hodnotně využít volný čas 
mládeže a dětí a zapojit do aktivního odpočinku celou 
rodinu klubových i dalších dětí. V těchto aktivitách se 
snažíme naplňovat a dodržovat křesťanské principy.

Aktivity:

� Zimní a letní tábory
� Víkendové akce
� Jednorázové akce 
� Pravidelná klubová činnost
� Skautské oddíly

YMCA 

YMCA Děčín
Děčín

10 602 162 178 decin@ymca.cz www.decin.ymca.cz
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M á m e 
480 členů 
do 26 let, 235 
nad 26 let; 88 
klubů, kroužků a od-
dílů; 84 dobrovolníků

AKTIVITY:  
SLUŽBY

� Doučování – ZŠ 1 - 9, SŠ čeština, 
fyzika, chemie, matematika (i VŠ), 
strojírenské předměty (i VŠ), výpočet-
ní technika

� Výuka – angličtina, francouzština, němčina, 
ruština, Internet, výpočetní technika, klavír, el. 
klávesy, kreslení a úprava podvinků

� Poradny – detoxikace organismu, prevence civilizač-
ních chorob, pro motoristy, pro otázky sekt a duchovních 
proudů, psychologická

� Sportovní rekondiční masáže dětí a kojenců
� Informační centrum pro mládež s audio a videoprojekcí, 

knihovna

KLUBY  – společenské hry, Y - Junior
Seniorské – Esperanto, Papíráčci, Y - Redivivus, Z - Zdobnice
KROUŽKY – angličtina, biblický, dívčí klub (DDS), drama-
tický (DDN), drhání přátelských náramků, filmový (2 DDN), 
fotografický (DDS), frivolitkování, hrady, zámky a heraldika 
(DDS), informatiky (DDN), Internet (6), keramicko-výtvarný 
(DDS), logické PC hry, matematika (7), novinářský, palič-
kování (4), patchwork, počítačový (4), pohybový (DDN), 
pracovně – výtvarný (DDS), přírodovědný a astronomický, 
psaní na stroji (DDS), ručních prací (DDS), řezbářský (DDS), 
šití (DDS), teraristický (DDS), vaření (DDS), vyšívání a irská 
krajka, výpočetní technika (DDS), výtvarný (DDN, DDS), za-
šovské kytičky, zdravotnický (DDN, DDS), zdrav. tělovýchova 
(DDN), zdravý životní styl

PĚVECKÉ SBORY – Berušky, Broučci, 
DDN

TANEČNÍ SKUPINY – Country skupina JU-
PÍÍÍÍÍ, DDN, DDS, taneční a cvičební kroužek 

(DDS)
SPORTOVNÍ ODDÍLY – floorball (2 HK, 1 DDS), 

histor. šerm, hokejbal, kynologický (DDS), lyžař-
ský (DDS), nohejbal, odbíjená, plavání  (4), rybářský 

(DDS), stolní tenis (2), střelecký (DDN), šachy 
TURISTICKÉ ODDÍLY – Stonožky (2), cykloturistický (DDS), 
turisticko - horolezecký (DDS)
TÁBORY –  1 zimní (8 dnů), 4 letní (51 dnů)
AKCE – 18 vícedenních (1 Itálie a 1 Chorvatsko), 29 víken-
dových, 194 jednodenních (přednášky, besedy, koncerty, 
vystoupení, soutěže, turnaje, přátelská utkání, výstavy, dny 
otevř. dveří ap.)
ŠKOLENÍ –  9 jednodenních, 1 dvoudenní
(DDN = Dětský domov Nechanice, pouze 1. pololetí, DDS = Dětský do-
mov Sedloňov)

PODĚKOVÁNÍ:
MŠMT, KÚ, MMHK, AICM a ČNA za účinnou pomoc, 
doc. Ing. arch. M. Rejchlovi za cenné rady při obnově domu 
YMCA, doc. PhDr. J. Šturmovi za přípravu a moderování hu-
debních pořadů, vedoucím aktivit a táborů, členům výboru 
a RK, P. Brožové za budování  ICM, Z. Hlouškové za redakci 
PRIMKY, V. Kalábovi za filmy a fotografie, poradcům a mo-
rálním oporám a za každý projev účasti a zájmu.

YMCA 

YMCA Hradec K
rálové

Hradec K
rálové

11495 513 412 hk@ymca.cz  www.hk.ymca.cz
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388 331 150  husinec@ymca.cz www.husinec.ymca.cz

N a š e 
aktivity se 

soustřeďují ze-
jména na práci s dětmi, 

v poslední době pak nově 
v rámci preventivních aktivit i s těmi 

z problémových a sociálně slabších rodin. 
Přestože patříme mezi menší KČ, můžeme se 

pochlubit  značně rozsáhlou činností od pořádání ja-
zykových kurzů přes přírodovědné exkurze a po humanitární 

činnost. Provozujeme 4 celoročně působící kluby pro děti a mládež 
ve věku od 8-18 let, každoročně  organizujeme English Camp (letos 94 

účastníků), letní dětský tábor (letos 29 účastníků), výstavu ilustrovaného křes-
ťanského humoru tentokrát pod názvem „Ano pro Evropu“ (350 účastníků), Kreativní 

víkend, z jehož výnosu již několik let podporujeme sirotky z ukrajinského města Lvov a mnoho 
dalších – Kuličkiádu, Babský slet, výlety, exkurze, přednášky, koncerty a výstavy. Celkem  jsme v roce 

2004  zorganizovali  2 tábory, 9 víkendových a 5 jednodenních akcí.

12

YMCA 

YMCA Hus
ine

c

Hus
ine

c
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„Králi králů a Pane pánů, nerozpakoval ses přijít jako služeb-
ník, abys nám ukázal, že pravá velikost je v oběti.

Zjevil jsi svou slávu na betlémských pastvinách, abys nám uká-
zal, že jsi svrchovaný Vládce a dobrotivý Zachránce i tam, 
kde je všecko nejvšednější.

Svěřil jsi své poselství nejprostším lidem, abychom nečekali se 
svým svědectvím víry a naděje, až budeme dokonalí.“                            

(Kniha meditací)
Nejsme dokonalí ani my ani naše činy, ale konáme s nadějí 

a láskou. 
Naše činnost: 

� Pěvecký sbor Jakoubek
� Oddíl Vydry
� Setkávání třicátníků
� Setkávání předškolních a školních dětí na faře
� Setkávání náctiletých

� Volejbal J.Hradec
� Volejbal Moraveč

� Kalanetika
� Letní tábory

� Voda
� Správa Vlčice a s ní související brigády

� Jednorázové a víkendové akce…

384 361 562 jh@ymca.cz www.jh.ymca.cz 13

YMCA
YMCA  Jind

Jindřichův Hra

řichův Hradec
dec
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Za rok 
2004 máme 
dost důvodů 
k vděčnosti, ale ty 
následující nám při-
padly jako největší. Po 
letech různých pokusů jsme 
získali do trvalého pronájmu 
nové tábořiště na příjemné lesní 
loučce blízko česko-německých hra-
nic. Další potěšující skutečností je, že se 
podařilo díky ochotě a pracovitosti dob-
rovolných spolupracovníků podstatně vylep-
šit technické vybavení táborů. Konečně chceme 
vyjádřit i vděčnost firmě DOSTA Tábor, s.r.o., která 
výrazným způsobem podpořila naši činnost. Věříme, 
že mnoho účastníků našich akcí si odvezlo nejen hezké 
zážitky ale snad i nějaký ten Boží dotyk v duši. 

Naše aktivity: 

� celoročně pracující dětské kluby v Klatovech i Sušici
� letní tábory a pobyt pro předškoláky
� víkendová setkání pro účastníky táborů
� jednorázové akce: noční pochod, vánoční a velikonoční 

slavnosti a lecjaké další vylomeniny 

YMCA
YMCA Klatovy

 Klatovy

376311729; 731613472 klatovy@ymca.cz  www.klatovy.ymca.cz
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klatovy@ymca.cz www.klatovy.ymca.cz 376 311 729

Již 14 let je cílem YMCA klubů vytváření širokého spektra kvalitní křesťanské zájmové
činnosti pro děti a mládež v centru Prahy.

Důraz není kladen jen na výsledky, ale na radost z činnosti, během níž každé dítě 
dostává příležitost být v něčem úspěšné.

Aktivity:

� mateřská školička Sovička
�  soutěže pro veřejnost – Trubadúrské klání, O Betlémskou hvěz-

du, Sovy
� akce pro veřejnost – Dušičky, Mikuláš, Karneval, Maso-

pust, Svatojánská noc, Pouť 
� kluby výtvarné, sportovní, hudební a tvořivé

� výuka hry na hudební nástroje
� taneční kurzy pro mládež i dospělé

� hudební cyklus pro nejmenší Já umím hráti
� nízkoprahové dílny

� koncerty a vystoupení
 � táboříček pro rodiče s dětmi, 

letní tábory, podzimní rukodělný 
tábor, lyžařský kurz

Děkujeme všem, kteří se 
podílejí na tom, aby 

YK byly oázou 
dávání, sdílení 

i pochope-
ní.

15224 872 407; 604 842 279 kluby@ymca.cz www.kluby.ymca.cz

YMCA
YMCA  Kluby

Kluby
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16 606 836 344 krabcice@ymca.cz www.krabcice.ymca.cz

V roce 2004 naše YMCA 
zorgani zovala tradiční akce 
pro děti – Karneval a Drakiádu.
Stále se schází Ten Sing a ve spo-
lupráci s Pěveckým sborem Krabčice 
uspořádal Vánoční koncert. Největší rozvoj 
prodělává floorbal, o který je čím dál větší zá-
jem. Několikrát ročně jezdíme na výlety.

Aktivity:  

� Floorbal    � Drakiáda
� Ten Sing    � Karneval
� Vánoční koncert  � Výlety

Poděkování:

ČCE Krabčice, Diakonii Krabčice, Obec-
nímu úřadu, Katolickému probošt-
ství v Roudnici nad Labem 
a všem našim členům, bez 
kterých by YMCA Krabči-
ce nefungovala J. YMCA

YMCA  KKRABČICE

RABČICE

YMCA 2004x.indd   16YMCA 2004x.indd   16 21.6.2005   15:42:4521.6.2005   15:42:45



krabcice@ymca.cz www.krabcice.ymca.cz  416 845 071
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YM C A  
v Krnově 
prožila další rok 
svého působení. 
Byl to rok plný změn, 
dřiny, radosti, výher, pro-
her…tak jako ostatně pokaž-
dé . Ale více než kdy jindy by se 
dalo použít heslo – Co tě nezabije, 
to tě  posílí. Věřím, že ti, kteří vyšli z bo-
je posíleni, se budou rvát dál. 

Aktivity

Celoroční skupiny

TENSING – kulturně kreativní aktivita pro mládež, která se 
schází 4x týdně, aby vytvořili veřejný koncert

POMNĚNKY – dětský pěvecký sbor, který je jednou týdně 
otevřen pro všechny děti od 6 do 15 let

YKS – YMCA komorní sbor – pro všechny, kteří již odrostli 
Pomněnkám a chtějí zpívat vážnější repertoár než třeba Ten-
sing

SPORTOVNÍ GYMNASTIKA – gymnastika pro děti od 6 let, 
která 2x týdně trénuje na šesti nářadích pro závodní i veřejná 
vystoupení

TUPO Ledňáčci – turisticko přírodovědný oddíl, který se k nám 
v letošním roce přidal, má základnu v blízké vesničce Zátor

ICM - Informační centrum pro mládež, je denně otevřeno pro 
širokou veřejnost

DTV -  dětská televize – Redakce YMCA Krnov

NINIVE – ekumenická chválící skupina, která pravidelně vystu-
puje v místní čajovně

Ostatní aktivity

� účast na benefičních koncertech
� pořádání koncertů
� společná setkávání a vystoupení na akcích pořádaných 

městem
� Bambiriáda
� soustředění a víkendovky
� ekumenické Večery chval
� letní tábor
� Gospel Night Krnov

Děkujeme

� za obětavou práci pro YMCA:Svatavě Kmínkové, Rado-
vanu Vladíkovi, Haně Neugebauerové Vladíkové, Ka-
milu Krmáškovi, Lence Brygulové, Pavlu Malíkovi, všem 
vedoucím programů a dalším dobrovolníkům, členům 
současného i minulého výboru

� MŠMT, Městu Krnov, Ministerstvu kultury, ICN 

YMCA 

YMCA Krn
ov

Krn
ov
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krnov@ymca.cz www.krnov.ymca.cz 554 617 742

 Buď 
vždy pozor-

ný k tomu, co 
děláš, a nic ne-

pokládej za nehod-
né pozornosti.

(Konfucius)

Aktivity:

� Tábory
� Volejbal – kroužek. K naší lítosti 
ukončil v pololetí svou činnost.

� LARP - bojování v přírodě
� Voda – sjíždění vodních toků v ČR,SR

� Stolní tenis – velikonoční turnaj
� Jeseníky – víkendy v přírodě

� TZ Pastviny – v tomto roce dostala základna zcela 
nový plášť, díky FO. V plném provozu je chata 6 let, bri-

gádnické hodiny jsou stále potřeba.
� Terry Fox - akce všech složek ve městě, patříme k hlavním po-
řadatelům.

Poděkování:

Všem kteří se podílejí na organizaci táborů a všech ostatních aktivit.
A těm, bez kterých by to prostě nešlo: Hana Dolečková - předseda, 
Helena Šilarová – hospodář, Miroslav Stejskal – správce TZ .

Výsledky práce vaší ocení druzí, vynasnažte se jen, aby srdce vaše 
ihned, v přítomnou chvíli, bylo čisto a pravdivo.

(Ruskin)

18 737 652 465  letohrad@ymca.cz  www.letohrad.ymca.cz

YMCA 

YMCA Letohrad

Letohrad
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Koneč-
ně normální 
rok bez velkých 
nucených změn. 
Novou klubovnu jsme 
vybavili počítačovou sítí, 
od sponzorů sehnali další 
elektronické přístroje. Opět 
jsme uspořádali okresní i krajský 
přebor v elektronice a úspěšně jsme 
se zúčastnili i mistrovství republiky. Víken-
dové akce opět doplnil tábor v Dolánkách 
u Turnova.

Aktivity:

� Kroužek elektroniky I (začátečníci)
� Kroužek elektroniky II (pokročilí)
� Kroužek raketových modelářů
� Tábory
� Víkendové výlety
� Sportovní akce pro členy

608 100 075; 777 335 556  liberec@ymca.cz  www.liberec.ymca.cz 19

YMCA
YMCA Liberec

 Liberec
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 Motto: 
Budu usilovat 
jen o tvé dobro. 
(Žalm 122, 9)

V uplynulém roce 
se naše aktivity v YMCA 
Mělník mnoho nezměnily od 
let předchozích. Stále se snažíme 
podporovat naše tři celoroční pro-
gramy:

Ten Sing Mělník v roce 2004 uspořádal 
čtyři velké koncerty a šest menších vystoupení, 
která proběhla především v evangelickém koste-
le a mělnických školách.. Dále spolupracoval s Ten 
Singem Praha na pořádání velkolepého koncertu „Ma-
kapruši“. Vydařil se i tradiční Půlnoční koncert o Vánocích, při 
kterém náš kostel praskal ve švech.. :) V současné době má 
Ten Sing asi 20 členů, kteří se scházejí každou sobotu odpoledne 
v Husově domě.

Cvičení žen, neboli „Bučkiprič“, se koná dvakrát týdně. Pravidelně se 
chodí na míčích vyřádit asi patnáct žen. 

Anglická konverzace probíhala pouze půl roku. Nyní se opět snažíme kurzy 
obnovit.

V minulém roce jsme také pořádali letní táboření dětí ve Velké Lhotě, zimní po-
byt mládeže v Rumburku, „čarovné setkání“ 30. dubna u táboráku, dětský den na konci 
prázdnin a Vánoční koncerty.

Aktivity:

� Ten Sing  � „Bučkiprič“
� Anglická konverzace � „Čarovné setkání“
� Dětský den � Vánoční hra
� Zimní tábor  �  koncerty

315 622 482  melnik@ymca.cz  www.melnik.ymca.cz

YMCA
YMCA M

ělník

 M
ělník
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YMCA

J i ž 
7 1 . 

roč níkem 
p o k r a č o -

valo vydává-
ní měsíčníku pro 

odpovědný dialog 
Křesťanská revue. Vy-

šlo jako obvykle 10 čísel. 
Na konci roku byla zahájena 

práce na zatraktivnění vzhledu 
i obsahu časopisu s cílem přilákat 

zejména nové čtenáře mladší gene-
race. Nový vzhled mají od poloviny roku 

také webové stránky AY. 

V zahraničí jsme spolupracovali s partnery ze 
střední Evropy z WSCF na 2 seminářích, které 

také úspěšně pro běhly.

A Y 
v ro-
ce 2004 
uspořádala 
celkem 10 před-
nášek, proběhla 
dvě víkendová setká-
ní (tzv. retreaty) – jarní 
na téma „Sekularizovaná 
Evropa“ a podzimní s názvem 
„Mýtus nezávislosti“. Dne 15. dub-
na proběhla na půdě YMCA prezen-
tace u příležitosti vydání básnické sbírky  
prof. Trojana a knihy Dr. Pokorného Deset 
let s révou. Druhou květnovou neděli se usku-
tečnil ve spolupráci s Vinohradským sborem ČCE 
diskusní večer o poválečném odsunu Němců. 
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Těžko říci, co bylo v uplynulém roce nejdůležitější. Konečně ustala rekonstrukce – brigády 
a práce kolem domu a mohli jsme víc začít budovat realizační tým – vztahy, souhra, 

zodpovědnost. Z tohoto hlediska si myslím, že to bylo významné období. 
K tomu přispěly nejen pravidelné pracovní schůzky, ale i to, že jsme se 

jednou za měsíc sešli na společný nedělní oběd v Ymce. 
Pro dobrý „vzhled“ Ymky není důležité jen kolik akcí 
se naplánuje a nakonec uskuteční, ale také, jaká 

vládne atmosféra, zda je mezi lidmi soudrž-
nost, přátelství, spolehlivost a oběta-

vost. Jedině tak zajistíme naši 
práci zdar a Ymce budouc-

nost. Díky, Bože, za 
toto poznání.

Aktivity:

 � kroužky keramiky, 
arteterapie 

 � přírodovědní a jazykový kroužek, 
kytarová škola

 � pravidelné programy v dětském domově
 � klub Medvědi pro předškoláky

 � mateřské centrum
 � floorbalový oddíl

kurzy: 
malování na hedvábí a sklo, pletení z proutí

tábory
CPoNS – Centrum pro prevenci v oblasti náboženských sekt

YMCA 

YMCA Olomouc

Olomouc

22 585 316 141  olomouc@ymca.cz  www.olomouc.ymca.cz
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I rok 2004 zůstává zejména ve znamení týdenních vodác-
kých táborů na kánoích, tentokrát na řece Sázavě. Letní obdo-
bí je  vyvrcholením celoroční práce sdružení, které jinak  během  
roku pořádá mnoho víkendových i  krátkodobých setkání. 

Skvělé jarní prázdniny  jsme prožili na lyžích  a snowboar-
dech v Orlických  horách za významné finanční pomoci praž-
ského magistrátu.

Ze zahraničních akcí rádi vzpomínáme na puťák na Slo-
vensku a  tradiční návštěvu Norimberka. V Praze jsme také 
uvítali milou návštěvu ze Švédské YMCA.

Velké oblibě se těší přednáškové víkendy dr. Dany Rabi-
ňákové s nekonečnými tématy o komunikaci a partnerských 
vztazích.

Akce  pořádané pro seniory se rozrostly o  jarní plavbu 
na parníku po Vltavě. Tu naší milovanou vodu si přece musí 
užít všechny generace! 

Aktivity:

� Jarní prázdniny na horách
� letní vodácké týdenní tábory na kánoích
� putovní tábory  (  Slovensko, Mikulov…)
� Pochod Sloupenskými lesy
� Výlety ( Valašsko, Sloupnice, Praha, Písek, Litomyšl…)
� přednášky ( Komunikace, Partnerské vztahy)
� návštěva Norimberka
� Čarodějnice
� Mikuláš
� Akce pro seniory ( Výlet parníkem, Adventní večer )
� Sportovní odpoledne
� Setkání se švédskou YMCA
� výstava – přehlídka volnočasových aktivit Praha 12
� Vzpomínková kniha z povodní na Praze 5 – U nás na 

Zbraslavi – autor M.Hucek

YMCA
YMCA Open

 Open

23241 760 985  open@ymca.cz  www.open.ymca.cz
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Naše sdružení se specializuje na pravidelnou klubovou činnost. Připravujeme 
akce pro děti ze sociálně slabých rodin, dětí z minoritní i majoritní společ-

nosti.
Pořádáme jednodenní, víkendové akce, tábory, soutěže, výstavy, be-

sedy.
Rozšířili jsme spolupráci se Společenstvím Rómů na Moravě a vy-

tvořila se spolupráce s odborem právní ochrany dětí a mláde-
že obvodu Ostrava – Jih a navázala se spolupráce s MŠ 

Keramická.

V loňském roce se nám nejvíce povedli tyto akce:

Akce výsadek, která se opakovala každý měsíc
Měsíční výstava papírových modelů ABC

 Letní stanový tábor na téma „Honba 
za prstenem aneb cesta tam a zase 

zpátky“
Mezinárodní výstava a sou-

těž v lepení papírových 
modelů 

Uspořádali jsme be-
sedy na ZŠ a MŠ 

s protagonisty 
muzikálu na 

ledě Mra-
zík

YMCA
YMCA  Ostrava

Ostrava
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Jako předešlé roky, také rok 2004 nám přinesl kromě 
již tradičních akcí a aktivit nějaké ty novinky. Tak zaprvé: 
Dva noví dobrovolníci – profíci z organizace Young Life 
u nás zakotvili jako lektoři vedoucích našich aktivit, takže 
nám svou intenzivní péčí velmi pomáhají udržet zdravé 
fungování všeho dění v naší YMCe. Zadruhé: Založili jsme 
nový Tensingový sbor v problematické sídlištní čtvrti Os-
trava Jih (funguje skvěle!). A do třetice: V únoru absol-
vovalo 50 našich Tensingáčů nezapomenutelné týdenní 
turné v Norsku. Sečteno a podtrženo: Díky Bohu za další 
úspěšný rok. Kéž se dobrý vítr i dále opírá do připrave-
ných ymkařských plachet. 

Pravidelné aktivity: 

pěvecké sbory Tensing Ostrava Poruba, Tensing Frýdlant 
n.O., Tensing Ostrava Jih, Revelation; kluby Jufík, Grilová-
ní, ÚTerky, Školení vedoucích a dobrovolníků

Nepravidelné aktivity: 

celoroční koncerty pro celkem cca 3500 diváků, Víken-
dové pobyty, Film 44, Outdoor club, Social Days, 
Moravský Tensingový festival

Poděkování: 

Za podporu a spolupráci Magistrátu 
města Ostravy, pracovníkům odb. 
prevence kriminality,  odb. péče 
o mládež ÚMOb Ostrava Jih, 
vedení Obchodní Akade-
mie, a opět také všem 
našim skvělým dob-
rovolníkům!!!

YMCA 

YMCA O
str

ava
 Poru

ba

Ostr
ava

 Poru
ba

737 568 983  op@ymca.cz  www.op.ymca.cz 25
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V roce 2004 se YMCA Polička své aktivity částečně obměnila.  
Svůj tradiční letní tábor jsme se pokusili pojmout v roce 2004 trochu jinak. Nekonal se 

klasický tábor s letními radovánkami u vody a v lese, ale ve školních třídách a jinde ve 
městě Polička. Téma bylo jednoduché: „Angličtina trochu jinak“. Šlo o výuku angličtiny 
zábavnou formou, kde učiteli byli rodilí mluvčí (bylo jich šestnáct) z Ponca City ze 
vzdálených Spojených států. Příměstského tábora se zúčastnilo asi 90 dětí z Po-
ličky a okolí.

V návaznosti na přípravu příjezdu Američanů vnikla spontánně skupin-
ka, která se začala učit anglicky. Již se schází více než půl roku a snad 
jim to i vydrží.   

V roce 2005 bychom chtěli v těchto nových aktivitách pokra-
čovat.

Samozřejmě také nelze zapomenout na víkendové po-
byty náctiletých mimo město, které se svým rozsahem 
řadí počtem účastníků mezi velmi malé (do deseti), ale  
přesto nás těší.

V letošním roce byly také uspořádány dva hu-
dební koncerty.

Náš dík patří všem dobrovolníkům a pod-
porovatelům našeho snažení.  

Aktivity:

� Letní příměstský tábor 
s Ame ričany

� Víkendové akce pro 
mládež

� Koncerty
� Kurz anglic-

kého ja-
zyka

YMCA
YMCA  Polička

Polička
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Mateřské 
centrum Na 
Poříčí
� Otevřená herna
� Cvičení rodičů s dět-

mi, cvičení pro ženy, an-
gličtina, zpíváníčko, výtvar-
né tvoření, biblické příběhy 

� Multikulturní skupina žen
� Klub neslyšících a nedoslýchavých 

matek se slyšícími dětmi
� Společné  rekreace, týdenní pobyt u moře 

Jantar – Svépomocná skupina žen po ablaci 
prsu

Seniorklub – pravidelné schůzky, setkání starých tábor-
níků v Masarykově táboře na Sázavě

Ymkárium – Nízkoprahový klub pro mládež 12 – 18 let
� Volný prostor – prostor pro hry, fotbálek, šipky, posezení 

při čaji nebo kávě, povídání, čtení, výtvarnou tvorbu.
� Zkušebna – kapely 
� Výlety, výstavy, turnaje

Tensing Praha
Skupina pro – náctileté s hudebně-kreativním programem

Mateřské centrum Domeček – Jižní Město
� Otevřená herna, výtvarné práce, zpívání, cvičení, výlety
� Poradna přirozeného plánování rodičovství
� Kurzy Alfa

Mateřské centrum Klubíčko – Černý Most
� Otevřená herna,školička Beránek, Projekt  Děti dětem
� Duchovní večery, semináře, kavárnička pro maminky
Víra a Světlo  – společenství rodin s postiženými dětmi 

a jejich přátel.

Bratrská YMCA  
� voda, kola, lyže..

Tábory:  Studenov, Vlčice, Kosí potok, Masarykův tábor na 
Soběšíně

Jednorázové akce: Drakiáda, Bambiriáda, Gospel Night, 
Cesta světel,Zahradní slavnost ke dni matek, Dny tvo-
řivosti na Černém Mostě, Správa základny Masarykův 
tábor Soběšín 
Vážíme si ocenění „Společnost přátelská rodině“, kte-

rá získala v roce 2004 mateřská centra YMCA Praha.

Děkujeme za finanční pomoc: 

YMCA v České Republice, MŠMT ČR, MČ Praha 1, Pra-
ha 11 a Praha 14, Hlavnímu městu Praha

ČNA Mládež, Mezinárodní asociaci žen IWAP, všem 
sponzorům a drobným dárcům.  

A především děkujeme těm, kteří vedou a vymýšlí 
programy YMCA Praha i všem, kteří napomáhají k dob-
rým vztahům a atmosféře v YMCA Praha!

YMCA 

YMCA Praha
Praha
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Motto:

 „Setkáním k poznání, poznáním k pochopení a pochope-
ním k přijetí a lásce.“

Mimo tradiční akce a programy zaměřené na posílení 
zdravých vztahů v rodinách byl tento rok ve znamení mnoha 
společných brigád při rekonstrukci Domu setkání v Krkono-
ších, Albeřicích, na kterých odpracovali naši členové přes 3000 
hodin. Ukázalo se, že brigády pro nás nejsou jenom tvrdou 
prací, ale také skvělou příležitostí ke společnému setkání, sdí-
lení společných vizí a vytváření nových hodnot. V započatém 
díle chceme pokračovat letos vybudováním hřiště a dalšího 
zázemí, které je potřebné pro naše aktivity.

Aktivity :

� Letní tábory rodin
� Tvořivé víkendy pro matky s dětmi
� Hravé víkendy pro otce s dětmi
� Manželská setkání – celoroční kurzy obnovy manželství
� Víkendové akce pro mládež
� Eurochildren – pobyty dětí v Belgii
� Semináře a školení zaměřené na výchovu dětí 

a vztahy v rodině
� Společenství – kluby rodin a manželů
� Dům setkání – brigády a pobytové akce
� Přednášky a besedy s mladými lidmi 

na téma rodina a manželství
� Vydávání čtvrtletního Bulletinu 

o manželství a rodině
� Audiokazety a CD s před-

náškami o rodině 
� Tisk studijních a me-

to dických mate-
riálů

YMCA 

YMCA Se
tká

ní

Se
tká

ní
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Chvála Bohu, dobře bylo…
 � o Velikonocích jsme hráli rockové zpracování legendy 

o sv. Vojtěcha 
 � na Svátek Matek proběhlo už tradiční odpo-

ledne her pro děti 
 � v květnu to bylo tradiční odpo-

ledne her a soutěží pro 
děti při příležitosti 

svátku matek
 � během 

s e 
zapá-

lenou po-
chodní nejdelší 

strmilovskou ulicí jsme 
si připomněli 125. výročí naro-

zení Viléma Martínka, po kterém je 
tato ulice pojmenována

� na táboře jsme se s apoštolem Petrem učili házet 
rybářskou sítí, jezdit na lodi, stavět přístřešek z rákosí…

� organizovali jsme vernisáž obrazů
� pekli jsme perníkové Betlémy

� přivezli jsme do Strmilova Betlémské světlo
� o Vánocích se setkali účastníci a příznivci táborů YMCA při bojové hře

� jezdili jsme na cyklovýlety
� hráli na kytary pro radost sobě, ale protože už něco umíme, tak i jiným

� brigádničili jsme
 Takže nezbývá než zopakovat – Chvála Bohu

YMCA
YMCA  S

trmSt
rm

ilo
v

ilo
v

29384 392 413; 607 517 001  strmilov@ymca.cz  www.strmilov.ymca.cz
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Hlavní  činnosti a aktivity, které na třebechovicku pořádáme a  nabízíme můžeme rozdělit do několika skupin
� programy pro děti a rodiny s dětmi (letní tábory, tvůrčí aktivity, plavání, cvičení, lyžování, turnaj v kuličkách)

� sportovní aktivity pro mládež  a rodiče (vodní sporty, lyžování, cykloturistika, šachový turnaj)
� podpora charitativních projektů (Pomozte dětem, běh Terryho Foxe, humanitární sbírka pro Dia-

konii Broumov)
K našim programům zveme všechny zájemce. Všem zájemcům nabízíme také členství 

v našem sdružení s nabídkou na spolupráci při rozvoji  sdružení.

Dlouhodobě na nám daří: 

� letní vodácké tábory
� podpora sbírky Pomozte dětem (v roce  2004  vy-

stoupili S. Klecandr a E. Henychová)
� turnaj o Velikonoční kuličku v Klášteře 

nad Dědinou
� turnaj sálové kopané 

v Třebechovicích

Za podpo ru 
v roce 2004 děku-

jeme: 

Krajskému úřadu Královehra-
deckého kraje, YMCA v ČR, MŠMT ČR, 

Městskému úřadu v Třebechovicích pod Ore-
bem, obětavým dárcům a dobrovolníkům z řad členů 

a příznivců sdružení.

YMCA 

YMCA Třebechovice

Třebechovice
30 495 593 069; 494 371 326  trebechovice@ymca.cz  www.trebechovice.ymca.cz
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www.taboryprodeti.cz   
www.skaut.ymca.cz

prazdniny@taboryprodeti.cz
skaut@ymca.cz

Již sa-
motný ná-
zev sdružení 
YMCA T.S. napo-
vídá, jaká je náplň 
jeho činnosti .Velké „T“ 
je počáteční písmeno slo-
va  TÁBORY a zahrnuje v sobě 
jednu velkou část programu sdru-
žení a to letní tábory pro veřejnost. 
Tento program se snaží pokračovat 
v tradici letních táborů YMCA a zprostřed-
kovat všem dětem a mládeži krásně a smys-
luplně prožité prázdniny  plné her, dobrodružství 
a kamarádství.

Písmeno „S“ je označením SKAUTSKÉHO programu, 
který v současné době sdružuje třináct YMCA – SKAUT-
SKÝCH oddílů, oddíl pracující s dětmi z dětských domovů 
a cykloturistický oddíl. Celoročně pracující oddíly fungují 
po celé Moravě (Břeclav, Brno, Domanín, Hustopeče nad 
Bečvou , Kyjov, Podivín, Prostějov, Slůvky, Švábenice) 
a kromě pravidelné činnosti organizují také aktivity pro 
širokou veřejnost jako jsou různé zájmové kroužky, vý-
tvarná a sportovní odpoledne, maškarní reje, drakyjády, 
různá vystoupení pro seniory, rodiče apod. 

Hlavní aktivity:

� Letní tábory pro neorganizované děti a mládež
� Celoroční skautská činnost
� Práce s dětmi z dětských domovů
� Jednorázové akce pro nečlenskou veřejnost (výtvarné 

dílny, sportovní a herní odpoledne pro děti a mládež, 
vystoupení pro rodiče ….)

� Celoroční zájmové kroužky pro děti i dospělé – keramic-
ké, taneční, pěvecké

-� Vzdělávací kurzy pro vedoucí volnočasových aktivit dětí 
a mládeže

Poděkování:

Z celého srdce děkujeme všem dobrovolníkům a rodi-
čům. Za finanční podporu děkujeme Ministerstvu školství, 
mládeže a tělovýchovy ČR, Magistrátu města Brna, Měst-
ským úřadům v Břeclavi, Podivíně, Prostějově a Obecním 
úřadům v Domaníně, Silůvkách a Švábenicích.

YMCA 

YMCA T.
S.

T.S
.
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K ř e s -
ťanské sdru-
žení mladých lidí 
v Ústí nad Labem 
se prioritně zabývá 
obnovou a oživením Do-
minikánského kláštera - his-
toricky cenné kulturní památky 
v centru města. Rozvíjí zde kulturní, 
zábavné i preventivní aktivity pro děti, 
mládež a širokou veřejnost. 

Putovní výstava s názvem „Česká Bible 
v průběhu staletí“ v areálu kláštera, v kostele 
sv. Vojtěcha, byla toho velkým dokladem. Výstavu 
navštívilo bezmála 4000 lidí.

Nová tvář teenagerovského klubu Freestyl s pose-
zením u baru a s možností hrát šipky, fotbálek nebo PC 
a stolní strategické hry též hodnotně přispívá k oživení prostor 
kulturní památky a umožňuje mladým lidem se více seznamovat 
s tímto cenným prostorem.

Programy:
POHÁDKA – mateřské centrum 
MAJÁK – centrum pomoci v krizi
FREESTYL – nízkoprahový klub 

Aktivity:
Regionální kontaktní místo – pomoc spotřebitelům
Regionální zastoupení Česká národní agentury Mládež a EURODESK
Nízkoprahové hřiště – možnost trávení volného času o prázdninách na 

školním hřišti
Víkendové a prázdninové akce do přírody
Volejbalové turnaje pro děti a mládež v Euroregionu Labe
Výstavy a koncerty pro veřejnost

475 220 831 usti@ymca.cz   www.usti.ymca.cz

YMCA 

YMCA Ústí nad labem

Ústí nad labem
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YMCA
YMCA  ZZnojmo

nojmo

Občanské sdružení YMCA Znoj-
mo se ve svém dvanáctiletém půso-
bení s mládeží dosahuje velmi hezkých 
výsledků, i když nemá žádného placeného 
člena. Jeho členskou základnu tvoří převážně 
děti a mládež. Ve sportovní činnosti dosahujeme 
velkých úspěchů nejen v ČR, ale i na mezinárodních 
soutěžích. Taneční skupina vystupuje v soutěžích a vy-
stoupeních. Lidová tvořivost rozvíjí znalosti a doved-
nosti našich předků, vyrábějí dárečky pro seniory 
a ty nejmladší a prezentují se na výstavách.

Aktivity:

� sportovní – korfbal, volejbal, vy-
bíjená, ostatní míčové hry  

� kroužek hráčů dámy 
� kroužek lidová tvo řivost
� kroužek taneční

33
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Živá ro-
dina završu-
je čtrnáctý rok 
své existence a čin-
nosti. Ke konci roku 
2004 sdružujeme celkem  
483 rodin. 

I v letošním roce se s tradičně 
velkým úspěchem uskutečnila Man-
želská setkání v Čáslavi a rodinné tá-
bory na Pavlátově louce. Stejně tak tábory 
na Vlčici a Kochánov. Pro zvýšený zájem jsme 
pořádali dva tábory dětí z Neratovic a okolí. 

Velké díky patří Vladovi Koronthálymu za vytr-
valou práci na Zpravodaji, který je opravdovým spo-
jovacím článkem Živé rodiny a pro mnoho členů téměř 
jediným kontaktem s ostatními.

Úspěšně proběhla soutěž a výstava „List z naší rodinné 
kroniky“.

Činnosti, které úspěšně probíhaly: aktivity volejbalistů, 
sportovní soboty (proměnlivě), cvičení pro ženy, malování 
na hedvábí, půjčovna knih, vodácký víkend tatínků a dětí, 
týden v Taizé, Společenský hudební večer, výlety, pobyty 
pro rodiny, scházení rodin Poděbrady, duchovní a manžel-
ské obnovy.

Činnosti, které jsme letos ukončili: potravinová banka, 
půjčovna lyží, Eurochildren (pokračuje v menší míře).

Boj o prosazení zájmů rodin na politickém poli, dlouhá léta 
vedený kromě nás jen hrstkou nadšenců, získává na Evrop-
ské i domácí politické scéně přece jen více podpory. Díky ne-
utuchajícímu úsilí zejména Jirky Ludvíka se YMCA Živá rodina 
postupně zapojuje do vznikajících rozsáhlejších prorodinných 
struktur a rozvíjí kontakty s politiky a představiteli státu.

Stávající způsob financování, závislý na zdrojích YMCA 
v ČR, není dostačující. Chceme získat granty ze zdrojů minis-
terstev MPSV a MV a hledáme další zdroje.

Do budoucna plánujeme zimní turnus tábora rodin, 
zvažujeme přidání jednoho letního turnusu pro rok 2006, 
prosazování zájmů rodin na politickém poli zůstává naši 
prioritou.

V rubrice nápadů, které čekají na svého realizátora je 
slevová karta pro velké rodiny.

YMCA - Živá rodina s Božím požehnáním žije! Máme 
radost ze společenství lidí stejného smýšlení. Buďme spo-
lu a modleme se za sebe navzájem, ale i za nové, mladé 
rodiny, které potřebujeme, aby posílily a omladily naše 
řady.

YMCA 

YMCA Živá ro
dina

Živá ro
dina

224 872 421  zr@ymca.cz  www.zr.ymca.cz
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Výnosy Kč Náklady  Kč

Dotace MŠMT 3 493 935,00 Mzdy, OON, vč.zák.poj. 2 313 659,00

Jiné dotace – přímé Kč (obce, nadace) – Spotřeba materiálu,DHIM,DNIM, energie… 1 932 656,35

Členské příspěvky 345 389,00 Provozní náklady/nájmy ad…  2 641 861 28

Dary 283 183,00 Služby, opravy, telefony, cestovné,... 3 396 376,26

Příjmy z vlastní činnosti       * 9 618 188,80 Poskytnuté příspěvky a dary 3 966 893,00

Ostatní výnosy     ** 9 510,66 Ostatní náklady   *** -1 446 957,63

 Daň z příjmu právnických osob 1 829 800,00

Výnosy celkem 13 816 706,46 Náklady celkem 14 634 288,26

Ztráta 817 581,80 Zisk 0

FINANČNÍ ZPRÁVAFINANČNÍ ZPRÁVA

Aktiva 2002 Pasiva  2002

Hmotný a nehmotný investiční majetek  97 302 634,06 Vlastní jmění 81 268 515,08

Finanční investice 1 530 000,00 Nerozdělený zisk/neuhrazená ztráta -2 095 207,75

Oprávky k hmot. i k nehmot. invest. majetku -21 961 483,49 Závazky z obchodního styku  249 826,94

Peněžní prostředky 1 713 902,65 Závazky ze závislé činnosti 176 852,00

Pohledávky z obchodního styku 1 822 027,00 Daň z příjmů právnických osob -18 400,00

Pohledávky za zaměstnance 57 515,40 Ostatní pasiva 1 880 659,95

Ostatní aktiva  180 068,80 

Aktiva celkem 80 644 664,42 Pasiva celkem 81 462 246,22

Ztráta 817 581,80 Zisk 0

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 2004 YMCA V ČR

ROZVAHA YMCA v ČR 2004 

*   Příjmy z vlastní činnosti – vyjadřují tržby z pronájmu movitého majetku, tržby z hlavní činnosti YMCA, z prodeje zboží atd.
**  Ostatní výnosy – vyjadřují ostatní provozní výnosy, finanční výnosy, vnitřní výnosy, opravné zápisy atd.
*** Ostatní náklady – daně z nemovitostí, ostatní daně a popl., DPPO, manka, pojistné, ost. finanční náklady atd.
Poznámka: Účetnictví kolektivních členů YMCA v ČR je vedeno odděleně.
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Děkujeme Děkujeme ……  

Ministersvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Ministersvu kultury ČR

NROS
Nadace rozvoje občanské společnosti

Magistrátům měst a obcí, 

které podpořili naši činnost

 v jednotlivých regionech

www.YMCA.czwww.YMCA.cz
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