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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: 
Michael Erdinger – generální sekretář

Kategorie:
občanské sdružení dětí a mládeže

Počet členů:
do 26 let  2984
nad 26 let 1550
celkem  4534

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
Jiří Purket, 2. místopředseda do 30.10.2006
Lidmila Kadlečková, hospodář
Štěpán Hejzlar, generální sekretář do 31. 8. 2006
Michael Erdinger, generální sekretář od 1. 9. 2006

Základní organizační jednotky:
(28 kolektivních členů YMCA v ČR) působí 
v 11 krajích:
– Jihočeském, Jihomoravském, 
Královéhradeckém, Libereckém, 
Moravskoslezském, Olomouckém, 
Pardubickém, Plzeňském, Praze, 
Středočeském a Ústeckém.

Kolektivní členové YMCA v ČR:
YMCA, Braník (Praha), Brno, České Budějovice, 
YMCA DAP, Děčín, Hradec Králové, Husinec, 
Jindřichův Hradec, Klatovy, Krnov, Letohrad, Liberec, 
Mělník, Neveklov, Oikumené – Akademická YMCA, 
Olomouc, YMCA Open (na počátku roku 2007 z YMCA 
v ČR vystoupila a činnost za rok 2006 nedoložila), 
Orlová, Ostrava, Ostrava-Poruba, Polička, Praha, 
Setkání, Strmilov, YMCA T.S. (Brno), Třebechovice pod 
Orebem, Ústí nad Labem, Znojmo, Živá rodina

Přidružení členové YMCA v ČR:
YMCA Litoměřice

YMCA

ZÁKLADNÍ INFORMACE
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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 45 000 000 členů.

Historie

YMCA vznikla v roce 1844 jako prostředek křesťanské 
pomoci mladým lidem „ztraceným“ v rychle se industri-
alizujících a odlidšťujících městech Anglie. Od té doby se 
rozšířila po celém světě. U nás od druhé poloviny 19. století 
fungovala prostřednictvím tzv. „Křesťanských spolků mla-
díků“ nebo tzv. „Křesťanských sdružení mládeže“. Po něko-
lika letech fungování v rámci Čs. Legií a poté Čs. Armády se 
u nás YMCA od roku 1921 rozšířila 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 znovuza-
ložení, obnovila svoji činnost až v roce 1990. Česká YMCA 
byla ustanovena v roce 1992 vzhledem k blížícímu se děle-
ní Československé federativní republiky.

Poslání YMCA

Poslání YMCA je vyjádřeno v tzv. Pařížské bázi z roku 1855: 
„Posláním křesťanských sdružení mladých mužů je sdru-

žovat 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 mladý-
mi muži.“

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

Dalším důležitým dokumentem YMCA jsou tzv. Kampal-
ské principy, které byly přijaty v roce 1973. Snaží se formulo-
vat, co znamenají slova Pařížské báze pro práci YMCA v dneš-
ním světě. 

Zní takto:

� Usilovat o rovnost příležitostí a spravedlnost pro všechny.
� Vytvářet a upevňovat mezi lidmi prostředí lásky a poro-

zumění.
� V YMCA a celé společnosti podporovat a prosazovat čest-

nost, opravdovost a tvořivost.
� Rozvíjet a upevňovat formy vedení a programů, které do-

kumentují rozmanitost a hloubku křesťanské zkušenosti.
� Pracovat pro rozvoj celého člověka.

Motto YMCA:
„… aby všichni jedno byli…“ (Jan 17:21) 

CO JE YMCA
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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 křesťanský-

mi principy)

Manželská setkání (rozvoj 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

Zajímavá čísla
Počet aktivit v roce 2006:
pravidelně celoročně pracujících skupin 384
realizovaných táborů   70
vícedenních akcí 121
víkendových akcí 318
jednorázových akcí 1400
školení vedoucích   45
kurzy a služby (ICM, kluby, MC, poradny) 86
výstavy   6

2A pravidelné celoroční pracující skupiny

2B tábory

2C vícedenní akce

2D výkendové akce

2E jednorázové akce

3C výstavy

Počet účastníků akcí v roce 2006 – graf 

2F školení

POPIS ČINNOSTI
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YMCA v ČR v současné době provozuje 4 vlastní táboro-
vé základny:

Masarykův tábor YMCA na Sázavě u Soběšína 
Krásné tábořiště asi 60 km od Prahy. Tábor je rozdělen do 
tří samostatných táborů s kapacitou 98, 58 a 50 lůžek. Tá-
bor spravuje YMCA Praha.
www.taborsobesin.ymca.cz   �

TÁBOŘIŠTĚ YMCA

Táborová základna Vlčice 
V nádherné přírodě Jižních Čech, na břehu Staňkovské-
ho rybníka. Ubytovací kapacita 45 osob. Provozuje YMCA 
Jindřichův Hradec. 
www.vlcice.atlasweb.cz   �

Táborová základna Veverská Bítýška   �
Na břehu řeky Svratky se nalézá tábor, který je možno 
využít především v letních měsících. Jeho kapacita je při-
bližně 40 osob. Provozuje YMCA Brno.
www.brno.ymca.cz

Táborová základna Pastviny   �
V krásném prostředí Orlických hor v blízkosti Pastvinské 
přehrady najdete základnu pro asi 30 osob. Provozuje 
YMCA Letohrad.
www.letohrad.ymca.cz
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Pravidelné mezinárodní programy 

Evropská dobrovolná služba (program Mládež) – YMCA 
v ČR je již sedmým rokem vysílající organizací dobrovolní-
ků, kteří v rámci EVS působí v neziskových organizacích 
po celé Evropě, včetně zahraničních YMCA. V roce 2006 
odjelo dalších 8 dobrovolníků do organizací v různých 
státech Evropy. 

Studium v Loegumkloster Hoejskole, Dánsko – pěti-
měsíční studijní pobyt v dánské lidové škole Loegumk-
losteru Hoejskole – ve spolupráci s YMCA/YWCA Dánsko. 
V roce 2006 se programu zúčastnili 2 účastníci.

Olde Vechte, Nizozemí – jde o tradiční výměnný pro-
gram mládeže zaměřený na rozvoj osobnosti, překoná-
vání vlastních hranic, schopnosti a dovednosti být inspi-
rativním vedoucím. Akce se účastní lidé z mnoha zemí 
včetně České republiky.

Olde Vechte, Česká republika – v roce 2006 jsme úspěš-
ně navázali na náš první český trénink a uskutečnili jsme 
trénink s názvem You(th) make(s) a better place. Akce se 
účastnilo 27 mladých lidí ze 4 různých zemí a 3 trenéři.

Outdoorové centrum YMCA Lakeside – nového progra-
mu se v roce 2006 zúčastnili 4 lidé, aby po dobu 2 měsíců 
a více pomáhali v tomto centru jako dobrovolníci a záro-
veň si užívali krásy Anglie a mezinárodního prostředí.

Program ICCP – umožňuje mladým lidem pobyt v let-
ních táborech v USA jako vedoucích. V roce 2006 jsme se 
rozhodli pro jednoroční organizační pomlku a program 
nabízíme opět pro rok 2007. 

Autobus do Anglie – projekt YMCA v ČR v YMCA v Anglii, 
kde mohli pracovníci a dobrovolníci YMCA začít aktivity 
této organizace v zemi, kde byla YMCA před více než 160ti 
lety založena.

Další mezinárodní akce roku 2006

ETS konference, Bělorusko – Štěpán Černý

YMCA Hostel v Oslu, Norsko – 3 dobrovolníci YMCA 
v ČR

Setkání národních koordinátorů pro festival YMCA 
Europe 2008, Litomyšl – Kristina Otřísalová

Polsko-ukrajinsko-český volejbalový turnaj, Ústí nad 
Labem – 10 zástupců YMCA v ČR

Česko-litevský tábor pro děti z dětských domovů, Lit-
va – 5 zástupců z YMCA v ČR

Další mezinárodní výměny mládeže probíhají v rámci jed-
notlivých kolektivních členů YMCA.

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 – Kristina Otřísalová

Field Group pro Ukrajinu – Michael Erdinger

MEZINÁRODNÍ AKTIVITY
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Stejně jako v minulých letech zů-
stávají základem činnosti YMCA Braník 
vodácké akce. Zčásti již tradiční, a to jak 
jarní tréninkové a sportovní na českých 
řekách (Vltava, Lužnice, Otava, Ohře), tak 
letní putovně-expediční tábory, které se ten-
tokrát konaly na polských řekách San a Wislok, 
či podzimní sjezdy pražských jezů a Vavřinecké-
ho potoka uzavírající vodáckou sezonu. 

Novinkou byla Vodička pro ro-
diny s malými dětmi, která se úspěš-

ně odehrála na řece Berounce.

Věnujeme se ovšem i nevodáckým 
akti vitám, cyklistice, pěšímu putování (ten-

tokrát v Rumunsku), či divadelnictví (putov-
ní divadelní společnost Vůz kočovala po střed-

ních Čechách).

YMCA Braník
www.branik.ymca.cz

branik@ymca.cz

Děkujeme všem, kteří nás podporovali, sponzorům, příznivcům, vedoucím a účastníkům, a těšíme se na další 
setkání v roce následujícím.
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� pokračovali jsme v běžné pra-
videlné činnosti klubů a oddílů 
pro děti a mládež 

� tábořili rodiče a děti, mládež 
� zájezd Komorního orchestru mladých 

do Liverpoolu 
� o prázdninách různá rytířská klání na 

Zubštejně, Landštejně, Pernštejně a na dal-
ších hrádcích a tvrzích

� akce Go klubu – účast dětí na dětských Grand prix
� Country bál v Rakvicích
� Setkání ymkařů v květnu 2006 na Moravském pra-

covním setkání ve Veverské Bítýšce
� výstava nejen pro mladé Komiks slévání 
� YMCA – známost na víc než jedno odpoledne – pre-

zentační odpoledne klubů a oddílů 
� vznikl nový klub TenSing
� začali jsme realizovat projekty pro nezaměstnanou 

mládež Na kraji cesty a Restart s YMCA hrazené z ESF

Aktivity

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

Rakvice, Blažkov, Klub turistiky, Teton, Go 
klub, Sluníčko, Kůrovec
� Kluby dětí a maminek – Světýlka, Broučci, 

Hvozdec
� Hudební a pěvecké skupiny – Blues na dru-

hou, KOM Chotěboř, Motýlek, Husovičtí vřešťani
� Taneční skupiny – Démairt /Irské tance/, Réna
� Netradiční – Lamafajtrs, Baštýři, Carpe diem, 

Taurus, Lorica, Extraktor
� Senior klub
� Informační centrum mládeže
� Táborová základna Veverská Bítýška
� Psychologická poradna
� Kurzy a školení

YMCA Brno
www.brno.ymca.cz

brno@ymca.cz
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Rok 2006 jsme prožili hlavně hra-
vě, soutěžně a vesele – při Kuličkiádě 
se všemožnými způsoby pokoušeli stre-
fit do důlku i naši přátelé s postižením (na 
vozíku!), při Turnaji v piškvorkách vládla 
bojovná atmosféra, při Lesních hrátkách děti 
zkoušely střílet z luku i ze vzduchovky a při Ve-
likonočním přátelském turnaji hrají Carcassonne 
děti i dospělí vždy s neskrývaným nadšením...

Další rozmanité akce:

� Vítání jara na Černé věži – pozorování prvního jarního 
východu slunce, jitřní rozjímání

� Řešeto 2006 – „Co víš o sportu a hudbě?“ – soutěžní 
doprovodný program při výstavě Vzdělání a řemeslo 
na Výstavišti v Českých Budějovicích 

� Velikonoční výlety – putování s velikonoční temati-
kou  

� Duchovní snídaně – ranní ztišení na Theologické fa-
kultě

Pravidelné aktivity:

� V Českých Budějovicích na sídlišti Máj v klubovně 
A. Bar cala 2 – kroužky pro děti (Šikovné ruce, Kroužek 
filmové tvorby), KON-klub pro ZTP mládež a jejich 
přátele, poslechový pořad Dostavník 

� Klub Ostrov na VŠ kolejích ve spolupráci s YMCA ČB 
– osvěžení pro vysokoškolské studenty (Čajovna, Vi-
deoklub, Spolčo, Psychologická poradna)

Poděkování:

� za finanční příspěvky (Jihočeský kraj – projekt „Hravé 
soutěžení s YMCA“, MŠMT ČR)

� za pomoc, podporu a povzbuzení – za každý Váš 
úsměv :-)

YMCA Č. Budějovice
www.cb.ymca.cz

cb@ymca.cz
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„Důvěra v Krista, Alternativa 
pro Kulturu (mladých), Prostor pro 
Kreativitu.“

YMCA DAP slouží od roku 2001 pře-
devším dospívající mládeži. Jako základní 
a dosud nejosvědčenější prostředek jí k to-
mu slouží hudebně-tvořivý program TenSing 
a aktivity s ním související. Experimentem a vy-
kročením směrem k rozvíjení dalších aktivit pro 
mládež je klub VOKO při SOŠS EA v Náchodě, který 
má za sebou 1 rok existence. Podstatnou součástí prá-
ce YMCA DAP je výchova vedoucích a osobní růst těch, 
kteří jsou ochotni na sebe vzít kus zodpovědnosti. Vždyť 
se stává, že ti, kteří začínali nést zodpovědnost jako 
„puberťáci“ v TenSingu, dnes nezřídka zastávají v Ymce 
důležité funkce a role. Vzdělávání těchto lidí probíhá ne-

formálním způsobem při školeních, 
poradách Českého výboru TenSingu 

či prostě za pochodu v rámci přípravy 
bohaté palety akcí a aktivit, které YMCA 

DAP pořádá. 

Pravidelně pracující skupiny a klub:

WrongSing Trutnov, TenSing Krnov, Ten Sing 
Náchod, TenSing Vrchlabí, Klub při škole VOKO

Jednorázové podniky:

Evropský TS festival – Aarhus, Česko-Slo venský TS Festival 
v Brně, Gospel Night v Krnově

Letní projekty:

TenSing CZ, TenSing Želiv

Porady a školení:

Výbor YMCA DAP, Český Vý-
bor TenSingu, Know-how se-
mináře

Poděkování:

Díky patří především Hospo-
dinu za ochranu a za skvělou 
inspiraci Duchem Svatým. 
Dále všem členům výboru 
YMCA DAP, vedoucím aktivit, 
dobrovolníkům. Z partner-
ských organizací především 
YMCA v ČR, MŠMT, Nadaci 
rozvoje občanské společnos-
ti, Střední odborné škole so-
ciální Evangelické akademii 
v Ná chodě, YMCA Ostrava-Po-
ruba, která se rovněž za sazuje 
výraznou měrou o rozvoj Ten-
Singu u nás.

YMCA DAP
www.dap.ymca.cz

dap@ymca.cz
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V našem sdružení pracuje osm 
klubů a  pět skautských skupin. Kluby 
jsou Kompas, Kavárna Kompas, Junior, 
Prima klub a Hrot – dívčí a dětský klub 
ve Cvikově, Děčíně, Jablonci nad Nisou 
a Brništi. V druhém pololetí nově vznikl Klub 
deskových her v Bělé pod Bezdězem, dětský 
hudební klub Kulíšek v Brništi. Pořádáme letní 
a zimní tábory, víkendové akce pro děti, dorost 
a mládež a rodiny. Letos u nás proběhlo pět tábo-
rů, např. Království sněhu a hlavolamů, English camp, 
Klaunův úklid, skautský tábor, vodácký tábor po stopách 
Rožmberků, víkendové a dlouhodobé akce (42), jako třeba 
Velikonoční pobyt, Soběšín na Sázavě, Puťák po Kralickém 
Sněžníku, dále velmi oblíbený turnaj v deskových hrách 
a Havlovický vodník, dalšími akcemi byly Lužická sedmič-
ka, Silvestr v Narnii, Cyklovýlet, Víkend ve velkém vigvamu, 
a také pořádáme jednorázové akce (72), převážně výpravy 
za poznáním do blízkého okolí. Nejvíce navštívenou akcí 
byl dětský den, zábavné dětské odpoledne a nejzajíma-
vější jednorázovou akcí byl živý Betlém v Brništi. 

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

Zvláštní poděkování patří Obci Brniště za podporu 
a sponzorský dar na English Camp a dále manželům 
Kadlečkovým za neúnavnou dobrovolnou práci v YM-
CA Děčín a sponzorské dary. Velké upřímné poděko-
vání  patří všem vedoucím skupin, kteří pracují jako 
dobrovolníci, vkládají do práce pro YMCA svůj čas, od-
bornost, srdce a v neposlední řadě i finance. Díky jejich 
práci YMCA Děčín získala podporu veřejnosti, uznání 
i finanční podporu samosprávy a hlavně svou prácí 
získala lidi pro myšlenku YMCA a tak mohl vzrůst po-
čet členů YMCA Děčín o 59 členů. Tento velký dík patří 
manželům Jiroutovým, Matysovým, Tresovým, Heleně 
Cvejnové, Lukášovi a Danielovi Kucovým, Josefu Petro-
vickému a Josefu Šedlovi.

Aktivity:

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

www.decin.ymca.cz
decin@ymca.cz

YMCA Děčín
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486 členů do 26 let, 179 nad 26 let, 
více než 300 neorganizovaných. 107 
klubů, kroužků a oddílů.

Aktivity: 

Doučování –  ZŠ 1-9, SŠ: Č, M (i VŠ), F, Ch, TK, 
DG, S (i VŠ), VT, 104 žáků a studentů, 1 – 4 
předměty

Výuka – angličtina, esperanto, francouzština, něm-
čina, ruština, španělština, klavír, kytara, základy 
kresby a malířství, kreslení a úprava podvinků, inter-
net, výpočetní technika

Poradny – pro motoristy, pro otázky sekt a nových duchov-
ních směrů, pro talentované děti a mládež, prevence ci-
vilizačních chorob, psychologická

Sportovní a rekondiční masáže dětí a kojenců
Informační centrum pro mládež, audio, video, knihovna 

– 108 hodin týdně 
Nízkoprahové centrum pro děti a mládež – 63 hodin týdně
Dětské centrum (od 1. 6. 1996 do 30. 6. 2006 MŠ Pohádka) 

– opětné převzetí k 1.7.2006 – 44 hodin týdně
KLUBY 
dívčí (DDS), foto, společenské hry, zdravý životní styl, Y – Ju-

nior, 
Seniorské – Esperanto, Papíráčci, Y – Redivivus, Z – Zdob nice
KROUŽKY – angličtina 1, 2; biblický; flétny 1, 2; Internet 1–14; 

keramický 1, 2; matematika 1–13; počítačový 1–4; progra-
mování mikroprocesorů; předškoláci 1, 2; výtvarná vý-
chova 1–3; frivolitky; paličkování 1–3; patchwork; vyšívá-
ní; irská krajka; zašovské kytičky; pohybová výchova 1, 2

DDS: foto; náš život ve fotografii; psaní na stroji; řezbářský; 
výtvarný; keramický; pracovně-výtvarný; šikovné ruce; 
šití; teraristický; vaření; vedení domácnosti

PĚVĚCKÉ HUDEBNÍ A TANEČNÍ SKUPINY – Berušky, Broučci; 
DDS: hudební; taneční a cvičební; taneční

SPORTOVNÍ ODDÍLY – florbal 1 – 5; fotbal 1, 2; historický 
šerm; plavání 1,2; stolní tenis 1 – 20; šachy; příprava 
na XIV. Všesokolský slet; DDS: cyklistický; lyžařský 1, 2; 
kynologický; rybářský; sportovní

TURISTICKÉ ODDÍLY – cykloturistický;   
DDS: hrady, zámky a heraldika; turistic-

ko – horolezecký
TÁBORY – 4 letní (73 osob, 50 dnů), 3 pří-

městské (81 osob, 30 dnů)
AKCE – 9 vícedenních (1x Chorvatsko a 1x Špa-

nělsko), 16 víkendových, 252 jednodenních (82 
sportovních, 36 videoprojekcí, 15 přednášek, 24 

zájezdů, 13 setkání s výstavou a prezentací, 14 dnů 
otevřených dveří ICM, 4 vystoupení, 15 besed, 4 semi-

náře, 1 kulatý stůl, 4 slavnostní shromáždění, 4 koncerty, 
4 taneční zábavy, 5 soutěží, 4 slavnosti, 5 besídek, 16 vy-
cházek za poznáním, 2 ekologické brigády)

ŠKOLENÍ –  8 jednodenních, 1 dvoudenní

Poděkování:

MŠMT, NIDM, KÚ KHK, MMHK, AICM, ČNA, Úřadům 
práce v HK a Náchodě a Občanskému poradenskému stře-
disku HK za účinnou pomoc, doc. Ing. arch. M. Rejchlovi za 
cenné rady při obnově domu YMCA, doc. PhDr. J. Šturmovi 
za přípravu a moderování hudebních pořadů, 123 dob-
rovolníkům – lektorům, vedoucím, členům výboru a RK, 
V. Kalábovi za foto a videodokumentaci, za každou pomoc 
či oporu, za každý projev účasti a zájmu.

(DDS  = Dětský domov Sedloňov)

www.hk.ymca.cz
hk@ymca.cz

YMCA 
Hradec Králové
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YMCA Husinec
www.husinec.ymca.cz

husinec@ymca.cz

V uplynulém roce 2006 se nám 
dařilo tak říkajíc vše, nač jsme sáhli 
(celkem to byly čtyři nadmíru zdařilé 
tábory, pět vícedenních a dvanáct jed-
nodenních akcí, jeden výborný, leč ne 
naší vinou nerealizovaný projekt z FR YM-
CA). Všechny tyto akce od Kuličkiády v břez-
nu, po Kreativní víkend v prosinci se nadmíru 
vydařily. Navíc jsme peníze získané prodejem 
výrobků  právě z Kreativního víkendu mohli po-
užít, tak jako každý rok, pro potřebné lidi na Ukra-
jině. Tentokrát se tak stalo prostřednictvím Diakonie 
Církve bratrské.

Přesto na tento rok nebudeme 
vzpomínat rádi, protože všechny 

naše úspěchy i radost z nich zastíni-
la až neuvěřitelně bolestná událost. 

Během English Campu 2006 nás náhle 
tragicky ve věku nedožitých 29 let opusti-

la naše dlouholetá aktivní členka a výborná 
kamarádka, obětavá a pracovitá sestra Hanka 

Jančiová se svou sedmiletou dcerkou Alenkou. 
Obě nám velmi chybí, avšak snažíme se s tou-

to smutnou ztrátou vyrovnat a dívat se dopředu. 
Všichni z vás, kteří jste je znali, vzpomeňte si prosím na 
jejich milý pohled a veselý smích. Děkujeme.
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„Skutečná láska k dětem vrací nám 
samotným dětskou duši.“ (Malá posel-
ství 2000)

V roce 2006 jsme uspořádali 48 akcí 
pro děti a mládež, ale i pro veřejnost z Jin-
dřichova Hradce a okolí. Naším cílem je tyto 
aktivity udržet a rozšiřovat. Cítíme, že aktivní 
dobrovolníci, kteří v našem sdružení pracují od 
jeho počátku, by rádi své zkušenosti předali mlad-
ším. Snažíme se naše mladé ymkaře zapojovat do 
táborových aktivit, kde jich několik působí ve funkcích 
instruktorů. Schází se klub T zaměřený právě na práci 
s mládeží. Konají se akce pro mládež: voda, cykloakce 
apod. Máme radost z toho, že se naši mladí zúčastňují 

i méně atraktivních akcí jako jsou 
třeba pravidelné brigády na Vlčici.

Je nám jasné, že budoucnost našeho 
sdružení je závislá právě na aktivitě a zájmu 

mladých, kteří budou schopni a ochotni pře-
vzít štafetu a pokračovat v činnosti. Proto se naše 

myšlenky a prosby ubírají právě tímto směrem. 
Doufáme, že jsme nic nezanedbali a budeme se moci 

radovat podle následujícího citátu: „Podzim života má 
svou krásu především pro toho, kdo na jaře nelenil“.

Nesmíme zapomenout na poděkování  všem, kteří 
naši činnost umožňují: dobrovolníkům a členům YMCA 
Jindřichův Hradec, všem dárcům a příznivcům.

YMCA J. Hradec
www.jh.ymca.cz

jh@ymca.cz
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Po novináře je informace o tom, 
že něco v pořádku funguje, většinou 
špatná zpráva. Z tohoto pohledu je 
činnost YMCA Klatovy téměř novinářský 
horor, protože všechny aktivity našeho 
malého sdružení běžely v roce 2006 stejně 
dobře a bezproblémově jako v letech minu-
lých.

Za to všechno vdě-
číme obětavé práci 
našich dobrovolníků, 
kteří vedle svých běž-
ných povinností našli 
čas a energii pro služ-
bu ostatním lidem. Za 
podporu naší činnosti 
děkujeme také našim 
sponzorům, zejména 
firmám Stavební ge-
ologie – Geotechnika 
a.s. Praha a Railstav 
s.r.o. Dýšina., ale i řadě 
menších dárců. 

A co že nám to tak 
dobře fungovalo?
� dva celoročně pra-

cující dětské kluby 
v Klatovech a v Su-
šici

� čtyři běhy prázdni-
nových stanových 
táborů

� tábor pro předško-
láky

� jarní a podzimní 
ví kendové poby-
ty pro děti z klubů 
a táborů 

� společné oslavy Vánoc a Veliko-
noc
� každoroční noční pochod pořáda-

ný ve spolupráci s Církví bratrskou v Kla-
tovech a Sušici
� a konečně výlety na zajímavá místa naší 

přírody

YMCA Klatovy
www.klatovy.ymca.c

klatovy@ymca.cz
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V roce 2006 došlo v YMCA Krnov 
k utlumení aktivní činnosti. V součas-
né době již nerealizujeme žádné aktivity 
a zaměřujeme se na vyrovnávání závazků 
a pohledávek souvisejících s ekonomickou 
situací sdružení. K této situaci přispělo více 
faktorů. Mezi ty hlavní patřila výpověď z pro-
stor pronajatých pro činnost, dále nedostatek 
dobrovolníků, kteří by byli ochotni zapojit se do 
činnosti a v neposlední řadě i špatný finanční plán. 
Všechny tyto faktory se podepsaly na tom, že výbor 
krnovského sdružení došel k závěru, že YMCA Krnov  po 
splnění všech povinností vyplývajících ze zákona zanikne. 
Za více jak 13 let činnosti se toho hodně povedlo a také, 
jak už to bývá, něco se i nepovedlo. Každý, kdo YMCA pro-
šel a chtěl pro ostatní „něco“ udělat, nechal v této činnosti 
kus svého srdce. Konec by byl smutný, kdyby nic nového 
nevzniklo. A to se v Krnově nestalo. Mnoho bývalých čle-
nů pracuje v jiných sdruženích YMCA po celé republice 
a myšlenku YMCA dál předávají. A to je přece dobře, že 
naše práce nebyla marná ☺.

YMCA Krnov
www.krnov.ymca.cz

krnov@ymca.cz
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www.letohrad.ymca.cz
letohrad@ymca.cz

YMCA Letohrad
V roce 2006 proběhla většina na ší 

činnosti na chatě v Pastvinách. Po jar-
ních brigádách, kdy jsme připravili chatu 

na sezonu, jsme o hlavních prázdninách 
pořádali tři pobyty pro rodiny s dětmi a dva 

tábory pro děti od 8 do15 let. Z některých bý-
valých účastníků a vedoucích našich táborů se 

stali rodiče a nás velmi potěšilo, že na Pastvinách 
jsou opět jako rodiče se svými dětmi. Tyto všechny 

pobyty jsou nabízeny široké veřejnosti. Je o ně zá-
jem a my máme radost, že se tak lidé i z necírkevních 

rodin seznámí s křesťanským prostředím a organizací 
YMCA. Starost a péče o TZ Pastviny se nám takto jeví jako 
smysluplná. 

Poděkování: Správci TZ M. Stejskalovi, předsedkyni 
H. Dolečkové, hospodářce M. Šťovíčkové, vedoucím táborů 
– K. Dolečkové, M. Kristufovi, H. Pomikálkové, M. Sablíkové.

Za finanční pomoc děkujeme YMCA v ČR a MŠMT.
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Rok 2006 byl poznamenán nejisto-
tou. V lednu nám bylo sděleno, že dům, 
ve kterém máme klubovnu, má nového 
majitele a hrozí výpověď. Nový majitel ale 
během roku nevyvolal jednání o nových pod-
mínkách, takže veškeré akce probíhaly stan-
dardně – pravidelné kroužky elektroniků a mode-
lářů, občasný výlet, či turnaje ve stolním tenise.

Zvlášť vydařenou akcí byla Severní liga házedel, 
kterou jsme tento rok poprvé pořádali kompletně my.

Oblastní přebor v elektronice se stal opět naší 
záležitostí a naši borci obsadili všechna první místa ve 

všech kategoriích, z čehož vyplývala 
účast na mistrovství republiky. Tam 

už to tak slavné nebylo, ale jak dle Cou-
bertina víme:,,Není důležité zvítězit, ale 

zúčastnit se!“.

Aktivity:

� Kroužek elektroniky I (začátečníci)
� Kroužek elektroniky II (pokročilí)
� Kroužek raketových modelářů
� Víkendové výlety

� Sportovní akce pro členy

YMCA Liberec
www.liberec.ymca.cz

liberec@ymca.cz
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YMCA Mělník
www.melnik.ymca.cz

melnik@ymca.cz

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

Činnost našeho sdružení byla v roce 
2006 obdobná jako v letech minulých. 
Především se snažíme podporovat smyslu-
plné trávení volného času mládeže prostřed-
nictvím TenSingu.

Poskytujeme mládežnickým hudebním ka-
pelám prostory ke zkoušení. Spolupracujeme 
s ČCE na pořádání různých koncertů, víkendových 
nebo jednodenních akcí, například „Čarovné setkání“ 
30. dubna u táboráku, nebo dětský den na konci prázd-
nin. Naše hlavní celoroční aktivity jsou:

TenSing – v minulém roce uspořádal pět menších  
koncertů a jeden velkolepý koncert, který se jmenoval 
„Zvuky z ruky“,  při kterém nám tensingáři vysvětlili, jak 
je důležitý zvuk.

Vydařil se i tradiční vánoční půlnoční koncert, který 
je už tak populární, že náš kostel téměř praskal ve švech 
:). V současné době má TenSing patnáct členů, kteří se 
scházejí každou sobotu odpoledne v areálu Husova 
domu.

Bučkiprič, neboli cvičení na míčích, má velké úspě-
chy především u žen střední generace. Dvakrát týdně 
chodí cvičit asi dvacet žen.

Angličtina pro začátečníky pod vedením paní uči-
telky Věry Linkešové probíhá jednou týdně a navštěvu-
je ji ten people :)

Aktivity:

� TenSing
� Cvičení žen 
� PathWork
� Anglická konverzace
� "Čarovné setkání“
� Dětský den
� Stolní hry
� koncerty
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YMCA Neveklov v roce 2006 velmi 
rozšířila svou činnost i členskou základ-
nu. Počet členů stoupl z 5 na 25 a do čin-
nosti se nám podařilo zařadit více pravidel-
ných aktivit vedle jednorázových a tábora.

Nejvýznamnější událostí bylo podzimní ote-
vření Mateřského centra, a to přímo na náměstí 
v Neveklově, v budově radnice. Služby centra za-
čalo postupně využívat 10 maminek s malými dětmi 
a dokonce i jeden tatínek. V centru probíhá i výtvarný 
kroužek s prvky arteterapie pro menší děti.

Další novinkou byl příměstský tábor, kterého se zúčast-
nilo 10 dětí ve věku od 5 do 12 let. Zpestřily si prázdniny 
hrami v okolí Neveklova a při nepříznivém počasí jako prv-
ní vyzkoušely prostory budoucího Mateřského centra.

Chtěli jsme také vyzkoušet něco podobného lam-
piónovému průvodu, ale právě bez toho organizova-

ného průvodu, a tak vznikla Stezka 
odvahy večerním Neveklovem, ve 

kterém si děti (ty menší s rodiči) pro-
šly s rozsvíceným lampiónem krátký 

okruh městem a cestou potkávaly různá 
strašidla.

Oblíbený je i náš rodinný tábor na táborové 
základně Vlčice u Staňkovského rybníka, na kte-

rém se vystřídalo přes 60 účastníků.

Pokračující pravidelnou aktivitou je kurz angličtiny 
pro veřejnost, ve kterém se snažíme za co nejnižší cenu 
umožnit každému rozšíření znalostí.

Naše ostatní pořádané akce navazují na tradici z pře-
dešlých let, například Dětský den s rekordní účastí 150 
dětí, Den Země, Malování na silnici, Živý Betlém a Silvestr 
nanečisto, několik zajímavých přednášek a koncert man-
želů Radových.

YMCA Neveklov
www.neveklov.ymca.cz

neveklov@ymca.cz
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V roce 2006 proběhly dva retrea-
ty (víkendová setkání) – jarní na téma 
Nové náboženské směry ve světě kata-
strof (7. -9. 4. 2006) a podzimní s názvem 
„Informace a myšlení“ (6. -8. 10. 2006). Usku-
tečnila se jedna přednáška dne 24. 4. 2006 
(„Důchodové systémy vs. svoboda volby aneb 
kde končí Bohem daná individuální svoboda“). 
Zásadní změnou prošla v roce 2006 Křesťanská re-
vue. Díky novému složení redakční rady se podařilo 

časopis oživit po obsahové i grafické 
stránce a také ekonomicky alespoň 

čás tečně stabilizovat. AY se podílela také 
na pravidelných zahraničních ak ti vitách 

v rámci World Student Christian Federati-
on: v březnu na semináři s názvem „May They 

Voicies Never By Silence“ (Polsko) a v červenci 
na semináři „Brave New World“ (Rakousko).

O našich plánovaných i uskutečněných akcích 
informujeme na internetových stránkách. 

Oikumené
Akademická YMCA 

www.akademicka.ymca.cz
akademicka@ymca.cz
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Naše volnočasovky se snažíme 
každý rok nějak vylepšit. Počátkem 

léta nás napadlo zrekonstruovat starý 
vlhký sklep a udělat tam hudební stu-

dio. Pustili jsme se s nadšením do práce, 
i když vyhlídky byly nejisté (– při větším 

dešti byla ve sklepě vždy voda). Kopali jsme, 
izolovali, zdili a hlavně zaháněli chmurné mra-

ky. V půlce září jsme slavnostně zahájili činnost 
ve zkušebně a pak asi za dva týdny to přišlo – pr-

šelo a pršelo a… nic! Dnes jsou ve sklepě bicí, vyu-
čuje se tam elektrická kytara, baskytara a flétna. Z to-
hoto činu jsme měli největší radost, protože se nám to 
podařilo vlastními silami a s Boží pomocí.

Ostatní naše aktivity se daří udržovat v chodu, 
i když ani to není lehké. Statistiku nemáme moc v lásce, 
ale přibyli nadšenci v chovatelské stanici i kluci hrající 
florbal. V mateřském centru máme díky dotaci ÚP Olo-
mouc zaměstnankyni.

Náš dík patří všem dobrovolníkům a ochotným po-
mocníkům. Sláva Bohu!

Kluby a kroužky

� Keramika
� Výtvarné dílny
� Kytarový kroužek
� Hudební oddělení
� Florbal
� Chovatelská stanice
� Angličtina – doučování
� Irské tance

Další aktivity

� Kurzy řemesel a domácí dílny
� Programy v dětském domově
� Mateřské centrum YMCA
� CPoNS – Centrum pro prevenci v oblasti nábožen-

ských sekt

YMCA Olomouc
www.olomouc.ymca.cz

olomouc@ymca.cz
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Hlavní pravidelnou činností naše-
ho sdružení je TenSing Orlová, kte rý 
se schází 2x týdně ke zkouškám (v pátek 
sbor v klubu Futra, ve středu kapela na 
českobratrské faře). S tensingovou partou 
jsme pořádali několik výjezdních akcí – jarní 
prázdniny v Růžďce, květnový víkend na koních 
v Blažkově, prázdninovou cestu do Německa, 
podzimní soustředění na Travné; zúčastnili jsme se 
také několika společných tensingových akcí (festival 
v Ostravě, Brně a Krnově).

Pořádali jsme několik koncertů v Orlové – 2 tensin-
gové (v říjnu byl naším hostem TenSing Oberalster z Ně-
mecka); dále vynikající představení klaunského dívčího 
kvarteta Cirkus Finelli z Los Angeles, koncert gospelo-
vého sboru Touch of Gospel z Plzně a pražské vokální 
kapely Pětník.

V první polovině roku s námi spolupracoval dobrovol-
ník Christof, od září máme dobrovolnici Maren, také z Ně-
mecka. Je to výborná hudebnice a velmi kreativní osoba. 
Pracuje hlavně pro TenSing.

Pořádali jsme dvojí letní táboření v indiánských sta-
nech – týden pro rodiny s malými dětmi a týden ve stylu 
starého Egypta.

Pořádali jsme minikonferenci o fundraisingu pro or-
lovské neziskové organizace.

Zapojili jsme se do kampaně Nadace Divoké husy 
„Česko proti chudobě“, hostili jsme putovní výstavu hnutí 
Greenpeace o pralesech a u příležitosti dne lidských práv 
jsme celý týden promítali filmy z festivalu Jeden svět.

Pro mladé muzikanty máme vybavenou zkušebnu 
v Orlové 1. Střídají se tam přibližně 4 kapely za týden, plus 
tensingová kapela.

Na podzim jsme začali „divadelní 
workshop“ – se skupinkou mladých 

jsme napsali a nacvičili muzikálovou 
pohádku O nešikovném princi a jeho 

třech synech. Představení se ovšem konalo 
teprve 2.3.2007.

Pokračovali jsme ve spolupráci s dalšími 
orlovskými organizacemi – farním sborem Čes-

kobratrské církve evangelické, sdružením Futra, 
sdružením Benjamin, Sdružením křesťanských po-

mocníků, Domem dětí a mládeže, Domem kultury měs-
ta Orlové, atd.

Děkujeme za podporu našich projektů všem dárcům, 
jmenovitě Národní agentuře Mládež, Česko-německému 
fondu budoucnosti, městu Orlová, Ministerstvu školství 
a tělovýchovy.

YMCA Orlová
www.orlova.ymca.cz

orlova@ymca.cz



24

V roce 2006 připravilo sdružení 
YMCA Ostrava  mnoho zajímavých 
akcí, zejména pro členy, ale i pro širo-
kou veřejnost.

Oddíly navázaly na  tradici
� jarních a podzimních brigád na hradě Hel-

fštýn a Sovinec
� víkendová akce „Po stopách uctívačů Ginga“
� letní stanový tábor v Široké Nivě  na téma M.A.S.H.

Spolu s úřadem městského obvodu Slezská Ostrava 
jsme organizovali Dětský den na Slezskoostravském hradě.

Za největší úspěch považuje-
me otevření nízkoprahového klubu 

Sluníčko v městském obvodu Slezská 
Ostrava. Tento klub navštěvují převážně 

romské děti. Klub byl otevřen v měcíci září 
a během  velmi krátké doby si našlo cestu 

do tohoto nízkoprahového klubu cca 25 dětí 
denně.

Děkujeme všem, kteří naši činnost finančně 
podporují. Děkujeme všem, kteří se rádi a s potěše-

ním účastní všech našich akcí. Děkujeme dobrovolní-
kům, bez kterých by YMCA nebyla tím, čím je.

YMCA Ostrava
www.ostrava.ymca.cz

ostrava@ymca.cz



25

Jako předešlé roky, tak i rok 2006 
nám přinesl mnoho nového – zejména 
podzim byl plný změn. Nejdůležitější bylo 
pro nás založení TenSingu Centrum, který 
zkouší na nejznámější ostravské ulici Stodol-
ní. TenSing Jih rozjel po říjnovém turné spolu-
práci s čerstvě založeným TenSingem Liptovský 
Mikuláš. A další velkou novinkou se staly zábavné 
a tématicky zaměřené večery Popcorn Pondělí, kde 
se mládež různým věcem učila nebo jen poslouchala, 
ale hlavně se spolu bavila v nealkoholickém nekuřác-
kém prostředí, na ulici Stodolní tak ojedinělém.

Bohoslužba mladých Maják a biblické skupinky při-
nášely své ovoce. V uplynulém roce je navštívily desítky 
mladých lidí toužících po duchovním rozvoji.

Velmi úspěšná byla lektorská činnost našich spolupra-
covníků z Young Life, kteří každých 14 dní pořádali škole-
ní vedoucích a také víkendové akce. S jejich pomocí stále 
rosteme ve své práci. 

V TenSingu jsme pokračovali v protidrogových kon-
certech, uspořádali několik víkendových soustředění 

a vzhle dem k rychlému životu na-
šich teenagerů se „hitem roku 2006“ 

staly 24-hodinové zkoušky. 

V činnosti pokračoval i Outdoor Club, 
který jsme oživili letním Survivalem. V dalším 

roce máme v plánu uspořádat čistě outdooro-
vý tábor s výukou dovedností ve volné přírodě. 

     

Aktivity:

Centrum mládeže � TenSing Poruba � TenSing Jih � 
TenSing Centrum � TenSing Frýdlant n. Ostravicí � Reve-
lation Rock-Gospel sbor � Maják – Bohoslužba mladých � 
Biblické skupinky � Outdoor Club � Jufík, Grilling a Úterky 
u Terryho – diskuzní skupinky � Popcorn Pondělí – zábav-
ný večer pro mladé

Poděkování: 

Pánu Bohu � Magistrátu města Ostrava � Úřadu měst-
ského obvodu Ostrava Jih za více než finanční podporu � 
městu Frýdlant n. Ostravicí � Young Life Ostrava za men-
toring a školení � Obchodní akademii � našim dobrovol-
níkům a dárcům.

YMCA 
Ostrava-Poruba

www.op.ymca.cz
op@ymca.cz
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YMCA Polička v roce 2006 vsadila 
na své osvědčené aktivity zaměřené 
hlavně na děti a mládež.

Již potřetí měl úspěch týden seznamo-
vání se s cizím jazykem „naostro“, tj. týden 
konverzace, her a výletů se skupinou Ame-
ričanů, kteří k nám již třetí prázdniny za sebou 
ochotně zavítali. Tato akce byla jednou z hlavních 
aktivit našeho sdružení. Vždyť se jí také pravidelně 
zúčastní více než stovka dětí školou povinných. 

Dále jako v minulých letech pokračovaly celoroční kur-
zy angličtiny pro začátečníky a mírně pokročilé.

Jako pravidelné akce lze označit víkendové výjezdy 
náctiletých na Vysočinu. 

Kromě již zmíněných akcí proběhlo několik koncertů 
písničkářů.

Poděkování patří všem dobrovolníkům a dárcům, kteří 
se podílejí ať přímo či nepřímo na podpoře aktivit YMCA 
Polička.

 
Aktivity:

� Letní příměstský tábor s Američany
� Víkendové akce pro mládež
� Koncerty
� Kurzy anglického jazyka

YMCA Polička
www.policka.ymca.cz

policka@ymca.cz
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Hlavní oblastí činnosti YMCA Pra-
ha jsou sociální a volnočasové progra-
my pro děti, mládež i celé rodiny. 

Rok 2006 v YMCA Praha významně ovliv-
nila realizace projektu „Pevný základ – kva litní 
pomoc!“, který je spolufinancován Evrop ským 
sociálním fondem a státním rozpočtem České 
republiky. Snad největším přínosem bylo vzdělává-
ní vedoucích  pracovníků a dobrovolníků, vytváření 
vnitřních pravidel organizace, plánování dalšího roz-
voje. Aktivity projektu obohatily téměř všechny oblasti 
činnosti sdružení, nejvíce snad programovou nabídku ma-
teřských center.

Kromě toho cílevědomý pracovní tým nízkoprahové-
ho klubu Ymkárium završil své celoroční úsilí auditem kva-
lity sociálních služeb České asociace streetwork.

I přes silné zaměření organizace na profesionalizaci 
a s tím spojeným nárůstem administrativních povinností 
dále pokračovaly i tradiční programy, založené na dobro-
volné práci, nadšení a společenství.

V roce 2006 si ceníme jak výrazných změn, tak i méně 
nápadných okamžiků, zážitků, přátelství a obětavosti, kte-
ré dohromady plní poslání YMCA. 

Programy, aktivity, akce:

Mateřská centra:
MC Na Poříčí,  MC Klubíčko, MC Domeček 

– Herna, hlídání dětí, zpívání, tvůrčí dílny, 
cvičení pro ženy a rodiče s dětmi, angličtina, 

kurzy přípravy na návrat do zaměstnání, pora-
denství, duchovní večery.

Výlety, jarní a zimní rekreace, zájezd k moři, Klub ro-
din, školička Beránek.

Zahradní slavnost ke Dni matek, Den otců, Cesta světel 
k uvítání adventu, Drakiáda, Mikulášská.

Ymkárium – nízkoprahový klub pro mládež: 
Sociální služby, streetwork, zkušebna – kapely, volnoča-

sové programy. 

Čarodějnice na Jižáku, Garden Párky, Čerstvě natřeno.

TenSing Praha – Pravidelné schůzky, koncerty, výjezdy, 
účast na akcích a táboře TS CZ.

Jantar, Seniorklub, Víra a světlo, Bratrská YMCA

Psychorehabilitační pobyt pro sluchově postižené děti

Tábory: Vlčice, Kosí potok, Lyžařský – Studenov 

Akce, které prezentují celou YMCA, kde vítáme spolu-
práci všech sdružení: Bambriáda, Gospel Night, Mana

Správa základny Masarykův tábor Soběšín http://www.
taborsobesin.ymca.cz/

Sekretariát YMCA Praha: Práce s dobrovolníky, školení.

YMCA Praha
www.praha.ymca.cz

praha@ymca.cz
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Motto: „Setkáním k poznání, po-
znáním k pochopení, pochopením k při-
jetí a lásce.“

Činnost našeho sdružení je dlouhodobě 
zaměřena na vytváření a obnovování dob-
rých vztahů v rodině. Členové našeho sdružení 
uskutečnili v průběhu roku 2006 celkem 98 samo-
statných akcí, s celkovou účastí 4 090 osob. Jednalo 
se převážně o několikadenní akce – víkendové semi-
náře, pobytové akce nebo letní kurzy a tábory, ale také 
jednorázové přednášky, besedy, výlety nebo vystoupení.  

Rok 2006 se nesl ve znamení dalšího rozvíjení programů 
na podporu rodinného života v Domě setkání. Zvlášť oblíbe-
né se staly akce pro rodiče s dětmi, mezi nimi např. Expedice 
Arctos, Botanicus nebo Krakonoš. Díky finanční podpoře 
Nadace Racek a YMCA Oklahoma City jsme také mohli vy-
budovat novou učebnu a hřiště jako zázemí pro tyto pro-
gramy. Naše poděkování patří však také MŠMT, MPSV, Jiho-
moravskému kraji a řadě dárců a dobrovolníků, kteří přispěli 
k dalšímu rozšíření a zkvalitnění našich programů.

Aktivity :

� Letní tábory rodin
� Tvořivé víkendy pro matky s dětmi
� Hravé a dobrodružné akce pro otce s dětmi
� Manželská setkání – celoroční kurzy obnovy manžel-

ství
� Víkendové akce pro mládež
� Semináře a školení zaměřené na výchovu dětí a vzta-

hy v rodině
� Vzdělávací a motivační akce k posílení otcovství / 

mateřství
� Společenství – kluby rodin a manželů
� Hudební skupina „Yandabanda“
� Dům setkání – brigády a pobytové akce
� Přednášky a besedy s mladými lidmi na téma rodina 

a manželství

� Vydávání čtvrtletního Bulletinu o manželství a rodi-
ně

� Webové stránky
� Poradenství zaměřené na manželské a rodinné vzta-

hy 
� Tisk studijních a metodických materiálů
� Audiokazety a CD s přednáškami o budování vztahů 

v rodině

YMCA Setkání
www.setkani.ymca.cz

setkani@ymca.cz
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YMCA Strmilov
www.strmilov.ymca.cz

strmilov@ymca.cz

2006?

Chvála Bohu, dobře bylo…

� o Velikonocích jsme hráli příběh o fin-
ském faráři, který dostane a vychovává 
živého medvěda

� v květnu to bylo tradiční odpoledne her 
a soutěží pro děti při příležitosti svátku ma-
tek

� zapsali jsme se do republikové knihy rekordů 
nejdelším papírovým řetězem

� v létě jsme bydleli pod stany a jezdili na lodích s malý-
mi dětmi a toulali se po Šumavě s těmi většími

� organizovali jsme soutěž amatér-
ských fotografů a promítání amatér-

ského filmu
� pekli jsme perníkové betlémy
� přivezli jsme do Strmilova Betlémské 

světlo
� o Vánocích se setkali účastníci a příznivci tá-

borů 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
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YMCA Třebechovice
www.třebechovice.ymca.cz

třebechovice@ymca.cz

Milý čtenáři výroční zprávy,
spatříš-li na svých cestách v oko-
lí Třebechovic vodáky, turisty, cyklis-
ty, či zavítáš-li do Bělče n. O. nebo do 
bazénu ve Všestarech a spatříš červený 
trojúhelník s modrým pruhem a nápisem 
YMCA, věz, že jsi s velkou pravděpodob-
ností zavítal na některou z akcí třebechovické 
YMCA.

Jsi samozřejmě vítán a zván. 
Možné kontakty najdeš na této stránce.

YMCA Třebechovice nelze mi-
nout ani na pravidelných charitativ-

ních akcích jako je Běh Terryho Foxe 
nebo benefiční koncert na podporu pro-

jektu Pomozte dětem v jarním a podzim-
ním termínu v Třebechovicích. 

Volný čas dětí a mládeže je  hlavní, ale zda-
leka ne jedinou oblastí naší práce. 

Tato práce je možná díky obětavosti členů třebe-
chovické YMCA a díky finanční podpoře YMCA v ČR, 

MŠMT a MěÚ Třebechovice pod Orebem .
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YMCA T.S.
www.ymcats.ymca.cz

ymcats@ymca.cz
skaut@ymca.cz

Za dvěma posledními písmeny 
v názvu našeho sdružení se v pod-
statě skrývá celá naše činnost. Tábory 
pro neorganizované děti a mládež, po-
řádané již pěknou řádku let a skauting, 
kterému se u nás věnuje 15 oddílů.

Když se k tomu přidá ještě práce s dětmi 
z dětských domovů a program „Otevřené klubov-
ny“, který je zaměřený na smysluplné trávení volné-
ho času, je o naší práci řečeno již prakticky vše.

Naše hlavní aktivity:

� Celoroční skautská činnost

� Letní tábory pro neorganizované děti a mládež

� Práce s dětmi z dětských domovů

� Jednorázové akce pro nečlenskou veřejnost (výtvar-
né dílny, sportovní a herní odpoledne pro děti a mlá-
dež, vystoupení pro rodiče,….)

� Celoroční zájmové kroužky pro děti i dospělé – kera-
mické, taneční, pěvecké

� Vzdělávací kurzy pro vedoucí volnočasových aktivit 
dětí a mládeže
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Programy:

� Nízkoprahový klub Freestyl
� Mateřské centrum Pohádka, vč. dět-

ského koutku Rolnička
� Mateřské centrum Broučci
� Čajovna Young tea
� Maják – centrum pomoci v krizi
� Senior klub
� Sportovní klub YMCA – volejbal, floorbal, vč. 

turnajů
� Dětské sportovní dny
� Výstavy a koncerty v kostele sv. Vojtěcha
� Regionální partner Eurodesku v Ústeckém kraji
� Regionální zastoupení České národní agentury Mlá-

dež v Ústeckém kraji
� Regionální kontaktní místo Sdružení českých spotře-

bitelů v Ústeckém kraji
� Vzdělávací rekvalifikační programy pro nezaměstnané
� Obnova areálu Dominikánského kláštera – sídla 

YMCA v Ústí nad Labem

Ke konci roku 2006 jsme dobudovali Multikulturní 
centrum YMCA v lokalitě Krásné Březno s těmito pro-
gramy:    
� Nahrávací studio
� Hudební zkušebna
� Lezecká stěna
� Internetová kavárna, vč. přednáškové a PC učebny
� Nízkoprahový klub Orion

Číslo účtu veřejné sbírky pro aktivity YMCA v Ús-
tí nad Labem v areálu Dominikánského kláštera je 
1111 095/2400.

Číslo účtu pro příjem vkladů do Fondu obnovy are-
álu Dominikánského kláštera je 15769963/0300, var. 
symbol fondu je 9016. 

YMCA 
v Ústí nad Labem

www.usti.ymca.cz
usti@ymca.cz
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Občanské sdružení YMCA Znoj-
mo ve svém patnáctiletém působení 
zaznamenala největší úspěchy na spor-
tovním poli. V korfbalu získala 1. místo 
na Evropském poháru seniorů v Německu, 
2 tituly Mistra ČR v žákovských kategoriích, 
druhé místo v juniorské extralize a 2 v senior-
ské kategorii. I její další činnosti stojí za zmínku. 
Taneční skupina vystupuje na plesech a význam-
ných událostech města Znojmo. I ostatní odvětví 
pořádají soutěže, výstavy, výlety a tábory. V letošním 
roce jsme začali hrát 3. ligu v kuželkách, kde jsme obsa-
dili druhé místo a postoupili do druhé ligy. 

Aktivity:

� sportovní – korfbal, volejbal, vybí-
jená, kuželky, ostatní míčové hry  
� kroužek hráčů dámy 
� kroužek lidová tvořivost
� kroužek taneční             

Za podporu děkujeme  MěÚ Znojmo a ZŠ Jo-
sefa Mareše Znojmo.

YMCA Znojmo
www.znojmo.ymca.cz

znojmo@ymca.cz
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Zakončil se patnáctý rok půso-
bení Živé rodiny. Na jeho konci, po 
aktualizaci členské databáze sdružuje-
me celkem 282 rodin, to je 812 členů nad 
18 let a 508 dětí.

Klíčovým aktivitám Živé rodiny se v uply-
nulém roce dařilo. Při pobytech rodin na Pavláto-
vě louce byly dva turnusy zcela naplněné, třetí se 
uskutečnil poprvé. Úspěšná byla i účast profesionál-
ních psychologů, umožněná granty MPSV. Dále s úspě-
chem proběhly tábory na Vlčici, dva dětské tábory, zimní 
tábor v Albeřicích.

Manželská setkání potvrdila svou pevně vybudova-
nou tradici, stejně jako navazující víkendové akce a oprav-
du reprezentativní ples v Arcibiskupském paláci.

Zpravodaj i nadále působil jako spojovací medium 
Živé rodiny. 

V Poděbradech proběhly Dny pro rodinu a schází se 
Podpůrná skupina matek.

Scházeli se volejbalisté, uskutečnilo se několik spor-
tovních sobot s poněkud proměnlivou účastí, s úspě-
chem probíhalo malování na hedvábí, Hudební večer, vý-
lety pro děti a rodiny, vycházky po Praze, taneční večery 
a mnoho dalších akcí.

Na poli rodinné politiky se objevuje konkrétnější spo-
lupráce se státními a regionálními institucemi. Spolupra-
cujeme s MPSV.

Živá rodina, jako společenství lidí vyznávajících plat-
nost tradičních hodnot v moderním světě, osvědčuje své 
místo ve společnosti. Boží požehnání nechť nás i v dalších 
letech provází a posiluje v naší práci pro společenství, 
hlavně však v tom, co společně považujeme za tak důleži-
té, v našich vlastních živých rodinách.

YMCA Živá rodina
www.zr.ymca.cz

zr@ymca.cz
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Výnosy Kč Náklady  Kč

Dotace MŠMT 3 589 569,25 Mzdy, OON, vč.zák.poj. 4 255 515,20

Jiné dotace (ministerstva, obce, nadace) 999 095,50 Spotřeba materiálu,DHIM,DNIM, energie… 3 391 414,15

Členské příspěvky 135 780,00 Provozní náklady/nájmy ad… 3 794 308,12

Dary 267 810,00 Služby, opravy, telefony, cestovné,... 4 368 987,62

Příjmy z vlastní činnosti       * 8 186 325,43 Poskytnuté příspěvky a dary 2 211 064,00

Ostatní výnosy     ** 434 143,96 Ostatní náklady   *** -5 515 650, 30

Daň z příjmu právnických osob 1 013 760,00

Výnosy celkem 13 612 724,14 Náklady celkem 13 519 398,79

Ztráta 0,00 Zisk 93 325,35

Aktiva Kč Pasiva  Kč

Hmotný i nehmotný investiční majetek  97 603 619,64 Vlastní jmění 80 653 156,08

Finanční investice 1 380 000,00 Nerozdělený zisk/neuhrazená ztráta -4 105 198,93

Oprávky k hmot. i nehmot. invest. majetku -25 410 549,74 Závazky z obchodního styku 31 323,00

Peněžní prostředky 2 552 712,71 Závazky ze závislé činnosti 931 159,00

Pohledávky z obchodního styku 1 088 886,95 Daň z příjmů právnických osob -292 880,00

Pohledávky za zaměstnance 100 424,00 Ostatní pasiva 38 283,02

Ostatní aktiva 34 073,96 

Aktiva celkem 77 349 167,52 Pasiva celkem 77 255 842,17

Ztráta 0,00 Zisk 93 325,35

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 2006

*   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.

Děkujeme…
Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Ministerstvu kultury ČR, Magistrátům měst a obcí, které podpo-
řili naši činnost v jednotlivých regionech.

ROZVAHA 2006 

FINANČNÍ ZPRÁVA
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