
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SLOVO ÚVODEM 
 
 Každý rok se ohlížíme a hodnotíme výsledky naší práce, náš přínos pro společnost a 
cesty jakými jsme přispěli ke zlepšení života dětí a mládeže v Ústí nad Labem. Snažíme se 
přispět k občanské společnosti, tím že ji seznamujeme s aktuálními tématy, možnostmi pro 
mladé lidi a informacemi o jiných kulturách. Naše aktivity jsou zaměřené na hlubší rozvoj 
osobnosti člověka, tak aby obstál v moderní době a udržel si své hodnoty. 
 
 
SPOLUPRACUJEME 
 
S DÁRCI: Start Up s.r.o., Coprosys s.r.o., Jasmína - Hana Mašínová, Envirocont, Jan      
Novák - výpočetní technika,  Primaska Audit, Generali, VZP ČR, Nadace Vodafon, Česká 
národní agentura Mládež, Soledpro s.r.o. SPOLCHEMIE a YMCA v ČR. 
 
S INSTITUCEMI: Statutární město Ústí nad Labem, Informační centrum města Ústí nad   
Labem, Národní památkový ústav v Ústí n/L., Státní vědecká knihovna v Ústí nad Labem, 
Univerzita J. E. Purkyně, ZOO Ústí nad Labem, Úřad městského obvodu Ústí nad Labem -
město a Neštěmice, Státní zámek Krásný Dvůr, Státní zámek Ploskovice a Státní zámek 
Sychrov, MPSV, MŠMT, Probační a mediační služba, Úřad práce v Ústí nad Labem. 
 
S NEZISKOVÝMI ORGANIZACEMI: WHITE LIGHT I.. o. s., ZOO Ústí nad Labem, Béthel 
Litoměřice, Centrum komunitní práce, CDJ Heidenau, CVJM Dresden, CVJM Chemnitz, 
Člověk v tísni - klub Nový svět, Dobrovolnické centrum, Sociální agentura, Fokus - sdružení 
pro duševně nemocné, Tyflocenrum, Československá církev Husitská, Českobratrská církev 
evangelická, Církev bratrská, Česká křesťanská akademie, Římsko-katolická církev, ULITA, 
Sequia a YMCA v ČR. 
 
S MÉDII: Česká televize, Česká rozhlas SEVER, ČTK, Deník Bohemia, Deník Právo,   
Městské noviny, Mladá fronta DNES, Nové Ústecké přehledy, Radniční zpravodaj, Rádio 
LABE, Televize LYRA - regionální nezávislá televize a PROTEIN. 
 
 
HISTORIE YMCA V ÚSTÍ NAD LABEM 
 
 YMCA v Ústí nad Labem zahájila svou činnost 27. září 1998 organizováním 
zájmových klubů a kroužků na základních školách v regionu  Ústí nad  Labem a   pořádáním   
sportovních akcí a letních táborů v přírodě.  
 Od roku 1998 YMCA na Ústecku realizuje vzdělávací, zájmové a výchovné projekty 
na dobrovolnické bázi s obecně prospěšným charakterem a dopadem na rozvoj místního 
regionu. V oblasti prevence a péče o děti a mládež realizuje různorodé programy na území 
města. YMCA je zapojena do činnosti koordinační skupiny za oblast dětí  a mládeže v  Ústí 
nad Labem a do Rady humanitárních organizací.  
 YMCA v Ústí nad Labem je křesťanská mládežnická asociace - hnutí služby a pomoci 
bližnímu. Posláním je předávat mladým lidem (nejen věkem, ale i duchem) základní principy 
morálky, etiky a křesťanské lásky k bližnímu. Vést je v duchu demokracie a svobodně 
uvažujících občanů naší společnosti. V rovnováze všech tří stránek lidské osobnosti - těla, 
duše  a ducha, se YMCA snaží realizovat preventivní programy a také realizuje mnoho 
zajímavých projektů různorodého charakteru bez rozdílu pohlaví, rasy, věku, sociálního či 
společenského postavení nebo politického a náboženského přesvědčení. 
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Rada sdružení 
 
Pavel Hušek jr.  - předseda Rady sdružení 
 
Mgr. Jan Opočenský  - místopředseda Rady sdružení 
 
Fillip Hušek   - člen Rady sdružení  
 
Jan Hlavsa   - člen Rady sdružení 
 
 
 
Revizní komise 
 
Petr Svoboda  - předseda Revizní komise 
 
Tomáš Kolařík - člen Revizní komise 
 
 
 
Poradní skupina 
 
Ing. Pavel Hušek  - zahradní architekt 
 
Michal Polesný  - projektový manažer a facilitátor koordinačních skupin za oblast dětí  a    

  mládeže, etnických menšin a drogových závislostí 
 

Jindřich Šrejber    - předseda sdružení Jekhetane 
 
 
Informace o YMCA v Ústí nad Labem 
 
 Název:  YMCA v Ústí nad Labem 
 
 Právní forma:  Občanské sdružení 
 
 Sídlo, adresa:  Hradiště 4, 400 01, Ústí nad Labem 
 
 Telefon:    + 420 475 220 831 
 
 E-mail:    usti@ymca.cz 
 
 Web. stránky:  www.usti.ymca.cz 
 
 IČO:   265 33 839 
 
Bankovní spojení: ČSOB a.s. - 171 519 069 / 0300 
 
                              E-banka    - 171 519 069 / 5500 
 
Číslo konta veřejné sbírky   - 1111 095 / 5500 
(obnova klášterní zahrady)   
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MATEŘSKÁ CENTRA 
 
 Mateřská centra Pohádka i Broučci jsou členem sítě mateřských center v České 
republice. Jsou otevřena pro děti od šesti týdnů do předškolního věku. Dále slouží 
maminkám či tatínkům na mateřské dovolené pro setkávání, vzdělávání, zábavě i rozvoji 
dětské osobnosti formou her, do nichž se mohou zapojit i další rodinní příslušníci a 
dobrovolníci. 
  
Mateřské centrum Pohádka 
  
 bylo založeno na principu 
rodinné svépomoci, poskytující 
společenství, solidaritu a otevřenost 
všem generacím. Je místem, kde jsou 
děti vítány. Zde mohou nalézt 
přirozené  společenství svých vrstevníků a vidět svoji matku jiné roli,než v domácnosti. 
Maminky se mohou zúčastnit různých programů či se aktivně podílet na jejich vytváření.  
Mateřské centrum YMCA bylo otevřeno 2.4.2004 za účasti zastupitelů města Ústí nad 
Labem. Nachází se v prostorách Dominikánského kláštera. Dále je možné využít dětský 
koutek Rolnička, kde si děti mohou hrát na pískovišti a dalších atrakcích. Ten byl otevřen 
19.9. za významného přispění Městského obvodu Ústí nad Labem-město, Českého 
Telecomu a Start up Company. 
 Herna v MC POHÁDKA je otevřena od úterý do čtvrtka 
vždy od 9:00 do 12:00 a odpolední herna, vždy po objednání. 
Hernu MC je také možno po domluvě využít k narozeninovým 
oslavám, či jiným dětským akcím.V pondělí a pátek probíhají 
v MC Pohádka pravidelné akce, jako je cvičení pro nejmenší 
a miniškolka. 
Pravidelné akce: Mezi pravidelné akce patří miniškolka, 
cvičení  
miminek a masáže kojenců.  

Zájmové kroužky navštívilo celkem 141 dětí 
Jednorázové akce: Otevření MC Pohádka, Beseda s porodní  
asistentkou, Karneval ve sklepních prostorách Kláštera, 
Čarodějný rej, Dětský den Pohádka, Sportovní den pro 
nejmenší, Sváťovo divadlo - Pejsek a kočička, Ze života zvířátek, Hudební dopoledne s Álou, 
Beseda o dětech s psycholožkou, Beseda s mamologem, Ústecká bludička, Burza dětského 
oblečení, Kreativní programy  pro nejmenší 

Návštěvnost jednorázových akcí celkem v MC Pohádka byla 641 os. 
 
 
Dětský koutek ROLNIČKA 
 
 Patří k mateřskému centru Pohádka. Jedná se 
o prostor na hraní pro děti od dvou let, jenž je 
vybudován na klášterní zahradě v centru Ústí nad 
Labem. Koutek je otevřen a zpřístupněn vždy od jara 
do podzimu, po dobu zimního období je pro veřejnost 
uzavřen a je možno koutek navštívit jen v rámci 
konaných jednorázových akcí MATEŘSKÉHO 
CENTRA YMCA v Ústí nad Labem. Otevírací doba 
ROLNIČKY je totožná s MC Pohádka. 
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Mateřské centrum Broučci  
 

se nachází v bývalém 
obchodním domě Květ v 
Neštěmicích. Centrum je 
otevřeno pondělí až čtvrtek  
9:00 - 12:00, 14:00 - 18:00, 
v pátek je otevřeno  od 9:00 
do 12:00 a probíhají zde 
pravidelné akce. Hernu MC je 
také možno po domluvě využít k narozeninovým oslavám, či jiným dětským akcím.  
Pravidelné akce: Výtvarný kroužek, hudební kroužek, Cvičení miminek, HIP HOP, 
Keramika, Pěvecký sbor Broučci.  

 
Zájmové kroužky navštívilo celkem 174 dětí 

Jednorázové akce: Karneval, Beseda Jak se nebát 
nemocnice, Chvilka se 
zvířátky, Výlet do 
ZOO, Příprava na 
Velikonoce, Poklad 
Velikonočního zajíčka, 
1. narozeniny MC 
Broučci, Hudební 
vystoupení Broučků, 
Dětský den Broučci, 
Vítání léta v Neštěmickém parku, Malování s Míšou, 
Beseda Masáže kojenců a aromaterapie, Koncert 
Broučků v parku, Sportovní den, Drakiáda, Loutkové 
divadlo - 4 Pohádky, Vánoční besídka, Burza zimního 

oblečení, Mikulášská nadílka, Zimní radování 
 

Návštěvnost jednorázových akcí celkem v MC Broučci byla 849 os. 
 

Více o mateřských centrech na www.usti.ymca.cz/pronejmensi 
 
 
NÍZKOPRAHOVÝ KLUB ORION 
 Posláním a cílem tohoto klubu je, začlenit ohrožené děti a 
mládež z cílové skupiny a podporovat aktivity, které vedou ke 
zlepšení kvality jejich života. Vést cílovou skupinu k zodpovědnosti za 
svůj život a k vnitřnímu přijetí základních etických a morálních principů 
jako důležité součásti plnohodnotného a smysluplného života. 

 
 
Otevírací doba zařízení: 
Pondělí 15:00 - 17:00 
(kontaktní hodiny)  
a út - pá 14:00 - 18:00  

 
 

více na: 
www.usti.ymca.cz/ 

promlade/orion                            
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LEZECKÉ CENTRUM 
 
 Umělá lezecká stěna (9 metrů) & 
boulder s rozlohou 70 m2 jsou umístěné 
v zastřešeném venkovním atriu. V lezeckém 
centru je možné samostatné lezení, lezení 
s jištěním a instruktorem, pro začátečníky, 
pokročilé, i rekreační a profesionální lezení. 
V atriu dále nabízíme další sporty: stolní tenis 
a fotbálek.  
Otevírací doba pro veřejnost:  
pondělí - pátek 16°°  -   20°° hod.     

 
více informací na: 

www.usti.ymca.cz/promlade/stena 
 
Součástí lezeckého centra je CAFÉ-BAR, který je 
možno využít k lehkému občerstvení a vypití 
studeného či teplého nápoje s obsluhou 
v příjemném nekuřáckém prostředí.  Café bar mohou využívat, jak 
návštěvníci lezecké stěny, tak i internetové kavárny.  
Otevírací doba: po - pá 16°°  -   20°° hod.     
 
 

 
INTERNETOVÁ KAVÁRNA 
 
 Je vybavena 11 PC s připojením na internet. 
V dopoledních hodinách slouží jako školící místnost pro 
počítačové kurzy v rámci projektů EU. V odpoledních 
hodinách je internetová kavárna zpřístupněna pro 
veřejnost. Součástí Internetové kavárny je CAFÉ-BAR, 
který je možno využít k lehkému občerstvení a vypití 
studeného či teplého nápoje s obsluhou v příjemném 
nekuřáckém prostředí.  Café bar mohou využívat, jak 
návštěvníci, internetové kavárny tak i lezecké stěny. 
Otevírací doba: po - pá 16°°  -   20°° hod.     
 
 
SPORTOVNÍ KLUB YMCA 
 
 Koná se každou sobotu od 18:00 do 21:00 popř. 
21:00 na 26. ZŠ,  Mírová 4. Sportovní klub je zaměřen na 

volejbal, florbal. Pravidelný počet 
účastníků – 80 lidí/rok. 
Dále YMCA pořádá pravidelné turnaje 
Floorcup, ten se uskutečnil 21.dubna 
2007 prostorách tělocvičny ZŠ Mírová, 
s počtem zúčastněných 48. 
Turnaj v Halli-Galli, Velikonoční turnaj, Turnaj ve hře Bang,   YMCA 
Bowling Cup 2007, Turnaj ve hře Intriky, HIP HOP workshop, World 
cup, Prázdninový turnaj YMCA, Letní turnaj YMCA, Lezecký turnaj, 
Turnaj ve stolním tenise a Turnaj o Zlatou skobu. 
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PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE 
 
 V období od 27.4.-1.5.2007 proběhl dětský tábor 
pod názvem „CZE-GER Camp v Pirně“, jehož se 
zúčastnilo 11 dětí.  
A obdobný tábor pod názvem „CZE-GER Camp v 
Pockau proběhl o prázdninách od 23.-27.7.2007 
s počtem účastníků 15.   
 
ČAJOVNA YOUNG TEA 
 
 Za finanční podpory Nadace Vodafone a za 
pomoci klubu Teenagerů se v budově kláštera podařilo 
vybudovat čajovnu, kam lidé chodili trávit svůj volný čas. 
Pořádali se zde zajímavé přednášky a cestopisné 
besedy o: Americe, Novém Zélandu, Ukrajina včera a 
dnes, Norsko země Vikingů očima Ústečáka, 15000 km 
kolem Austrálie a Tazmánie. Součástí čajovny byly také 
tzv. „Klášterní párty“, jenž se konaly pravidelně jednou 
měsíčně. Pravidelná otvírací doba byla ST, PÁ a SO 
mezi 16 a 20 hod. 
 
ŠPANĚLSKÝ KLUB 

 
 Spolupořádá rodilý mluvčí 
Francisco        José Caballero - 
dobrovolník EVS (Evropské 
dobrovolné služby)   
- každou středu od 18:30 hodin 
v Internetové kavárně (1. patro) 
MKP YMCA v Krásném Březně 
(Drážďanská 106). V rámci klubu 
probíhaly besedy o španělské kultuře a zvycích, životě a lidech, ochutnávka 
španělského jídla a nápojů, španělská konverzace a v neposlední řadě i 
promítání španělských filmů v původním znění s titulky. 

 
KONCERTY A VÝSTAVY 
 
 The Boom & Orchestra - Beatles Revival Band … zahrál 
pro klášterní zahradu 23. 6. 07 Výdělek z koncertu: 18 510,- Kč 
za 98 lístků v předprodeji a 67 lístků na místě 
VEŘEJNÁ SBÍRKA Křesťanského sdružení mladých lidí YMCA 
pro obnovu klášterní zahrady v areálu Dominikánského kláštera 
v Ústí nad Labem Již pátým rokem pořádala ústecká YMCA 
Veřejnou sbírku pro získání finančních prostředků na rekonstrukci 
klášterní zahrady v areálu dominikánského kláštera a její 
zpřístupnění široké veřejnosti (více na www.usti.ymca.cz). Spolu 
s existujícími zařízeními v prostorách kláštera, by se historická 
zahrada měla stát součástí centra kultury a vzdělanosti a sloužit 
k pořádání pravidelných akcí různých žánrů a zaměření. Právě 
Hostem byl ústecký Nirvana Unplugged Revival. Výtěžek 
koncertu poputoval na zmíněné konto veřejné sbírky  1111 095 / 2400. 
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Benefiční koncert v Kostele sv.Vojtěcha 
 
 YMCA tradičně pořádala v období vánoc 
benefiční koncerty. Dne 2.12 se uskutečnil první 
adventní benefiční koncert, Česká vánoční mše 
Jakuba Jana Ryby. Dne 9.12 se uskutečnil druhý 
adventní benefiční koncert, na němž vystoupil Bendův 
komorní orchestr a Pěvecký sbor Concerto. Na třetím 
adventním koncertu, který se konal 16.12. vystoupil 
Komorní sbor Mistr Jakoubek ze Stříbra. Výtěžek bude 
použit na obnovu a revitalizaci historické části 
Klášterní zahrady v objektu Dominikánského kláštera. 
 
 
JAN AMOS KOMENSKÝ 
 
 Ve dnech 16.11 - 16.12 se v kostele 
sv. Vojtěcha konala populárně-historická 
výstava o velikánu české historie, o jeho 
životě, díle a odkazu Jan Amos 
Komenský. 
 
Zde se mohli návštěvníci na osmnácti panelech seznámit s dětstvím, studiem a nelehkou 
cestou po několika evropských zemích, ve kterých pobýval J.A.K. poté, kdy musel opustit 
svou vlast. Součástí byla ukázka literární činnosti a multimediální prezentace Komenského. 
Výstava probíhala od ÚT do SO mezi 10 – 17 hod. a v neděli od 13 do 17 hod. 
 
 
MAJÁK – CENTRUM POMOCI V KRIZI 
 
 Nabízíme pomoc formou psychické podpory, poradenství, pastorace a krizové 
intervence v případech nenadálých problémů z oblasti:   
 

- mezilidských vztahů  
- šikanování ve školách 
- otázek spojených se studiem 
- potíží s dospíváním 
- hledání životního nasměrování … atp.  

 
Práce s klienty je duchovně neutrální a na požádání anonymní, v případě zájmu je však 
možnost poskytnout pohled na problém a jeho řešení z křesťanských pozic. Jsme otevřeni 
zájemcům - dětem a mládeži ve věku 13 - 18 let. Podle potřeby zprostředkováváme též 
kontakty na další vhodné odborníky a organizace v Ústí nad Labem.  
Cílem tohoto centra je pomoc lidem, kteří se ocitli v tíživé životní situaci. Pomocí krizové 
intervence a psychologické podpory v těžkých životních situacích je s klientem navázán 
vztah, založený na podpoře a důvěře. Služba probíhá formou hodinových rozhovorů s 
klientem a obsahuje také odpovědi na dotazy prostřednictvím e-mailové linky důvěry a 
poskytování informací o dalších nabízených službách psychosociální sítě města Ústí n/L 
které jsou uvedeny v katalogu sociálních služeb.  
 
Služba je poskytována ZDARMA.  
 
Lze též využít anonymní internetové linky důvěry: linka.duvery@usti.ymca.cz  
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HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 
 
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 2007       

Náklady Kč Výnosy Kč 

Spotřeba materiálu, DHIM, DNIM 773 492,83 Dotace MŠMT 340 500,00 

Služby, nájmy, opravy, telefony, cestovné, 
energie 

2 060 217,96 Jiné dotace - přímé KČ (minist., obce, 
nadace) 

2 748 635,40 

Mzdy, OON, ZP, SP a ost. zákonné pojištění 1 788 557,00 Členské příspěvky 8 500,00 

Ostatní náklady *** 57 002,20 Dary 224 560,00 

Odpisy 0,00 Příjmy z vlastní činnosti * 1 239 304,60 

Poskytnuté dary a příspěvky 4 110,00 Ostatní výnosy ** 248 224,32 

Daň z příjmu právnických osob 0,00     

Náklady celkem 4 683 379,99 Výnosy celkem 4 809 724,32 

Zisk 126 344,33 Ztráta 0,00 

        

ROZVAHA 2007       

Aktiva Kč Pasiva Kč 

Hmotný a nehmotný Investiční majetek 8 252 181,50 Vlastní jmění 8 209 761,21 

Finanční investice   Nerozdělený zisk/neuhrazená ztráta 759 349,29 

Oprávky k hmot. i nehmot. invest. majetku -33 034,00 Závazky z obchodního styku 258 357,55 

Peněžní prostředky 480 189,28 Závazky ze závislé činnosti 9 496,00 

Pohledávky z obchodního styku 611 488,00 Daň z příjmů právnických osob 0,00 

Pohledávky za zaměstnance 0,00 Ostatní pasiva   

Ostatní aktiva 52 483,60     

Aktiva celkem 9 363 308,38 Pasiva celkem 9 236 964,05 

Ztráta 0,00 Zisk 126 344,33 

 
Vysvětlivky:  
*      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, úroky atd.  
***   Ostatní náklady - daně z nemovitostí, ostatní daně a popl., DPPO, manka, pojistné, ost. finanční 
náklady atd. 
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