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ÚVODNÍ SLOVOÚVODNÍ SLOVO

Ahoj kamarádi – malí i velcí,

chodím do ymky a moc se mi tu líbí. YMCA je taková mozaika – děje se tu spousta zajímavých a různoro-
dých věcí. Jsou zábavné, legrační, hravé, ale taky se tu něco naučíme, ale ne jako ve škole, v ymce je to veselej-
ší, protože se neznámkuje. I ti větší sem chodí rádi – na fotkách uvidíte nejenom nás mrňata, ale i větší a ještě 
větší i rodiče a ostatní dospěláky. 

YMCA je po celé naší republice takže se toho dá zažít opravdu hodně a nevejde se to na pár stránek pa-
píru. A YMCA je taky po celé zeměkouli, proto je toho ještě víc, protože hodně ymakřských akcí probíhá taky 
v cizině, ale tam jezdí většinou ti trošku starší, na to už se taky těším…

No tak si to tu všechno hezky prohlídněte a když se vám bude něco líbit, tak se k nám přidejte, YMCA je 
otevřená všem ☺.

 
 jedna malá ymkařka

Motto YMCA:
„… aby vš ichni  jedno byl i  …“ (Jan 17:21)
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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  4565
nad 26 let  2415
celkem  6980 

 
Struktura:
Valné shromáždění - Ústřední výbor 
Základní jednotky (kolektivní členové YMCA v ČR) - Val-
ná schůze KČ - Výbor KČ YMCA

Statutární zástupci YMCA v ČR:
Tomáš Matuška, předseda
Pavel Horký, 1. místopředseda
Dana Putnová, Markéta Doleželová, 2. místopředseda 
(změna na VS v říjnu)
Lidmila Kadlečková, hospodář
Štěpán Hejzlar, generální sekretář

Základní organizační jednotky:
(31 kolektivních členů YMCA v ČR) působí v 11 krajích:
– Jihočeském, Jihomoravském, Královéhradeckém, 
Libereckém, Moravskoslezském, Olomouckém, Par-
dubickém, Plzeňském, Praze, Středočeském a Ústec-
kém.

Kolektivní členové YMCA v ČR s právní subjektivitou:
Oikumené – Akademická YMCA, Braník (Praha), Brno, 
Černilov, České Budějovice, YMCA DAP, Děčín, Hradec 
Králové, Husinec, Jindřichův Hradec, Klatovy, YMCA Klu-
by (Praha), Krabčice, Krnov, Letohrad, Liberec, Setkání, 
Mělník, Olomouc, YMCA Open, Ostrava, Ostrava-Poru-
ba, Polička, Praha, Strmilov, YMCA T.S. (Brno), YMCA 
Team (Praha), Třebechovice pod Orebem, Ústí nad 
Labem, Znojmo, Živá rodina

Přidružení členové YMCA v ČR:
YMCA Litoměřice

ZÁKLADNÍ 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 křesťanské 

pomoci mladým lidem „ztraceným“ v rychle se industriali-
zujících a odlidšťujících městech Anglie. Od té doby se roz-
šířila po celém světě. U nás od druhé poloviny 19. století 
fungovala prostřednictvím tzv. „Křesťanských spolků mladí-
ků“ nebo tzv. „Křesťanských sdružení mládeže“. Po několika 
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 zno-
vuzaložení, obnovila svoji činnost až v roce 1990. Česká 
YMCA byla ustanovena v roce 1992 vzhledem k blížícímu 
se dělení Československé 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.

YMCA vychází  vstř íc 
potřebám mladých 

l id í  od roku 
1844.
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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 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
� Poradny v otázkách drogové závislosti 

Významné akce roku 2003

� Mraveniště 2003

Další zajímavá čísla

Počet aktivit v roce 2003

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

Počet účastníků akcí v roce 2003 

49015

917 3830
4929

2558

6053

jednorázové akce

školení vedoucích

celoroční pracovní skupiny

tábory

víkendové akce

vícedenní akce

POPIS ČINNOSTIPOPIS ČINNOSTI
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Pravidelné mezinárodní programy

Evropská dobrovolná služba (program Mládež) – 
YMCA v ČR je již čtvrtým rokem vysílající organizací 
dobrovolníků, kteří v rámci EVS působí v neziskových 
organizacích zemí EU, včetně zahraničních YMCA. V ro-
ce 2003 odjelo dalších 7 dobrovolníků do organizací 
v Německu, Francii, Velké Británii, Irsku a Rakousku. 
YMCA DAP také v rámci programu EVS hostila anglic-
kého dobrovolníka Andyho Gibsona.

Studium v Loegumkloster Hoejskole, Dánsko – pě-
timěsíční studijní pobyt do dánské Loegumklosteru 
Hoejskole. Program vznikl ve spolupráci s dánskou 
YMCA/YWCA a Demokratickým fondem při dánském 
ministerstvu zahraničí. V roce 2003 se programu zú-
častnila Gabriela Dvořáková.

Olde Vechte, Nizozemí – výměna mládeže v Ol-
de Vechte, setkání vedoucích a pracovníků s mláde-
ží z Nizozemí, ČR, Malty, Litvy, Rumunska,Slovenska 
a Finska. V roce 2003 se ho zúčastnili 3 reprezentanti 
YMCA v ČR.

Self and the Strange, Německo – výměna mládeže 
zaměřená na kulturu – divadlo, film, tanec, výtvarné 
umění,… zúčastnilo se 5 zástupců YMCA v ČR.

Členství v mezinárodních organizacích
� EAY – Evropská aliance YMCA
� WAY – Světová aliance YMCA

Zástupci YMCA v ČR v mezinárodních výborech
� ETS skupina – Michael Erdinger
� Partner Group – Iva Klimentová
� Field Group pro Ukrajinu – Iva Klimentová

Zástupci YMCA v ČR v mezinárodních výborech

ETS skupina – Michael Erdinger
Partner Group – Iva Klimentová
Field Group pro Ukrajinu – Iva Klimentová

Další mezinárodní akce roku 2003

EAY valné shromáždění, Bratislava – Iva Klimentová
ETS konference, Litva – Michael Erdinger

V roce 2003 se uskutečnily tyto mezinárodní 
výměny mládeže

YMCA DAP – ČSTS festival, ČR
YMCA DAP – Norge tam a zpět, ČR
YMCA Živá rodina – Eurochildren, Belgie
YMCA Setkání – Eurochildren, Belgie
YMCA Hradec Králové – Ve znamení pěti kruhů, Německo
YMCA Znojmo – Boomerang, Nizozemí
YMCA Brno – Letní škola irských tanců, ČR
YMCA Brno – koncertní zájezd Komorního orchestru mla-

dých z Chotěboře do Liverpoolu, Anglie

MEZINÁRODNÍ AKTIVITYMEZINÁRODNÍ AKTIVITY
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OBSAHYMCA BraníkYMCA Braník
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Po zkušenostech s povodněmi v letech 1997 na Lužnici a 1999 na Hronu jsme se učili bojovat s katastrofálním 
suchem na vodních tocích nejen v Česku. Přesto se všechny letní akce, které jsou jádrem činnosti naše-
ho sdružení, podařilo realizovat.

Kromě tradičních akcí (vánoční pobývání na horách, vodácké tábory – Crisul 
Repede v Rumunsku a Otava) jsme uspořádali dvě akce zcela nové. 
První byla pěší expedice po rumunských horách a jeskyních 
v oblasti Bihoru, druhou pak putování po jižních 
Čechách s vozem a divadelním před-
stavením Královna 
Ko loběžka prv-
ní. 

Ne-
všední 
projekt 

od všech 
vyžado-

val značné 
nasazení nejen 
během týden-

ního „turné“, ale i 
při přípravách kulis, 
kostýmů a rekvizit, 

učení rolí a divadelních 
zkouškách.

Na bohatém programu 
spolupracovali osvědčení 

dobrovolníci, mezi kterými jsme 
přivítali nové tváře. 

Aktivity:

�zimní pobývání na horách
�jednorázové vodácké akce (tréninko-
vé akce, vodácké kurzy, sjezdy netradič-

ních toků)
�letní vodácké tábory pro děti i mládež

�pěší putování 
�letní aktivity směřujeme převážně do zahraničí

244 910 095;  branik@ymca.cz;  www.branik.ymca.cz



YMCA BrnoYMCA Brno
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V loň-
ském 
roce jsme 
se na jaře 
zúčastnili 
brněnské 
Bambiriády, kde 
jsme prezentovali 
činnost našeho 
sdružení. Rozšířili jsme 
táborovou činnost na 
základně ve Veverské 
Bítýšce o prázdninové 
tábory maminek a tatínků 
s malými dětmi,víkendové 
pobyty mládeže a sezónu jsme 
zakončili akcí Víkend pro Tebe, 
což bylo setkání neorganizované 
mládeže. Hudebníci zabodovali 
vystoupením klubu KOM Chotě-
boř v Liverpoolu. Na podzim jsme se 
zúčastnili veletrhu Gaudeamus, kde jsme 
předvedli program profesní diagnostiky 
Comdi, který pomáhá žákům a studentům 
lépe se orientovat při volbě budoucího povo-
lání  který provozujeme v našem IC. Vánoce jsme 
oslavili prodejem ekologických jedliček a výstavou 
prací handicapovaných dětí, jednou z mnoha ,které 
pořádáme společně s KPÚ. Přibylo nám také několik 
nových klubů - klub maminek Broučci, a netradiční kluby 
Lamafajtrs a Baštýři.

Aktivity:   

�Kluby a oddíly mládeže – Krouna, Lemur, Kyjov, Agapé, Suchdol, Rakvice, Blažkov, Teton, GO klub, 
Klub Horské turistiky,

�Hudební a pěvecké skupiny – Svítání, Blues 2, KOM Chotěboř, Kůrovec, Motýlek,
�Taneční skupiny – Irské tance, Réna

�Netradiční – Lamfajtrs, Baštýři
�Informační centrum mládeže

�Táborová základna Veverská Bítýška
�Psychologická poradna

�Senior klub
�Kurzy a školení

541 215 533;  brno@ymca.cz;  www.brno.ymca.cz



YMCA České BudějoviceYMCA České Budějovice

Co nás potkalo v roce 2003?

hodně radosti
trochu starostí
více možností
nová přátelství 

Na několika místech využívaly nabídku našich 
pravidelných aktivit snad všechny generace:

V Českých Budějovicích na sídlišti Máj nízkoprahové 
kluby pro romské a neorganizované děti v rámci projektu 
Máj – otevřené dveře financovaného z veřejné sbírky 
„Pomozte dětem!“

V naší druhé klubovně na sídlišti Máj biblický 
kroužek pro dospělé, KON klub pro ZTP mládež 

a jejich přátele, pro děti kroužek Šikovné 
ruce 

Klub Ostrov na VŠ kolejích 
– osvěžení pro vysokoškol-

ské studenty - čajovna, 
videoklub, psychologická 

poradna, spolčo
Omlenička u Kaplice – jediná 

možnost zájmových kroužků pro děti 
i mládež v okolí
Mateřské centrum Mateřídouška v Chlumu 

u Třeboně – příležitost pro rodiče s nejmenšími 
dětmi

Zorganizovali jsme rozmanité akce:
Lampionový průvod, Sportovní odpoledne či Kuličkiá-

da obohatily život na sídlišti 
Řešeto nebo Piškvorkiáda bystřily smysly zvídavým
Tradiční Vítání jara na Černé věži a Adventní zpívání 

pro širokou veřej-
nost
Na dobrovolníky 

jsme pamatovali při 
častých Vitaminiádách 

– výměna zkušeností, 
čerpání nových sil
Nesmíme zapomenout také 

na výlety a tábory - letní, zimní 
i příměstský

Děkujeme všem, kteří nám přispěli
finančně (NROS/ČT sbírka „Pomozte 

dětem!“, Jihočeský kraj, Statutární 
město České Budějovice, MŠMT 
ČR...) nebo pomocí, účastí, podpo-
rou či modlitbou

385 513 897
602 470 608
cb@ymca.cz 
www.cb.ymca.cz
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YMCA ČernilovYMCA Černilov

 Rok 2003 proběhl velmi příjemně, prožili několik hezkých akcí 
– víkendových i vícedenních. Na kolech kolem Hradce Králové, na běž-

kách, na horách, na senách a především na vodě. S tím je spojena i další část 
našich společných setkání – opravy lodí. Zrealizovali jsme také přednáškový večer 

o Americe.

Aktivity

� Jednorázové a vícedenní akce – kola, běžky, lodě, domácí setkání, přednášky

cernilov@ymca.cz;  www.cernilov.ymca.cz
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YMCA DAPYMCA DAP

Pravi -
delné aktivi-
ty – (TenSing 
Náchod, Child-
sing a nově za-
ložený TenSing ve 
Vrchlabí, Frisbee ve 
Vrchlabí)
Semináře – (Solný 
mlýn  duchovní, lehce 
vzdělávací prožití Velikonoc, 
KnowHow seminář – vědět, 
jak na to v TenSingu)
TenSingový festival – tentokrát 
ve Frýdlantě n.Ostravicí na téma 
OKNO, ve spolupráci s YMCA Ostra-
va - Poruba
TSCZ 2004 – tradiční TenSingový tábor, 
v příjemném ymkařském prostředí na 
Soběšíně, s následným zářijovým turné na 
Slovensko
Protein – časopis YMCA v ČR - stále vychází 
a stále se zlepšuje…
Dobrovolníci – stále trvá stáž dobrovolníka pro 
moravskoslezský TenSing, na měsíc přijely dvě dob-
rovolnice pro Čechy, obsadili jsme nový post – TenSin-
govou sekretářku

MeziTenSingové aktivity – Český 
výbor TenSingu, BOBR team (organizace akcí)

Zprovoznili jsme nové webové stránky pro servis TenSin-
gu v České republice – www.tensing.cz

224 872 045; dap@ymca.cz; www.dap.ymca.cz
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YMCA DAP

Naše sdru-
žení se specializuje 
na práci s dětmi. Pořádáme let-
ní a zimní tábory, víkendové akce pro děti, 
dorost a mládež a rodiny. Tábory jsou dobrou příleži-
tostí k lepšímu poznání a kontaktu s dětmi. Prázdninové pobyty 
vyžadují velkých příprav a jsou důležitou prácí našeho sdružení. 

Letost  u nás proběhlo 8 táborů, např. Výstup na K2, Skautský tábor, Raf-
ting na Vltavě, Pět zastavení léta a víkendové akce (34), jako třeba, Jarní po-
byt v Krakonošově, Turnaj v deskových hrách, Havlovický vodník, Aprílový 
blouďák a také pořádáme jednorázové akce (62), převážně výprav za pozná-
ním do blízkého okolí. Další činností jsou kluby se zaměřením na skauting, out-
dorové aktivity, divadelní činnost, výtvarnou činnost a rekreační sporty. V na-

YMCA DěčínYMCA Děčín

š e m 
sdru -

ž e n í 
pracuje 7 

skupin, kte-
ré nejsou jen 

v Děčíně, ale 
také v Jablonci, 

Cvikově, Drnovci a 
Trutnově. Především 

se snažíme o kvalitní 
kontakt s dětmi a rodi-

nami, kterým se snažíme 
hodnotně využít jejich vol-

ný čas.

Aktivity:

� Zimní a letní tábory
� Víkendové akce

� Jednorázové akce 
   Poznávání rozhleden
� Pravidelná klubová činnost
� Skautské oddíly

602 162 178; decin@ymca.cz
www.decin.ymca.cz

13
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YMCA Hradec KrálovéYMCA Hradec Králové

Máme 501 členů do 26 let, 243 nad 26 let; 79 klubů, 
kroužků a oddílů.

 Aktivity

� SLUŽBY
 Doučování - ZŠ 1 - 9, SŠ čeština, fyzika, chemie, mate-

matika (i VŠ), strojírenské předměty (i VŠ), výpočetní 
technika

 Výuka – angličtina a němčina včetně konverzace, rušti-
na, Internet, výpočetní technika, klavír, el. klávesy, kres-
lení a úprava podvinků

 Poradny - detoxikace organismu, prevence civilizačních 
chorob, pro otázky sekt a duchovních proudů, psycholo-
gická

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

knihovna
� KLUBY - foto, společenské hry, Y - Junior, Vltava - přátelé 

ČRo3, V pondělí v 5
� Seniorské – Esperanto, Papíráčci, Y - Redivivus, Z – 

Zdobnice
� KROUŽKY – angličtina (3 HK), biblický, dramatický 

(DDN), drhání přátelských náramků, filmový (2 DDN), 
fotografický (DDS), frivolitkování, Internet (4HK), kera-
mický (DDS), matematika (3 HK), novinářský, ochrán-
ců přírody (DDS), paličkování (4 HK), patchwork, 
pohybový (DDN),  pracovně – výtvarný (DDS), příro-
dovědný a astronomický, psaní na stroji (DDS), ruč-
ních prací (DDS), rukodělný (DDN, DDS), šikovné ruce 
(DDN), vaření (DDS), vyšívání a irská krajka, výpočetní 
technika (2 HK, DDN, DDS), výtvarný (HK, DDN, DDS), 
zašovské kytičky, zdravotnický (DDN, DDS), zdravotní 
tělovýchova (DDN), zdravý životní styl

� PĚVECKÉ SBORY - Berušky, Broučci, DDN
� HUDEBNÍ SKUPINY - Bachtale čhave, DDS
� TANEČNÍ SKUPINY - Country skupina JUPÍÍÍÍÍ, DISCO, 

HALLENDER, HIP-HOP, X-TREME, DDN, DDS
� SPORTOVNÍ ODDÍLY – floorball (HK, DDS), historický 

šerm, hokejbal, kopaná AC Roma, kopaná FC Junior, 
kynologický (DDS), lyžařský (DDS), nohejbal, odbíjená, 
rybářský (DDS), sebeobrana, stolní tenis (2HK), spor-
tovně - střelecký (DDN), šachy 

� TURISTICKÉ ODDÍLY - cykloturistický (DDS), turisticko - 
horolezecký (DDS)

� TÁBORY - 2 zimní (16 dnů), 6 letních (97 dnů), z toho 
1 tábor v SRN

� AKCE - 16 vícedenních, 20 víkendových, 238 jednoden-
ních (přednášky, besedy, koncerty, vystoupení, soutě-
že, turnaje, přátelská utkání, výstavy ap.)

� ŠKOLENÍ - 12 jednodenních

(DDN = Dětský domov Nechanice, DDS = Dětský domov Sedloňov)

495 513 412;      hk@ymca.cz;      www.hk.ymca.cz



Mezi naše 
úspěchy smíme 
zařadit znovuob-
novení tradice po-
řádání desetidenní-
ho jazykového tábora 
– English camp, kterého 
se účastnilo celkem 82 
lidiček (včetně 15ti lektorů 
z USA).

Ani letos jsme nezapomně-
li na děti z Ukrajiny. Tentokrát 
jsme jim poslali přes 5.000,-Kč, 
které jsme vytěžili z prodeje výrob-
ků z kreativního víkendu.

Další zdařenou akcí byla Výstava 
křesťanských vtipů, kterou jsme uspořá-
dali v prachatické nemocnici a na ZŠ ve 
Vlachově Březí. Kreslené vtipy od různých 
autorů rozesmály každého návštěvníka.

Z tradičních akcí a aktivit můžeme jmeno-
vat – přírodovědné výlety a exkurze, Kuličkiádu, 
Babský slet, Atlety v akci, tvořivé akce, sportovní 
aktivity, přednášky ale také dětský stanový tábor 
a konečně i zájmové kluby.

15

YMCA HusinecYMCA Husinec

Aktivity:
� Víkendové akce pro děti a mládež – Babský slet pro dívky, Atleti v akci, aj.

� Jednorázové akce pro veřejnost – Kuličkiáda, výlety, výstavy, přednášky...
� Dětské kluby – ornitologický, přírodovědný a křesťanský 

� Stanové tábory pro děti
� English camp – jazykový tábor

www.husinec.ymca.cz
husinec@ymca.cz

388 331 150



16

OBSAHYMCA Jindřichův HradecYMCA Jindřichův Hradec

16

V roce 2003 u nás pracovalo 7 skupin s celoročním pravidelným programem: tradičně se schází pěvecký 
sbor Jakoubek, který si letos zazpíval na 11 koncertech. Mládežnická hudební skupina Kádeš plánuje postupně 

ukončit svoji činnost, ale v tomto roce se intenzivně věnovala nahrávání CD s vlastními písničkami, které 
se určitě stane dobrým vyvrcholením téměř desetileté práce.Předškolní a mladší školní děti se 

opět scházely na faře ČCE a tvořivě zpracovávaly příběhy z Bible.Velmi dobře se rozvíjí čin-
nost  Mateřského centra Klíček,  kde se maminky s dětmi scházejí už 4x týdně. 
Třicátníci se scházejí nad Biblí a diskutují každý týden v jednotlivých 
domácnostech. Sportovně založení jedinci hrají  volejbal  
a nově funguje skupinka kalanetiky.

Základ naší činnosti tvoří letní 
tábory: letos jich bylo cel-
kem 5 a zúčast-
nilo se 

jich 128 dětí. 
Předškoláci 

byli na Mini 
Vlčici, školní děti 

na Vlčici I, pro star-
ší byla Otava, Lesní 

škola a Rosomák.
V průběhu roku bylo 

mnoho jednorázových 
akcí. Mezi všemi je dobré 

připomenout 7 brigád na 
Vlčici, kterých se zúčastnilo 

celkem 59 lidí. Našimi dobrovol-
níky zde bylo odpracováno 938 

brigádnických hodin, za což jim 
patří velký dík. Vlčici spravujeme už 

2. rokem, přirostla nám všem k srdci 
a věříme, že díky naší práci a vynalože-

ným prostředkům ze zdrojů YMCA v ČR, 
MŠMT a YMCA – Jindřichův Hradec, bude 

Vlčice pro své návštěvníky místem stále pří-
jemnějším……

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



YMCA KlatovyYMCA Klatovy

Naše 
práce vy-
růstá z čin-
nosti dvou 
dětských klu-
bů, které fungují 
v pronajatých pro-
storách v blízkosti 
dvou větších klatov-
ských sídlišť. Cílem těch-
to klubů je seznámit děti 
s tím, co je určující i v názvu 
a kořenech samotné YMCA 
a to sice s oním „C“ Christian. 
Zabývat se základními a vážný-
mi věcmi lidského života nezna-
mená ale být „smrtelně vážnými“. 
A tak náš program v praxi naplňují 
osvědčené klubové i venkovní hry, vý-
lety a víkendové pobyty. Vyvrcholením 
jsou tradiční letní tábory, kterými loni pro-
šlo téměř 120 účastníků. Nabídka našich tá-
borů byla také loni rozšířena o několikaden-
ní pobyt pro předškoláky, kteří mají chuť zažít 
alespoň něco z prázdninových dobrodružství, co 
jejich starší sourozenci. Velmi vydařenou loňskou 
jednorázovou akcí byl Noční pochod, který byl vyvr-
cholil divadelním představením a společným sledová-
ním východu slunce z velké věže hradu Rabí. 

17

Chceme poděkovat především Bohu, který je pramenem všeho dobra a taky všem, kteří se naší 
práci podílejí a obětují tak svůj čas i prostředky. 

376 311 729
603 102 690

klatovy@ymca.cz
www.klatovy.ymca.cz



YMCA KlubyYMCA Kluby
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B ě h e m 
„tuctového“ 
roku 2003 
jsme se kromě 
pravidelné a dva-
nácti lety prověřené 
křesťanské zájmové 
činnosti pustili i do no-
vých projektů.

Za finanční podpory 
městské části Praha 1 jsme 
otevřeli projekt nízkoprahových 
dílen – korálkománie, pinec, ae-
robic, body-fit, cyklovýlety…

Prvního ročníku soutěžní pře-
hlídky dětských i rodinných betlémů 
s názvem „O betlémskou hvězdu“ se 
zúčastnilo 45 exponátů z celé ČR; tato 
akce měla nebývalý ohlas i v tisku.

Také třídenní zvykoslovná výstava „Ad-
vent v Ymce“ byla hojně navštívena veřejností 
i skupinami dětí ze základních a středních škol.

Lyžařský kurz v době jarních prázdnin byl dět-
mi hodnocený slovy :“to bylo bombastický“.

Aktivity:

� mateřská ško-
lička Sovička

� kluby výtvarné, 
sportovní, hudební a 

tvořivé
� výuka hry na hudební 
nástroje

� taneční kurzy pro mládež i 
dospělé

� nízkoprahové dílny
� jednorázové akce pro veřejnost

� letní tábory, podzimní rukodělný tábor, 
lyžařský kurz

224 872 407

kluby@ymca.cz

www.kluby.ymca.cz
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YMCA KrabčiceYMCA Krabčice

Naší 
h l a v n í 

aktivitou je 
Tensing, kte-

rý se přestěho-
val do Roudnice 

nad Labem, kde 
žije přeci jenom více 

mladých lidí. Tensing 
také navázal spoluprá-

ci s Pěveckým sborem 
v Krabčicích, jehož výsled-

kem byl Vánoční koncert.
Snažíme se také něco dě-

lat pro naše těla – floorbal.
Pořádáme pro dětí (a nejen 

pro ně) dnes již tradiční Karneval 
a Drakiádu.

Aktivity:

� Tensing
� Floorbal

� Jednorázové akce pro děti – Karneval a 
Drakiáda

� Vánoční divadlo

416 845 071;  krabcice@ymca.cz;  
www.krabcice.ymca.cz
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YMCA KrnovYMCA Krnov

YMCA Krnov 
v roce 2003 kromě 

stávajících kroužků 
a aktivit: Informač-

ní centrum mládeže, 
Gymnastky, Dětský pě-

vecký sbor Pomněnky, 
YKS – YMCA Komorní Sbor, 

TEN-SING, zahájila provoz 
nové zájmové činnosti: Dětská 

televize. 

V polovině loňského roku jsme 
byli nuceni dočasně přerušit z důvodu 

nedostatku prostor provoz Mateřského 
Centra a hudební zkušebny. YMCA Krnov 

by i touto cestou chtěla poděkovat všem 
svým dobrovolníkům podílejících se na čin-

nosti organizace za svou obětavou práci!

554 617 742;   krnov@ymca.cz;   
www.krnov.ymca.cz
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YMCA LetohradYMCA Letohrad

„Koneč-
ně, bratři,

mějte zájem 
o všechno, co je 
pravdivé,

co je čestné, co 
je spravedlivé, co je 
nevinné,

co je milé, co slouží 
dobré pověsti,

a o každou zdatnost 
nebo činnost,

která si zasluhuje chvály.“ 

Aktivity:

� Tábory
� Volejbal – kroužek
� LARP – bojování v přírodě
� Stolní tenis – velikonoční turnaj
� Jeseníky – víkendy v přírodě
� TZ Pastviny
� Voda – sjíždění vodních toků v ČR,SR
� Terry Fox

737 652 465;   letohrad@ymca.cz;   
www.letohrad.ymca.cz
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OBSAHYMCA Liberec

Opět hektický rok. Na začátku roku 
jsme byli nuceni se přestěhovat do no-

vých prostor uprostřed města. Kromě míst-
ností pro kroužky máme konečně i místnost 

pro stolní tenis.
Uspořádali jsme okresní i krajský přebor 

v elektronice a úspěšně jsme se zúčastnili i mistrov-
ství republiky.
Dalším úspěchem bylo i uspořádání dvou letních tá-

borů pro 40 dětí.
S potěšením sledujeme rostoucí zájem mladé veřejnosti 

o naše kroužky.

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

22
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YMCA MělníkYMCA Mělník

V uplynulém 
roce se aktivity 
v Ymca Mělník mnoho 

nezměnily od let před-
chozích.

Stále se snažíme podpo-
rovat naše tři celoroční progra-

my:

Tensing Mělník v uplynulém roce 
slavil páté narozeniny. Oslavil je na 

svém jarním koncertě, který nesl název 
OPĚT (neboli opět vystupuje tensing Mělník, 

nebo óóó tensingu  je už PĚT let!!) Tensingáři si 
sami sobě nadělili čokoládový dort a poděkovali 

si, že to spolu pořád táhnou dál. V roce 2003 uspo-
řádal tensing Mělník pět samostatných koncertů. 

Spolupracoval s tensingem Krabčice na pořádání cha-
ritativního koncertu pro pomoc lidem nemocným Alzheime-

rovou chorobou. Také s krabčickými ymkaři se tensingáři 
vydali na zimní tábor ve Vidnavě, kde oslavili Nový 

rok. Nyní má tensing asi 25 členů, kteří se schází 
každou sobotu od 15:00 hod, zkoušky kapely, 

divadla a tance jsou ve všední dny.
 

Cvičení žen neboli „Bučkiprič“ pod 
vedením paní Martiny Pospíšilo-

vé, se koná dvakrát 
týdně. Pravidelně se 

chodí vyřádit na míčích 
asi patnáct žen.

Anglická 
konverzace 

se koná také 
dvakrát týdně, 

vedoucím je pan 
učitel Zima. 

V minulém roce jsme 
také pořádali „čarovné se-

tkání“ u táboráku 30. dub-
na, dětský den.

Ymca Mělník společně s ČCE 
uspořádala Vánoční divadelní 

představení dětí. 

315 622 482;  
melnik@ymca.cz;  

www.melnik.ymca.cz

       Aktivity:

� Ten Sing
� „Bučkiprič“
� Anglická konverzace
� „Čarovné setkání“

� Dětský den
� Vánoční hra
� Zimní tábor
� koncerty
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Oikumené Akademická YMCAOikumené Akademická YMCA

  Oikumené-Akademická YMCA se i v tomto období věnovala všem svým již tradičním aktivitám. Šlo 
o pravidelnou přednáškovou činnost během školního roku, víkendová setkání (retreaty) 
dvakrát do roka, vydávání časopisu Křesťanská revue a zahraniční aktivity v rámci 
WSCF (World Student Christian Federation).

Konalo se celkem osm přednášek na společenská, 
teologická a přírodovědná témata.  Uskutečnily 

se dva retreaty:
Jarní: 4. - 6. 4. 

2003 v  Jánských 
Lázních na téma  

Vstup do EU
Podzimní: 17. - 19. 10. 

2003 v Herlíkovicích na 
téma: Pacifismus a násilí

Křesťanská revue vychá-
zela pravidelně, celkem bylo 

vydáno 10 čísel. 

Naši členové se v rámci středo-
evropského regionu WSCF zúčastnili 

tří zahraničních seminářů. Dva se ko-
naly na Slovensku a jeden v Polsku. Pří-

spěvky z těchto akcí jsou shrnuty ve sbor-
níku „Kniha řeky“ (The River Book).

akademicka@ymca.cz
www.akademicka.ymca.cz



V ro-
ce 2003 
jsme oslavili 
desetiletí. To 
to letí... Říká se, 
že prvních 10 let 
je to nejtěžší – pak 
to jde samo. Tak to 
se už těšíme na tu další 
desítku. Chci tady podě-
kovat všem, kdo nám až 
dosud pomáhali a ubezpečit 
je, že ani v dalším období se 
bez jejich obětavé služby neo-
bejdeme – počítáme s vámi. Díky, 
Bože, za všechno Tvoje požehnání.

Podařilo se nám dokončit rekon-
strukci a připojení druhého domu Ymky. 
Nyní máme k dispozici asi o 90 m2 pro-
stor navíc a chtěli bychom se více zaměřit 
na programovou skladbu.

Příchod nových dobrovolníků umožnil někte-
ré nové aktivity. Znovuotevření kroužku angličti-
ny, otevření školy doprovodné kytary, mateřského 
centra a další. Největší radost máme ze sportovního 
oddílu floorbalu – tento moderní sport kluky ohromně 
baví a jejich nadšení zasáhlo i nás. Uspořádali jsme pro 
ně zimní soustředění a spolu se švýcarskými partnery při-
pravujeme několik mezinárodních utkání.

Přitom si ještě více uvědomuje, jak je důležité, aby služba 
YMCA byla vyvážená v tom trojúhelníku – péče o tělo, duši i du-
cha. Aby naše aktivity nebyly jen sport a kreativita, ale abychom 
mladým lidem nabídli to, co hledají – přátelství, důvěru a v nepo-
slední řadě i smysl života – zprávu o Božím plánu s lidmi.

YMCA OlomoucYMCA Olomouc

Aktivity:  �kroužky keramiky, arteterapie  �klub Medvědi pro předškoláky

�přírodovědní a jazykový kroužek, �kytarová škola �floorbalový oddíl  �pravidelné pro-
gramy v dětském domově  �mateřské centrum  �kurzy: malování na hedvábí a sklo, 

pletení z proutí  �tábory  �CPoNS – Centrum pro prevenci v oblasti nábožen-
ských sekt

585 316 141; olomouc@ymca.cz
www.olomouc.ymca.cz
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V roce 2003 jsme uskutečnili další báječné prázdninové  týdenní tábory  na kánoích, jeden běh pro mladší 
mládež od 14. let, dva týdny pro starší mládež od 18. let a jeden tábor pro rodiny s dětmi.

V tomto roce jsme se dočkali dvou vodáckých svateb a několika kolaudací prvních bytů našich vysokoškolských 
absolventů ( zejména z řad dostudovaných učitelů ). Také se nám začali rodit první vodáčtí adepti nové generace.

V zimě jsme pořádali jarní prázdniny na horách. 
Navázali jsme zajímavou spolupráci s Pražskou zdravotnickou záchrannou službou, která pro 

nás připravila kurz první pomoci. 
Na čarodějnice jsme pořádali několik setkání pro mládež i pro malé 

děti.
V létě jsme se zúčastnili evropského setkání 

YMCA EVENT konaného  v Praze.
Navštívili jsme Norimberk.

YMCA OpenYMCA Open

N a 
vánoce 

jsme po-
řádali  tra-

diční Advent-
ní setkání pro 

seniory 
s vystoupením 

pěveckého sboru 
GESHEM.

Aktivity:

� Vodácké tábory na 
kánoích

� Zimní pobyty na horách
� Velikonoční setkání

� Setkávání vodáků a uzavírání 
sezóny

� Školení a přednášky (Partnerské 
vztahy aj.)

� Výlety
� „Ymkařské kolaudace“ prvních bytů
� Vodácké svatby a křtiny 

� Vodácký Silvestr
� Zahraniční výlety a reciproční výměny 

studentů
� Akce pro seniory s kulturním programem

241 760 985;  open@ymca.cz;  www.open.ymca.cz
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YMCA  OstravaYMCA  Ostrava

Členové 
z klubu mla-
dých vedou-
cích se rozhodli 
pracovat s ne-
organizovanými 
dětmi z majoritní 
i minoritní společnosti 
z okolí naší YMCA.

Znovu jsem uspořá-
dali besedy a výstavy.

Navázali jsme spolupráci 
se společenstvím Rómů na 
Moravě.

Podařily se nám akce PRIMA 
DEN, Ať žije Mikuláš….

Aktivity:

� Besedy a výstavy
� Jednorázové akce pro neorganizované 

děti
� Akce pro společenství Rómů na Moravě
� Letní tábory, příměstské tábory
� Pravidelná klubová setkávání 
� Dobrodružné víkendy v přírodě

596 136 021;  603 842 683
ostrava@ymca.cz;  www.ostrava.ymca.cz
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YMCA Ostrava-PorubaYMCA Ostrava-Poruba

Rok 2003 byl pro porubské „ymkaře“ 
v mnohém převratný. Velestručný souhrn 
toho co se událo a změnilo od ledna do pro-
since vypadá následovně:

TENSING stále roste svižným tempem. Řada 
koncertů a prezentací v Ostravě i okolí má za násle-
dek založení tří nových TS sborů a další rýsující se na 
obzoru. REVELATION, vysokoškolská varianta Tensingu, 
se stává pojmem a dostává nabídky na vystoupení ve 
známých ostravských klubech a na prestižních akcích ( 

za všechny jmenujme festival Colours of Ostrava). 
Rozjíždí se program OUTDOOR CLUB, pod-

nikáme první výpravy do divočiny a na 
lezecké stěny. Slibné začátky má 

i další nový program – KREA-
TIVNÍ FILMOVÁ DÍLNA. Za-
tím funguje nepravidelně, 

ale jeden z jejich výtvorů už 
stihl být dvojnásobně oceněn 

na místním festivalu amatérských 
filmů. Vůbec poprvé pořádáme vlastní 

LETNÍ TÁBOR, zato již třetím rokem hostíme 
na pár dní norský Tensing Lommedalen.  
Podstatná změna nastává v říjnu, kdy se po 

dlouhém hledání konečně stěhujeme do pronajatých 
prostor. Tři veliké učebny v odděleném objektu porub-
ské Obchodní akademie se pod rukama brigádníků 
záhy proměňují k obrazu našemu a porubská YMCA 
má konečně své CENTRUM MLÁDEŽE…a své „doma“…
alespoň prozatím…

PODĚKOVÁNÍ 

Tohle všechno by 
se nikdy neuskutečni-

lo bez nevyčerpatelného 
nadšení a nasazení všech 

našich vedoucích a dobrovol-
níků. Díky vám všem!!! 

Dík za podporu a spolupráci pa-
tří také náměstku primátora města 

Ostravy panu Vítu Ruprichovi, soc. 
odborům  magistrátu města Ostravy 

a ÚMOb Ostrava Jih, Obchodní akademii, 
Armádě Spásy v Porubě, sdružení Tele-
pace a všem našim štědrým dárcům.

AKTIVITY

� Tensing Ostrava Poruba
� Tensing Bohumín
� Tensing Orlová
� Tensing Frýdlant n. Ostra-

vicí
� Revelation
� Základy křesťanství
� Outdoor club
� Jufík (Youth Nights)
� Kreativní filmová dílna

596 937 019;  op@ymca.cz
www.op.ymca.cz
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YMCA PoličkaYMCA Polička

V roce 2003 
YMCA Polička po-

kračovala ve svých 
osvědčených aktivi-

tách, které jsou součás-
tí její práce už od vzniku 

před několika lety.
Tradiční zájem byl jako kaž-

dý rok o letní tábor pro děti, kdy 
naši dobrovolníci uplatní svou fan-

tazii a um, co se týče aktivit pro děti. 
Našeho tábora se účastní do 25 dětí 

z Poličky a okolí.
Menší úspěchy vzhledem k počtu a zá-

jmu účastníků měly víkendové akce pro mlá-
dež. Vydařený byl víkend na horách, i když se ho 

zúčastnili jen 4 účastníci.
Pěvecký sbor Vocatus samostatně uspořádal ně-

kolik koncertů vážné hudby a schází se jedenkrát mě-
síčně ke svým zkouškám.

V neposlední řadě patří poděkování všem dobrovolní-
kům za jejich práci.  

Aktivity:

� Letní pobytové tábory pro děti
� Víkendové akce pro mládež
� Podpora pěveckého sboru Vocatus

737 638 299;   policka@ymca.cz;   www.policka.ymca.cz



YMCA Praha

    Aktivity:

� Programy 
s denním provozem:

� Mateřská centra: 
Na Poříčí, Klubíčko – Čer-

ný Most, Domeček – Jižní 
Město

� Otevřená herna, hlídání dětí,
� Kurzy pro dospělé – angličtina, 

počítače,
� Výtvarné dílny, zpívání, 

� Cvičení rodičů s dětmi, cvičení pro ženy,
� Jarní a zimní rekreace se cvičením, týden-

ní pobyt u moře,
� Přednášky, duchovní večery,

� Poradna přirozeného plánování rodičovství,
� Ženská multietnická skupina.

� Ymkárium – nízkoprahový klub pro mládež     
� Volný prostor, kapely, čajovna,výstavy, koncerty, 

turnaje.

Další skupiny:
Ten Sing Praha, Seniorklub, Jantar, Víra a svět-

lo, Bratrská YMCA

Tábory:
Masarykův tábor Soběšín, Vlčice, 

Kosí potok, Lyžařský tábor, tá-
bor Víry a světla

Jednorázové akce:
Dny tvořivosti, Cesta světel, Drakiáda, Zahradní slavnost 

k Svátku matek, koncerty Čerstvě natřeno, Gospel Night.

224 872 128  ;  praha@ymca.cz;  www.praha.ymca.cz

YMCA 
Praha v r. 
2003 navá-
zala na práci 
z minulých let. 
Naším cílem je vy-
tvářet prostor, pro-
gramy a zázemí pro 
ty, kteří chtějí být aktivní, 
mnohdy jsou ve společ-
nosti znevýhodněni, hledají 
alternativy k současnému kon-
zumnímu způsobu života či mají 
chuť něco nezištně podnikat pro 
druhé. Praktické naplňování křes-
ťanských principů vidíme jako základ 
našeho poslání. 

Velkým úkolem se pro nás od roku 
2003 stala správa historického Masarykova 
tábora na Soběšíně. Obnovit zde tradici slav-
ných ymkařských táborů dá sice ještě hodně úsilí, 
ale i tak zde již byl po celou letní sezónu čilý ruch. 
Došlo zde k řadě vylepšení, oprav a rekonstrukcí.

Vážíme si Medaile cti a vděčnosti Jana Masaryka, 
která nám byla udělena prostřednictvím našeho milého 
seniora Antonína Suma i titulu „Žena Evropy“, který získala 
zakladatelka mateřských center v ČR Rút Kolínská.   

Děkujeme všem, kteří programy YMCA vymýšlí, vedou, 
shání  sponzory a  finančně i jinak je podporují.

30



31

Naše sdružení slaví letos 15 let od svého založení. Činnost jeho členů je zaměřena na 
vytváření a obnovování zdravých vztahů v rodině, mezi dětmi a mládeží a ve společenstvích. 

Je to – setkání s Bohem, sami se sebou a lidmi kolem nás. Významnou součástí našeho programu jsou 
víkendové i vícedenní akce, tábory a kurzy. Na nich propojením teorie s osobním prožitkem, řešením pro-

blémů s nácvikem dovedností, hrou, sportem, humorem i zamyšlením upevňujeme dobro v nás a jednotu 
a lásku mezi námi. Letos se velké oblibě těšily zážitkové víkendy: „Otců s dětmi“ (Zlatá horečka na 

Klondiku), víkendy upevňující mužství: „Cesta divokého muže“, stejně jako tvořivé víkendy 
pro mamky s dcerami.

Mimořádnou událostí a aktivitou v tomto roce bylo získání Domu 
setkání v Krkonoších, Albeřicích od Kongregace Sester Nej-

světější Svátosti. Dům se stal místem mnoha na-
šich brigád a záhy i různých pobytových 

akcí v krásné horské přírodě.

YMCA SETKÁNÍYMCA SETKÁNÍ

Aktivity :

� Letní 
tábory rodin

� Tvořivé ví-
kendy 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
� Přednášky a besedy s mladými lidmi 

na téma rodina a manželství
� Vydávání čtvrtletního Bulletinu o manželství 

a rodině
� Tisk studijních a metodických materiálů

� Dům setkání – brigády a pobytové akce
� Audiokazety a CD s přednáškami o rodině 

554 613 234; setkani@ymca.cz; www.setkani.ymca.cz
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YMCA StrmilovYMCA Strmilov

Aktivity:

� Kurzy hry na kytaru 
(začátečníci, pokročilí, nejpokro-

čilejší)
� Cyklistické výlety

� Hry pro děti na Svátek matek
� Tábor pro malé

� Puťák pro velké
� Pečení perníkového Betléma

� Zimní setkání pro účastníky obou 
táborů a přátele YMCA

384 392 413;   607 517 001
strmilov@ymca.cz;   www.strmilov.ymca.cz

Kytarový kroužek se úspěšně rozšiřuje a vypadá to, že z těch nejlepších by se mohla stát slušná 
kapela.

Na Vlčici se sešla prima parta, z dětských účastníků prvních táborů YMCA Strmilov 
již vyrostli praktikanti a vedoucí, a tak jsme prožili zase jeden fajnej tábor.

Při puťáku po Českém ráji pršelo, ale když neporučíme větru 
dešti, tak musíme poručit sobě – a prošli jsme, všechno, 
co bylo naplánováno a ještě trochu navíc.
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YMCA TřebechoviceYMCA Třebechovice

YMCA Třebechovice v roce 2003 pracovala zejména 
na území třebechovického mikroregionu. V činnosti se 

snažíme uplatňovat křesťanskou orientaci, ekumenickou 
vzájemnost a občanskou otevřenost. 
Zveme všechny zájemce o členství nebo o účast na našich 
programech.

Z nových programů  a akcí byly úspěšné:

� Lyžování v Dolní Brusnici
� Turnaj v sálové kopané v Třebechovicích

� Běh Terryho Foxe v Třebechovicích

Z tradičních a ověřených činností si pochvalujeme:

� Velikonoční cvrnkání v Klášteře n. Dědinou
� Plavání v bazénu ve Všestarech
� Turnaj ve stolním tenise v Bělči
� Benefiční vystoupení L. Havelkové a L. Vaňka v Třebe-

chovicích
� Vodácký tábor na Dunajci  

495 593 069;  494 371 326;  trebechovice@ymca.cz
www.trebechovice.ymca.cz
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YMCA T. S.YMCA T. S.

YMCA T. S. má dvě programové 
sekce. YMCA – tábory pro veřejnost 
sdružuje dobrovolníky pořádající prázdni-
nové tábory pro neorganizovanou mládež. 

YMCA – skaut sdružuje skautské oddíly 
a celoročně pracující kroužky pro neorganizo-
vanou mládež. 

Aktivity sdružení zahrnují celoroční pravidelné schůz-
ky, vícedenní výpravy do přírody, letní chatové a stanové 
tábory, nejrůznější akce pro nečlenskou veřejnost (hlavně 
děti) a společné kurzy, školení a vzdělávací akce.

Hlavní aktivity:

� Letní tábory pro děti a mládež
� Celoroční skautská činnost

� Jednorázové akce pro nečlenskou veřejnost
� Celoroční zájmové kroužky pro děti i dospělé 

– keramické, taneční, dramaticko – hudební
� Vzdělávací kurzy pro vedoucí volnočaso-

vých aktivit dětí a mládeže

543 232 131
www.taboryprodeti.cz 

prazdniny@taboryprodeti.cz  
   

543 239 195
skaut@ymca.cz

www.skaut.ymca.cz 



Dne 
28. břez-
na proběh-
lo slavnostní 
otevření 1. Níz-
koprahového 
centra v Ústí nad 
Labem v prostorách 
kláštera sv. Vojtěcha.

Nízkoprahové cen-
trum je centrem zába-
vy, vzdělávaní, prevence 
s  možností zasurfovat si na 
internetu či zahrát počítačovou 
hru, dále v místnosti tzv. freestyle, 
kde si mohou posedět a popovídat 
s kamarády, přečíst časopis nebo na-
psat domácí úkol. YMCA tímto projek-
tem navázala na svůj dlouhodobý pro-
gram konkrétní pomoci dětem, především 
teenagerům, ve věku 12 - 17 let, kteří nevědí 
jak trávit svůj volný čas. 

Od roku 2004 se stává YMCA v Ústí nad La-
bem správcem kulturní památky kláštera a kostela 
sv. Vojtěcha v Ústí nad Labem. V roce 2003 zde pro-
běhlo několik zajímavých výstav, adventních koncertů 
a výjimečný koncert skupiny Čechomor.

Aktivity:

� Nízkoprahové centrum – preventivní a vzdělávací pro-
gramy pro teenagery od 12-16 let

� Informační server – přehled akcí pro děti a mládež 
v Ústeckém kraji

� Nízkoprahové hřiště - preventivní a vzdělávací progra-
my pro teenagery od 10-18 let

� Mateřské centrum 
„POHÁDKA“
� Centrum krizové pomoci 

– pomoc formou psychické 
podpory, poradenství, 

pastorace a krizové 
intervence v případech 

nenadálých problé-
mů
� Regionální 

kontaktní místo 
– v oblasti 

pomoci spo-
třebitelům
� Tábory 

– Přežití v pří-
rodě, Tábore-

ček u koní ad.
� Volejbalové 

turnaje pro děti 
a mládež v Euroregio-

nu Labe
� Pravidelná klubová 

setkávání dětí, teenagerů, 
mládeže a seniorů

� Dobrodružné víkendy 
v přírodě a na historické zámky 

v ČR 

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

YMCA v Ústí nad LabemYMCA v Ústí nad Labem
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YMCA ZnojmoYMCA Znojmo
Občanské sdružení YMCA Znojmo se ve svém jedenáctiletém působení s mládeží potýká s velkými 

finančními problémy, protože převážnou část členské základny tvoří děti a mládež. Administrativa nám 
ubírá mnoho sil, které bychom mohli věnovat dětem. Jelikož máme velmi úspěšné korfbalisty musíme za sou-

peřem cestovat po celé ČR. Náklady na dopravu jsou velmi vysoké. Činnost po 11 letech s dětskými sportovními 
kolektivy jsme korunovali největšími úspěchy. Naši sportovci dokázali nejen v ČR, ale i na světové a evropské 
úrovni, že se s nimi musí počítat.

Aktivity:

� korfbal   � volejbal   � vybíjená   � ostatní míčové hry  
� kroužek hráčů dámy     � kroužek lidová tvořivost
� kroužek taneční             

515 271 300;  znojmo@ymca.cz
www.znojmo.ymca.cz
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YMCA Živá rodinaYMCA Živá rodina

� Eurochildren Belgie
biblický týden Kochánov, 

týden v Taizé 
� sobotní sportovní aktivity 

pro rodiny
volejbal – mládež, manželské 

páry, tábor Vlčice, 
� cvičení pro ženy

� potravinová banka
� 1x do roka koncert Živé rodiny

� soutěž „List z naší rodinné kroniky“
� přednášky,semináře, kolokvia

� půjčovny lyží, sportovních potřeb, knih
� 10x do roka vydáváme Zpravodaj

� spolupráce s dalšími pro-rodinnými nevládní-
mi organizacemi, prezentace rodinných hodnot na 

veřejnosti a v médiích

224 872 4 21;  zr@ymca.cz;  www.zr.ymca.cz

Tábory 
rodin na 

Pavlátově louce 
proběhly bez 

komplikací. S potě-
šením pozorujeme 

větší aktivitu lidí, kteří 
se účastní táborů, na 
chodu celého sdružení

Proběhly i ostatní 
pravidelné tábory (volejbal, 
Kochánov, Taizé, Vlčice, puťák 

Vysoké Tatry a další) 
Letních Manželských setkání 

se zúčastnilo na osmdesát párů, 
o jarní a podzimní obnovy je zájem 

ještě větší.
Na podzim bylo zorganizováno 

a úspěšně proběhlo krajské kolo dětské 
soutěže k 10. výročí Mezinárodního roku 

rodiny „List z naší rodinné kroniky“
Úzká spolupráce s ministerstvy a parlamen-

tem v oblasti rodinné politiky
V rámci Eurochildren jelo do Belgie méně dětí, 

neboť ubylo hostitelských rodin.  
Půjčujeme knihy o volném čase a práci s dětmi, 

stále rozšiřujeme jejich nabídku.
Jana Běťáková předala sekretariátu agendu potravi-

nové banky, kterou organizujeme společně s Nadějí 

…takže věříme, že naše rodiny jsou stále více živé!

Aktivity 

� letní tábory pro celé rodiny, pro děti
� letní Manželská setkání, jarní a podzimní obnova manželů
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Výnosy Kč Náklady  Kč

Státní dotace MŠMT 4 909 300,00 Mzdy, OON, vč.zák.poj. 2 004 039,20

Jiné dotace (ministerstva, obce, nadace) 244 255,50 Spotřeba materiálu,DHIM,DNIM, energie… 3 273 255,71

Členské příspěvky 70 290,00 Provozní náklady/nájmy ad…  2 883 961,71

Dary 305 046,00 Služby, opravy, telefony, cestovné,... 5 647 574,53

Příjmy z vlastní činnosti       * 9 244 624,10 Poskytnuté příspěvky a dary 4 496 166,66

Ostatní výnosy     ** 182 605,41 Ostatní náklady   *** -2 160 558,79

Daň z příjmu právnických osob 1 926 960,00

Výnosy celkem 14 956 121,01 Náklady celkem 18 044 399,02

Ztráta 3 088 278,01 Zisk 0,00

Aktiva Kč Pasiva  Kč

Hmotný a nehmotný investiční majetek 96 593 013,90 Vlastní jmění 80 687 756,36

Finanční investice 1 380 000,00 Nerozdělený zisk/neuhrazená ztráta 993 070,26

Oprávky k hmot. i nehmot.invest. majetku -20 142 152,52 Závazky z obchodního styku  516 381,20

Peněžní prostředky 2 149 774,02 Závazky ze závislé činnosti 145 245,00

Pohledávky z obchodního styku 771 071,10 Daň z příjmů právnických osob -316 975,00

Pohledávky za zaměstnance 15 200,00 Ostatní pasiva 1 852 550,49

Ostatní aktiva 22 843,79 

Aktiva celkem 80 789 750,29 Pasiva celkem 83 878 028,30

Ztráta 3 088 278,01 Zisk 0,00

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 2003 YMCA V ČR

ROZVAHA YMCA v ČR 2003 

*   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

FINANČNÍ ZPRÁVAFINANČNÍ ZPRÁVA
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Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Ministerstvu kultury ČR

NROS
Nadace rozvoje občanské společnosti

Magistrátům měst a obcí, 
které podpořili naši činnost 

v jednotlivých regionech.

DĚKUJEMEDĚKUJEME



www.YMCA.czwww.YMCA.cz


