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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  3388
nad 26 let 1648
celkem  5036

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

Statutární zástupci YMCA v ČR:
Tomáš Matuška, předseda
Pavel Horký, 1. místopředseda
Michael Erdinger, 2. místopředseda
Jiří Purket, 2. místopředseda od 22.10.2005
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, 
Pardubickém, Plzeňském, Praze, 
Středočeském a Ústeckém.

Kolektivní členové YMCA v ČR:
Oikumené – Akademická YMCA, Braník (Praha), Brno, 
České Budějovice, YMCA DAP, Děčín, 
Hradec Králové, Husinec, Jindřichův Hradec, 
Klatovy, YMCA Kluby (Praha), Krabčice, Krnov, Leto-
hrad, Liberec, Setkání, Mělník, Neveklov (část roku jako 
přidružený člen), Olomouc, YMCA Open, Orlová, Ostra-
va, Ostrava-Poruba, Polička, Praha, Strmilov, YMCA T.S. 
(Brno), Třebechovice pod Orebem, Ústí nad Labem, 
Znojmo, Živá rodina

Přidružení členové YMCA v ČR:
YMCA Litoměřice

ZZ
ÁÁ
KK
LL
AA
DD
NN
ÍÍ

II
NN
FF
OO
RR
MM
AA
CC
EE

YMCA



3

YMCA je nejstarší a největší mládežnic-
kou organizací na světě, která dnes ve 124 
zemích světa usiluje o harmonický 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 nábožen-
ského, přesvědčení, sociálního postavení, 
fyzických a duševních schopností. 

Po celém světě má asi 40 000 000 členů.

Historie

YMCA vznikla v roce 1844 jako pro-
středek křesťanské pomoci mladým lidem 
„ztraceným“ v rychle se industrializujících 
a odlidšťujících městech Anglie. Od té doby 
se rozšířila po celém světě. U nás od druhé 
poloviny 19. století fungovala prostřednic-
tvím tzv. „Křesťanských spolků mladíků“ 
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 Česko-
slovenské federativní republiky.

Poslání YMCA

Poslání YMCA je vyjádřeno v tzv. Pařížské 
bázi z roku 1855: 

„Posláním křesťanských sdružení mla-
dých mužů je sdružovat mladé muže, kteří 
považují Ježíše Krista podle Písma svatého za 
svého Boha a Spasitele, touží být vírou a živo-
tem jeho učedníky a usilují o rozšíření jeho 
království mezi mladými 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. Kampalské 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 spravedl-
nost pro všechny.

♦ Vytvářet a upevňovat mezi lidmi prostře-
dí lásky a porozumění.

♦ V YMCA a celé společnosti podporovat 
a prosazovat čestnost, opravdovost a tvo-
řivost.

♦ Rozvíjet a upevňovat formy vedení a pro-
gramů, které dokumentují rozmanitost 
a hloubku křesťanské zkušenosti.

♦ Pracovat pro rozvoj celého člověka.
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Motto YMCA:
„… aby všichni jedno byli…“ (Jan 17:21) 
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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 křesťanskými 
principy)

Manželská setkání (rozvoj kvalitního manželského ži-
vota) 
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
 
Důležité aktivity roku 2005

Schválení Strategického plánu YMCA v ČR.

Zajímavá čísla
Počet aktivit v roce 2005:
pravidelně celoročně pracujících skupin 305
realizovaných táborů   92
vícedenních akcí 115
víkendových akcí 333
jednorázových akcí 1428
školení vedoucích   53
kurzy a služby (ICM, kluby, MC, poradny) 88
výstavy   7

46 973 2E

1 018 2F

5 782 3C 
3 830 2A 

4 923 2B 2 595 2C 6 621 2D 

2A pravidelné celoroční pracovní skupiny

2B tábory

2C vícedenní akce

2D výkendové akce

2E jednorázové akce

3C výstavy

Počet účastníků akcí v roce 2005 - graf 

2F školení
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Pravidelné mezinárodní programy 

Evropská dobrovolná služba (program Mládež) – YMCA v ČR je 
již šestým rokem vysílající organizací dobrovolníků, kteří v rámci 
EVS působí v neziskových organizacích po celé Evropě, včetně 
zahraničních YMCA. V roce 2005 odjelo dalších 9 dobrovolníků 
do organizací v různých státech Evropy. 

Studium v Loegumkloster Hoejskole, Dánsko – pětimě-
síční studijní pobyt v dánské lidové škole Loegumklosteru 
Hoejskole – ve spolupráci s YMCA/YWCA Dánsko. V roce 
2005 se programu zúčastnili 2 účastníci.

Olde Vechte, Nizozemí – jde o tradiční výměnný program mlá-
deže zaměřený na rozvoj osobnosti, překonávání vlastních hra-
nic, schopnosti a dovednosti být inspirativním vedoucím. Akce 
se účastní lidé z mnoha zemí včetně České republiky.

Olde Vechte, Česká republika – poprvé jsme se pokusili uspo-
řádat program Olde Vechte u nás. Akce se účastnilo 23 mladých 
lidí a 4 trenéři.

Program ICCP – umožňuje mladým lidem pobyt v letních tá-
borech v USA jako vedoucích. V roce 2005 využili této nabídky 
2 mladí účastníci. 

YMCA

Další mezinárodní výměny mládeže pro-
bíhají v rámci jednotlivých kolektivních 
členů YMCA.

Členství v mezinárodních organizacích

EAY –  Evropská aliance YMCA
WAY –  Světová aliance YMCA

Zástupci YMCA v ČR v me zinárodních 
výborech

ETS skupina – 
Štěpán Černý

Partner Group – 
Helena Kosková

Field Group pro Ukrajinu – Michael Erdinger
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YMCA

V roce 2005 jsme se mohli s YMCA Braník dostat na vskutku výjimečná místa. 
Nejexotičtější byla Cesta do pohádky aneb prožij si i ty svůj dětský sen. Nejblíže 
jsme se podívali na již tradiční tréninková místa jako je pražská Vlta va a středočeská 
Sázava. Po absolvování těchto nejpřípravnějších akcí jsme pomalu opouštěli rodné 
kraje a prozkoumávali na letních putovních táborech nejromantičtější české hory, 
nejrovnější polské vršky a polské řeky i s jejich nej(ne)smyslnějšími přehradami. 
Nejnovější akcí byl podzimní 18. ročník „Ostrov ského orientačního běhu“. K tomu 
nechat se ošidit o neobvyklý zážitek z vypouštění hrází jsme také určitě nemohli. Jet 
po vodě jinak nevodnatého potoku může být vskutku zarážející i překvapující. Nej-
studeněji jsme si užívali Silvestr na vrcholcích himalájských velehor poblíž Modravy 
na Šumavě a i ta nejvyšší hora světa byla dobyta. 

Ale ta nejvyšší hora vůbec? Při zdolávání cesty k Bohu, při snaze konat Boží službu 
nás podporovali naši vedoucí, dobrovolníci, přátelé ale i účastníci samy. A samozřej-
mě modlitby všech, kdo nás mají na srdci, za něž velice děkujeme.
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www.branik.ymca.cz
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YMCA

Co nového v Brně?

♦ Otevřeli jsme nové Informační centrum mládeže na 
Vaňkovce 1

 Přijďte se podívat! 
♦ Vydali jsme knihu Mileny Šimsové V šat bílý odění 

a knihu Ivana Procházky Nabídli svůj život
♦ Spolupracovali jsme při oslavách bitvy u Slavkova
♦ Komorní orchestr mladých vydal CD
♦ Vyvedly se tábory všech možných věkových skupin 

účastníků
♦ Táborníci tábořili, šermíři šermovali, tanečníci tan čili, 

hudebníci hráli a zpívali, vodáci se plavili, ho rolezci 
horolezli, turisté prošoupali podrážky, ymkaři se dru-
žili a to pro rok 2005 nebylo zas tak málo!  

Aktivity

♦ Kluby a oddíly mládeže - Kuny,Lemur, 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 druhou, KOM 

Chotěboř, Motýlek, NAIM, Husovičtí vřešťani
♦ Taneční skupiny - Démairt /Irské tance/, Réna
♦ Netradiční - Lamafajtrs, Baštýři, Carpe diem
♦ Senior klub
♦ Informační centrum mládeže
♦ Táborová základna Veverská Bítýška
♦ Psychologická poradna
♦ Kurzy a školení
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Informační centrum:
Ve Vaňkovce 1, Brno 

530 500  432
icmbrno@ok.cz

brno@ymca.cz
www.brno.ymca.cz

541 215 533
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Pravidelné aktivity:

V Českých Budějovicích na sídlišti Máj - kroužky pro děti (Šikovné ruce, Kroužek 
filmové tvorby), KON-klub pro ZTP mládež a jejich přátele, poslechový pořad Dostav-
ník 

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

Rozmanité akce:

♦ Vítání jara na Černé věži s pozorováním prvního jarního východu slunce
♦ Přátelský turnaj ve hře CARCASSONNE - určeno hlavně pro hravé, věk nerozhoduje
♦ Řešeto - soutěžní doprovodný program při výstavě Vzdělání a řemeslo na Výstavišti v ČB 
♦ Piškvorkiáda - turnaj v hraní piškvorek, hlavolamy, stolní hry
♦ Vitaminiády - setkání dobrovolníků - výměna zkušeností, čerpání nových sil
♦ Velikonoční výlet, zimní lyžařská škola

Poděkování:

za finanční příspěvek (Statutární město České Budějovice, MŠMT ČR)
za pomoc, podporu a povzbuzení - za každý váš úsměv :-)
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cb@ymca.cz
www.cb.ymca.cz
385 513 897
602 470 608

YMCA
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Rok 2005 byl pro YMCA DAP, jejíž hlavní činností je péče 
o celorepublikové TenSingové hnutí, velice úspěšný, po-
dobně jako všechny minulé sezóny, které naše sdružení od 
svého vzniku  r. 2001 zažilo. Do našeho výboru přibyly nové 
síly a práce TS sekretáře se ujala Hana Vladíková z Krnova. 
Do tohoto města se rovněž přesunula i naše někdejší praž-
ská kancelář.

Co se programů našeho sdružení týče, organizovala 
YMCA DAP tradiční, již desátý ročník letního tábora TSCZ, 
letos v Travné, místě křesťanské mládeži jistě ne nezná-
mém. Samozřejmostí je také Československý festival, 
který se konal v listopadu v Ostravě, ve spolupráci s YM-
CA Ostrava- Poruba. Krom toho se uskutečnilo i školení 
pro naše tensingáře, a sice březnové Know How v Praze. 
Již třetí ročník krnovské Gospel Night naplnil tamní kostel 
pravou křesťanskou atmosférou. V gesci YMCA DAP bylo 
i několik projektů mezinárodní spolupráce, především ná-
vštěva TenSing Norway v Krnově a v Náchodě v květnu, 
dále TS Lommedalen v červnu v Náchodě a TS Hyssing, 
rovněž z Norska, v listopadu. Pro lepší prezentaci repub-
likového TS hnutí, i jako komunikační kanál pro jednotlivé 
mladé lidi, spravuje konečně naše sdružení internetovou 
adresu www.tensing.cz.

Mezi celoročně pracujícími TS skupinami, které pod 
YMCA DAP fungují, nalezneme v roce 2005 kromě tradič-
ního Náchodu a Vrchlabí i TenSing Krnov, jehož mladí a na-
dějní členové rozšířili řady členů YMCA DAP na podzim. No-
vinkou, kterou YMCA DAP nabízí mládeži, je pak školní klub 
„Voko“ při Evangelické akademii v Náchodě, který nejen že 
umožní smysluplné využití volného času mládeži z tohoto 
východočeského města a nabízí základnu pro místní TS 
skupinu, ale také nabídne širší veřejnosti možnost dozvědět 
se více o YMCA a jejích programech.

Za velkorysou podporu bychom chtěli v roce 2005 po-
děkovat ČCE Krnov, Nadaci rozvoje občanské společnosti, 
EA Náchod, ČCE Vrchlabí…
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Aktivity našeho sdružení v bodech:

♦ TS skupiny: Náchod, Vrchlabí, Krnov
♦ Jednorázové akce: koncerty, turné, víkendovky, 

workshopy…
♦ Tábor TSCZ a Česko-Slovenský TS festival
♦ Školní klub Voko při Evangelické akademii Náchod
♦ A mnohé další, na co má zrovna kdo chuť

dap@ymca.cz
w ww.dap.ymca.cz

YMCA
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V našem sdružení pracuje osm klubů, z toho tři skautské a dalšími jsou Outdoor, Kompas, Junior a Hrot – dívčí 
a dětský klub ve Cvikově, Děčíně, Jablonci nad Nisou a Brništi. Pořádáme letní a zimní tábory, víkendové akce pro 
děti, dorost a mládež a rodiny. Letos u nás proběhlo sedm táborů, např. Xapatan, Putování roverského kmene, 
Rafting na Vltavě, Po stopách apoštola Pavla, Pán prstenů pro mládež a zvlášť pro dorost, Šumava 2005, víkendo-
vé akce (33), jako třeba již tradiční Havlovický vodník a taktéž velmi oblíbený turnaj v deskových hrách, Lužická 
sedmička, Aprílový blonďák, Aljašský potlach, Akvárium plné rybiček, Skautský mini tábor, a také pořádáme jed-
norázové akce (70), převážně výpravy za poznáním do blízkého okolí. Naším cílem je především hodnotně využít 
volný čas mládeže a dětí a zapojit do aktivního odpočinku celou rodinu klubových i dalších dětí. V těchto aktivi-
tách se snažíme naplňovat a dodržovat křesťanské principy. Zvláštní poděkování patří obci Brniště za podporu 
a sponzorský dar pro klub Hrot a dále manželům Kadlečkovým za neúnavnou dobrovolnou práci v YMCA Děčín 
a sponzorské dary .
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Aktivity:

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

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

YMCA
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440 členů do 26 let, 185 nad 26 let, více než 200 nečlenů. 
Působíme na v domě YMCA a na dalších 9 místech. Provozní 
doba po - pá 600-2200, so a ne 800-2200, přesto nadále nevychá-
zíme vstříc potřebám mladých lidí v dostatečné míře. Rovněž 
město čeká více.

AKTIVITY:  
Služby

♦ Doučování – ZŠ 1-9, SŠ: Č, M (i VŠ), F, Ch, Ek, strojírenské 
předměty (i VŠ), výpočetní technika

♦ Výuka – angličtina, esperanto, francouzština, němčina, ruš-
tina, španělština, klavír, kytara, základy kresby a malířství, 
kreslení a úprava podvinků, internet, výpočetní technika

♦ Poradny – pro motoristy, pro otázky sekt a nových du-
chovních směrů, pro talentované děti a mládež (nově), 
prevence civilizačních chorob, psychologická

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

knihovna
♦ Nízkoprahové centrum pro děti a mládež (nově)
♦ Mateřské centrum – příprava na opětné převzetí v roce 2006

♦ KLUBY – dívčí (DDS), foto, společenské hry, zdravý životní 
styl, Y - Junior, Seniorské – Esperanto, Papíráčci, Y - Redivi-
vus, Z - Zdobnice

♦ KROUŽKY – angličtina 1 a 2, biblický, flétny 1 a 2, Internet 
1 - 12, matematika 1 - 12, novinářský, počítačový 1 – 4, 
předškoláci 1 a 2, výtvarná výchova 1 – 3, frivolitky, pa-
ličkování 1, 2A, 2B, 3, patchwork, vyšívání a irská krajka, 
zašovské kytičky, pohybová výchova 1 a 2

♦ DDS – foto, náš život ve fotografii, psaní na stroji, řezbář-
ský, výtvarný, keramický, pracovně-výtvarný, šikovné 
ruce, šití, teraristický, vaření, vedení domácnosti

♦ PĚVECKÉ A HUDEBNÍ SKUPINY – Berušky, Broučci, DDS
♦ TANEČNÍ SKUPINY – taneční a cvičební (DDS), taneční 

(DDS)
♦ SPORTOVNÍ ODDÍLY – floorball 1 – 3, historický šerm, stolní 

tenis 1 – 6, šachy, příprava na XIV. Všesokolský slet,   DDS 
– cyklistický, lyžařský 1 a 2, kynologický, rybářský, spor-
tovní

♦ TURISTICKÉ ODDÍLY – cykloturistický,   DDS – hrady, zámky 
a heraldika, turisticko – horolezecký

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

♦ TÁBORY –  2 zimní (30 osob + vedoucí, 16 dnů), 6 letních 
(127 osob + vedoucí, 67 dnů)

♦ AKCE – 7 vícedenních (1x Chorvatsko a 1x Polsko), 16 ví-
kendových, 209 jednodenních (besedy, přednášky, semi-
náře, koncerty, vystoupení, soutěže, kvízy, turnaje, přátel-
ská utkání, výstavy, presentační akce, videoprojekce, dny 
otevřených dveří ap.)

♦ ŠKOLENÍ –  8 jednodenních, 1 dvoudenní
 (DDS = Dětský domov Sedloňov)

VÝZNAMNÉ AKCE
Obnovení loga YMCA na věži budovy k 80. výročí kolau-

dace domu.

PODĚKOVÁNÍ
MŠMT, KÚ, MMHK, AICM a ČNA, doc. Ing. arch. M. Rejch-

lovi, doc. PhDr. J. Šturmovi, V. Kalábovi, 123 dobrovolníkům 
– lektorům, vedoucím, členům výboru a RK,.
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Naše sdružení je již dlouhodobě orientováno zejména na práci s dětmi a tak i vět-
šina našich aktivit je tímto směrem specificky zaměřena – ať už se jedná o jarní Kulič-
kiádu, letní stanový  tábor, tak zejména velké množství jedno a vícedenních akcí, za 
které lze jmenovat alespoň Metropolitní putování, Vodní hrátky,  Indiánské léto na srubu, 
Velikonoční pom(lásku), nebo Honbu za diamantem.

 Jako každý rok, tak i letos proběhl již tradiční English camp, a to ve dvou bězích; 
dále  výchovně vzdělávací Babský slet, charitativní Kreativní víkend jehož čistý zisk 
(7.500 Kč) byl opět poukázán ve prospěch sirotků z ukrajinského města Lvov. Celkem 
jsme v zorganizovali 4 tábory, 8 vícedenních a 6 jednodenních akcí a rok 2005 pova-
žujeme za velmi úspěšný.
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YMCA

husinec@zmca.cz
www.husinec.ymca.cz
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„Ohlédni se zpět na svůj život a zjistíš, že chvíle, kdy jsi byl skutečně šťastný, byly 
ty, kdy jsi s láskou pro někoho něco vykonal“. (Drummond)

Cítíme se šťastni a vděčni za všechny zážitky, o které jsme letos bohatší. Děkuje-
me všem dobrovolníkům za jejich obětavou práci. Děkujeme všem, kteří naši činnost 
podporují finančně. Děkujeme všem, kteří se rádi a s potěšením účastní všech našich 
akcí:

♦ Pěvecký sbor Jakoubek
♦ Mateřské centrum Klíček
♦ Volejbal v Moravči
♦ Volejbal v J.Hradci
♦ Třicátníci
♦ Setkávání předškolních dětí na faře
♦ Kalanetika
♦ Klub pěstounských rodin Ptáčata

♦ Oddíl Vydry
♦ Setkávání mládeže – Klub T
♦ 3 letní tábory
♦ 5 brigád na TZ Vlčice
♦ Sjíždění řeky Moravy
♦ Cykloakce Cyklón
♦ Pobyt MC Klíček na Vlčici
♦ Koncerty a další jednorázové akce
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jh@ymca.cz
www.jh.ymca.cz
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Při pohledu na minulý rok 2005 chceme především poděkovat Pánu Bohu, Dárci všech 
dobrých darů, protože si uvědomujeme, že to, co můžeme dělat na poli práce s dětmi a mlá-
deží, není prostě jen nějaká „naše práce“. Jsme taky vděční našim dobrovolníkům, bez kterých 
by byla naše práce nepředstavitelná. Díky patří i našim sponzorům, kteří v minulém roce znovu 
výrazně podpořili naši práci: firmám Stavební geologie–Geotechnika a.s. Praha a Railstav s.r.o. 
Dýšina. 

V loňském roce proběhla změna na místě předsedy sdružení. Ing. Karla Hůlku vystřídal po 
deseti letech pan Zdeněk Toušek. Ovšem tou nejvýznamnější skutečností pro nás zůstává ta 
různě se proměňující skupina dětí i odrůstajících, kterým jsme mohli naší prací připravit hezké 
zážitky a příležitost seznámit se s křesťanskými pohledy na život.

Přehled našich aktivit za rok 2005:
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♦ dva celoročně pracující dětské kluby v Kla-
tovech a v Sušici

♦ čtyři běhy prázdninových stanových tá-
borů

♦ tábor pro předškoláky

♦ jarní a podzimní víkendové pobyty pro 
děti z klubů a táborů 

♦ společné oslavy Vánoc a Velikonoc  
♦ a konečně výlety na zajímavá místa naší 

přírody
klatovy@ymca.cz
www.klatovy.ymca.cz
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Patnáctý rok naší existence byl naším rokem posledním. Z ekonomických a per-
sonálních důvodů jsme se rozhodli ukončit činnost. Přesto ještě celý rok 2005 jsme 
nabízeli služby jako v minulých letech.

Aktivity:

♦ mateřská školička Sovička
♦ kluby výtvarné, sportovní, hudební a tvořivé
♦ výuka hry na hudební nástroje
♦ taneční kurzy pro mládež i dospělé
♦ hudební cyklus pro nejmenší Já umím hráti
♦ nízkoprahové dílny
♦ koncerty a vystoupení
♦ soutěže pro veřejnost 
♦ akce pro veřejnost  
♦ táboříček pro rodiče s dětmi, letní tábory

Děkujeme všem, kteří se podíleli na tom, aby YK byly oázou dávání, sdílení i po-
chopení.
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V roce 2005 se YMCA 
Krabčice rozhodla ukon čit 
svou činnost. Část roku 
jsme ještě pracovali, ale 
odliv tahounů – rodinné 
a pracovní povinnosti – nás 
přiměl k tomuto rozhodnu-
tí. Prožili jsme s YMCA část 
života a kdo ví, možná jed-
nou v Krabčicích opět ně-
kdo naváže na to, co jsme 
podnikali.

YMCA

224 872 407
604 842 279

kluby@ymca.cz
www.kluby.ymca.cz



16

Rok 2005 byl pro 
YMCA Krnov rokem pře-
hodnocování. Po většinu 
roku běžely tradiční akti-
vity, ale postupně jsme se 
rozhodli je předat spřáte-
leným organizacím. Snad 
nám určitý útlum činnos-
ti pomůže nabrat sil do 
další práce.

Aktivity

Celoroční skupiny
♦ TENSING – kulturně kre-

ativní aktivita pro mlá-
dež, která se schází 4x 
týdně, aby vytvořili ve-
řejný koncert

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

♦ YKS – YMCA komorní sbor – pro všechny, kteří již odrostli Pomněnkám a chtějí zpívat váž-
nější repertoár než třeba Tensing

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

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

♦ ICM - Informační centrum pro mládež, je denně otevřeno pro širokou veřejnost
♦ NINIVE – ekumenická chválící skupina, která pravidelně vystupuje v místní čajovně

Ostatní aktivity
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♦ účast na benefičních koncertech
♦ pořádání koncertů
♦ společná setkávání a vystoupení na 

akcích pořádaných městem

♦ soustředění a víkendovky
♦ ekumenické Večery chval
♦ letní tábor
♦ Gospel Night Krnov

YMCA
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Největší radost a odměna

Naše desetiletá snaha vybudovat z chaty na Pastvinách pěkné místo pro letní se-
tkávání a  rodinné, dětské a mládežnické tábory pro veřejnost. Díky Bohu se snad 
stavitelé nenamáhali nadarmo. Radostné ohníčky v očích dětí a jejich zájem o další 
tábory jsou toho důkazem a nám odměnou.

Aktivity

♦ velikonoční turnaj ve stolním tenise
♦ letní tábory
♦ mládežnický sjezd řeky Moravy
♦ turistický víkend v Jeseníkách
♦ setkání s přáteli z USA na chatě v Pastvinách
♦ víkendová oslava 10 let  působení na chatě v Pastvinách
♦ Běh Terryho Foxe
♦ brigády na Pastvinách

Za finanční pomoc děkujeme YMCA v ČR, MŠMT a Pardubickému kraji.
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letohrad@zmca.cz
www.letohrad.ymca.cz

YMCA
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Od ledna do března jsme organizovali Severní ligu házedel, kde náš člen Marek Šíp 
suveréně zvítězil a i další naši závodníci obsadili přední místa. Krajský přebor v elek-
tronice se stal opět naší záležitostí, ve všech kategoriích máme mistry kraje: Míra Ja-
noušek v mladších žácích, Kryštof Jungmann ve starších a Jirka Urbánek v kategorii 
mládež. Bohužel se tento rok poprvé po dlouhé době pro vytíženost vedoucích neu-
skutečnil tábor, ale víkendové akce a sportovní turnaje byly jako vždy prima.

Aktivity:

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

LL
II
BB
EE
RR
EE
CC

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

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

V naší Ymce během minulého roku nedošlo k žádným velkým změnám. Snad jen, že se 
podařilo obnovit kurzy anglické konverzace, které začínají být hojně navštěvovány mládeží, 
ale i střední generací. Dále máme jednu novou celoroční aktivitu, a to kroužek ručních pra-
cí neboli PatchWork. Jinak se stále snažíme podporovat naše dva celoroční programy a to 
především TenSing. 

TenSing  Mělník uspořádal během roku 2005 šest menších koncertů a jeden velkolepý 
koncert s názvem „City on a hill“. TenSing pomáhal při organizování středočeské  Bambiriá-
dy, spolupracoval s TenSingem Norsko na pořádání několika školních vystoupení, pořádal 
menší víkendové akce jako „videovečírek“, vydařil se i tradiční Půlnoční koncert o Vánocích. 
V současné době má TenSing patnáct členů, kteří se scházejí každou sobotu odpoledne 
v areálu Husova domu. 

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

Povedlo se nám opět uskutečnit letní táboření mládeže a dospělých ve Velké Lhotě. Také 
jsme pořádali „Čarovné setkání“ 30. dubna u táboráku, Dětský den na konci prázdnin, Vá-
noční hru a Vánoční koncerty.
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Aktivity:

♦ TenSing
♦ Cvičení žen 
♦ PatchWork
♦ Anglická konverzace
♦ „Čarovné setkání“
♦ Dětský den
♦ Vánoční hra
♦ koncerty

YMCA

melnik@zmca.cz
www.melnik.ymca.cz
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Původní Občanské sdružení Neveklov se stalo kolektivním členem YMCA v ČR v zá-
ří 2005. V říjnu jsme zorganizovali přednášku pro veřejnost dr. Františka Mráčka o Ma-
riánských zjeveních a jejich poslání.

23.12. 2005 se konal již druhý Živý Betlém na náměstí v Neveklově. Narozeného 
Ježíška představoval pětiměsíční Filípek Cimerman, role ostatních biblických postav 
hrály děti navštěvující výuku náboženství, a aby nic nechybělo, byly zde i ovečky, kozy 
a oslík, jen praví voli se špatně shánějí.

Na závěr roku v místním kině proběhla i oslava Silvestra pro děti – Péťa a Péťa 
s dobrou náladou.

Od října také pravidelně probíhají tři jazykové kurzy angličtiny pro začátečníky 
i pokročilé, a to ve spolupráci s místní ZŠ.

Chceme poděkovat za podporu Obecnímu úřadu Neveklov, ředitelství ZŠ Neveklov 
a všem přátelům, příznivcům a dobrovolníkům, kteří nám pomáhají v naší snaze oživit 
dění v naší obci.
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Každá věc má svůj čas a každý rok něco končí a něco nového začíná. Někdy přibývají takové 
věci, které jsme si sice přáli, ale nijak zvlášť je neplánovali. Učíme se tak být otevření a připraveni 
vnímat i drobné podněty kolem sebe.

Takovým způsobem vzniklo mateřské centrum před třemi lety i sportovní oddíl florbalu 
před dvěma roky. Tento rok je takovým „Áčkem“ naše chovatelská stanice – přibývají děti i zví-
řata. Každý, kdo k nám přijde, nemůže odejít, aniž by neviděl dvě naše opice – kosmany zakrslé, 
hada, potkany, morčata, raka… dál ani nebudu pokračovat.

Další skvěle se rozvíjející aktivitou je spolupráce s dětským domovem Olomouc. Ta trvá již 
asi 7–8 let. Nejdříve jsme začali chodit za dětmi s evangelizačním programem jen několikrát 
do roka (např. na svátky). Pak stále častěji a nyní každých 14 dní připravují naši vedoucí ve spo-
lupráci se studenty VOŠ sociálně-teologické programy s vyučováním o Bibli. Tato skupinka je 
díky mnoha modlitbám stále silnější a připravila i další akce – víkendovky, zimní pobyt s lyžo-
váním na chatě a letní tábor.

Jsou to trochu netypické ymkařské akce, ale díky Pánu Bohu za ně – věříme, že jsou velice 
důležité, a to právě pro Něj. 

Kluby a kroužky YMCA:

♦ Keramika
♦ Výtvarné dílny
♦ Kytarový kroužek
♦ Baskytara
♦ Florbal
♦ Chovatelská stanice
♦ Angličtina – doučování
♦ Irské tance
♦ Kurzy řemesel a domácí dílny
♦ Programy v dětském domově
♦ Mateřské centrum YMCA
♦ CPoNS
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YMCA

olomouc@ymca.cz
www.olomouc.ymca.cz
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V roce 2005 připravilo sdružení YMCA OPEN mnoho zajímavých akcí, zejména pro 
mládež. Oproti loňskému roku jsme se začali více zajímat o zahraniční kontakty, ale 
nechyběly ani stěžejní sportovní akce. 

♦ Otava na kánoích, 3 týdenní 
běhy

♦ Jarňáky na horách 
– Herlíkovice

♦ Lyžařský pobyt v Tisu
♦ Návštěva Walesu ( 2 desetidenní 

pobyty pro mládež )
♦ Návštěva norského TenSingu 

v Praze
♦ Návštěva studentů z Texasu
♦ Návštěva z Walesu v Praze
♦ Návštěva z Dánska - senioři
♦ Návštěva z Mexika v Praze

♦ Podzimní pobyt na táborové zá-
kladně na Vlčici

♦ Přednáškový víkend: 
Komunikace

♦ Čarodějnice
♦ Mikuláš
♦ Mikulovské vinobraní
♦ Adventní koncert Geshem
♦ Adventní slavnost pro seniory
♦ Výstava volnočasových aktivit 

Modřany
♦ Volná skupinová setkávání (gri-

lování, raclet)
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www.open.ymca.cz
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Hlavní pravidelnou činností našeho sdružení je Tensing Orlová, který se schází 2x 
týdně ke zkouškám (v pátek sbor v klubu Futra, ve středu kapela na českobratrské 
faře).

S tensingovou partou jsme absolvovali hromadu koncertů (například Český Těšín, 
Odry, Opava, 2x v Orlové v kulturním domě, 1x v LDN, 1x na náměstí), víkendových 
akcí, festivalů a soustředění (Odry, TS festival Ostrava, Gospel Night Krnov, jarní sou-
středění v Jeseníku, podzimní soustředění na Travné…), přivítali jsme vzácné hosty – 
pěvecký sbor gymnázia Jeseník v červnu a TS Norway v listopadu, pořádali worksho-
py (harmonizační, zvukařský, týdenní hudební v létě spolu se sdružením Benjamin).

Od září u nás vypomáhal dobrovolník Kryštof z Německa, který kromě práce v TS 
rozjel také klub karetních her a spolupracoval s orlovskými školami na jazykové výu-
ce.

Pořádali jsme i další akce, jako např. koncert Oldřicha Janoty, Rozloučení s prázd-
ninami, turnaj ve vybíjené… 
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orlova@ymca.cz
www.orlova.ymca.cz
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Naše YMCA se zaměřuje na pravidelnou klubovou činnost. Připravujeme akce pro 
děti ze sociálně slabých rodin, děti z minoritní i majoritní společnosti.

Pořádáme jednodenní i víkendové akce, tábory, soutěže, výstavy, besedy.
Rozšířili jsme spolupráci s odborem právní ochrany dětí a mládeže obvodu Ostra-

va- Jih a navázali jsme spolupráce s MŠ Keramická. Podařilo se nám získat prostory pro 
nízkoprahové zařízení dětí a mládeže v obvodu Slezská Ostrava.

V loňském roce se nám nejvíce povedly tyto akce:

♦ Měsíční výstava papírových modelů ABC v areálu výstaviště Černá Louka
♦ Letní stanový tábor na téma „Cesta kolem Zeměplochy“
♦ Mezinárodní výstava a soutěž v lepení papírových modelů. 
♦ Zúčastnili jsme se akce 700let Slezské Ostravy, kde jsme připravili doprovodný pro-

gram pro děti a návštěvníky této akce
♦ První společenský večer  pro členy a přátele YMCA Ostrava
♦ Mrakoplaš aneb Mikuláš trochu jinak
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Rok 2005 měl pro nás tři základní rysy:
HODNĚ koncertů sborů TenSing a Revelation; Rozvoj schopností vedoucích; Rozvoj naší křes-
ťanské práce

Díky dotaci z Geneva Global měl TenSing Poruba možnost rozvinout svůj program pro-
tidrogových koncertů, který byl představen studentům různých ostravských škol. Naše další 
TenSingy a Revelation měly také program nabitý koncerty, které byly umožněny (a značně 
obohaceny) díky koupi vlastního osvětlovacího systému.

Museli brát v potaz také nároky kladené na vedoucí a otázka rozvoje schopností vedoucích 
pro nás nabývala na důležitosti. V roce 2005 jsme společně s organizací Young Life započali 
„výcvikové programy“ nejen pro naše současné vedoucí a dobrovolníky, ale také pro teenage-
ry, kteří vykazují potenciál k tomu být vedoucím.

V loňském roce jsme také rozvinuli systém Biblických skupinek a společně s Církví bratr-
skou v Ostravě jsme začali pořádat Bohoslužbu mladých pro teenagery, kteří by rádi věděli více 
o tom, čemu křesťané věří.

Roku 2005 se dále pracovalo také na dalším rozvoji tensingových aktivit, což zahrnovalo 
zorganizování Moravskoslezského tensingového festivalu, Československého tensingového 
festivalu (společně s YMCA DAP), hostování malého týmu z Tensingu Norway a opět jsme v Os-
travě přivítali Tensing Lommedalen. Dále se pak náš malý průkopnický tým vydal na cestu do 
Ukrajiny, aby prozkoumal potenciální možnosti spolupráce s Tensingem na Ukrajině.

Nakonec jsme rádi posloužili mnoha organizacím zapůjčením našeho vybavení a apara-
tury, centra mládeže a know how. Vše, co máme, je darem od Boha a je požehnáním využívat 
tohoto daru při pomoci dalším organizacím, stejně tak, jako bylo pomáháno nám v minulosti.

Poděkování:
MMO (Ostrava), ÚMOb Ostrava-Poruba, ÚMOb Ostrava-Jih, ÚMOb Frýdlant n. Ostravicí, 

Geneva Global, Obchodní akademii, Young Life Ostrava a spoustě dalších organizací, které 
nám v loňském roce pomáhali v naší práci.
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♦ Centrum Mládeže
♦ TenSing Ostrava-Poruba
♦ TenSing Ostrava-Jih
♦ TenSing Frýdlant n. Ostravicí
♦ Revelation Rock-Gospel sbor
♦ Protidrogové koncerty
♦ Jufík & Smajlík – večerní kluby pro mladé
♦ Grilování & Úterky u Terryho – diskuzní skupinky

♦ Bible Study skupinky
♦ Bohoslužba mladých
♦ „Škola pro rozvoj schopností vedoucích“ – tréninkový 

program
♦ Československý TS Festival (s YMCA DAP)
♦ Moravskoslezský TS Festival
♦ Víkendové pobyty
♦ Koncerty

YMCA

op@ymca.cz
www.op.ymca.cz

737 529 979
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Rok 2005 se v YMCA Polička nesl v duchu roku 2004, kdy se poprvé uskutečnil pří-
městský tábor s přáteli z amerického Ponca City, tentokrát s názvem „Angličtina tro-
chu jinak II“. Děti opět mohly zakusit, že není až tak složité domluvit se s člověkem, 
který žije na druhém konci světa. Z této akce můžeme mít opravdu dobrý pocit, že 
se ujala a že se tohoto zábavně vzdělávacího programu zúčastnilo přes 100 dětí jak 
z Poličky, tak i okolí. 

Úspěšně se také ujal kurz angličtiny, který probíhá jednou týdně, kromě prázdnin. 
Účastní se ho skupinka do deseti lidí.

Nelze opomenout pravidelné výjezdy malé skupinky mládeže na Vysočinu, kde 
tráví 4 až 5 víkendových dní v roce.   

Náš dík patří všem dobrovolníkům, přátelům z USA a všem dalším, kteří se zapojili 
do práce YMCA Polička.
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Aktivity:

♦ Letní příměstský tábor s Američany
♦ Víkendové akce pro mládež

♦ Koncerty
♦ Kurz anglického jazyka

policka@ymca.cz
www.policka.ymca.cz
737 638 299
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Hlavní oblasti činnosti YMCA Praha jsou sociální a volnočasové programy pro děti, mládež 
i celé rodiny. Rok 2005 byl pro YMCA Praha velkým povzbuzením. Díky získaným dotacím jsme 
mohli profesionalizovat práci v mateřských centrech a nízkoprahovém klubu. V září 2005 byl 
zahájen projekt „Pevný základ – kvalitní pomoc!“, který je spolufinancován Evropským sociál-
ním fondem a státním rozpočtem ČR. Cílem projektu je posílení kapacity organizace tak, aby 
byla schopna poskytovat kvalitní služby uživatelům.V rámci tohoto projektu vzniká i systém 
vzdělávání pracovníků a dobrovolníků YMCA Praha. 

Aktivity:

♦ Mateřská centra Domeček (Jižní Město), Klubíčko (Černý Most), Na Poříčí
� herny, hlídání, školička Beránek, cvičení, kurzy, tvůrčí dílny
� duchovní večery, rekreace 
� Poradna přirozeného plánování rodičovství
� Multikulturní skupina žen
� Klub neslyšících maminek se slyšícími dětmi
� Jantar- svépomocná skupina žen po ablaci prsu

♦ Nízkoprahový klub pro mládež Ymkárium 
♦ TenSing Praha 
♦ Seniorklub 
♦ Bratrská YMCA 
♦ Víra a Světlo – společenství rodin s postiženými dětmi a jejich 

přátel
♦ Jednorázové akce – Bambriáda, Zahradní slavnost ke Dni ma-

tek, Drakiáda, Dny tvořivosti, Čerstvě natřeno, Gos pel night, 
Cesta světel k uvítání adventu 

Letní a zimní tábory

Správa základny Masarykův tábor Soběšín

Za finanční pomoc děkujeme: MŠMT ČR; MČ Praha 1, 11 a 14; 
Magistrátu hl.m.Prahy; MPSV; Českému Telecomu; T – Mobile; NROS- 
zprostředkovateli nadačního příspěvku z ESF a státního rozpočtu 
a všem sponzorům a drobným dárcům.

A především děkujeme těm, kteří vedou a vymýšlejí programy 
YMCA Praha i všem, kteří napomáhají k dobrým vztahům a atmosféře 
v YMCA Praha!
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praha@ymca.cz
www.praha.ymca.cz

224 872 128
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Motto: „Setkáním k poznání, pozná-
ním k pochopení, pochopením k při-
jetí a lásce.“

Činnost našeho sdružení je zaměře-
na na vytváření a obnovování dobrých 
vztahů v rodině. Členové našeho sdru-
žení uskutečnili v průběhu roku 2005 
celkem 92 samostatných akcí, s celko-
vou účastí 4 769 osob. Jednalo se větši-
nou o několikadenní akce – víkendové 
semináře, pobytové akce nebo letní 
kurzy a tábory, ale také jednorázové 
přednášky a besedy.  Každou akcí jsme 
se snažili naplňovat motto a poslání 
našeho sdružení a tak se každá aktivita 
stala pro její účastníky příležitostí a vý-
zvou k setkání se sebou samotným, přá-
teli i Bohem a vzájemnému obdarování 
a povzbuzení.

Pokračovali jsme také ve společných brigádách při rekonstrukci Domu setkání v Krko: 
noších, Albeřicích, na kterých odpracovali naši členové přes 1200 hodin. Mnohem více, než 
předchozí roky jsme ho však mohli využívat pro naše programy a nabídnout k využití ostatním 
zájemcům.

Nové podněty pro naší činnost jsme získali od přátel z YMCA Helsinky, zejména při návštěvě 
ve Finsku a následném semináři u nás. SS
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Aktivity :

♦ Letní tábory rodin
♦ Tvořivé víkendy pro matky s dětmi
♦ Hravé a dobrodružné akce pro otce 

s dětmi
♦ Manželská setkání – celoroční kurzy 

obnovy manželství
♦ Víkendové akce pro mládež
♦ Semináře a školení zaměřené na vý-

chovu dětí a vztahy v rodině
♦ Společenství – kluby rodin a manželů

♦ Vzdělávací a motivační akce k posílení 
otcovství / mateřství

♦ Dům setkání – brigády a pobytové 
akce

♦ Přednášky a besedy s mladými lidmi 
na téma rodina a manželství

♦ Vydávání čtvrtletního Bulletinu o man-
želství a rodině

♦ Tisk studijních a metodických materiálů
♦ Audiokazety a CD s přednáškami o rodině 

YMCA

setkani@ymca.cz
www.setkani.org
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2005?

chvála Bohu, dobře bylo…
♦ o Velikonocích jsme hráli tři detektivní příběhy od G.K.Chestertona 
♦ v rámci oslav 750 let obce jsem uspořádali cykloolympiádu 
♦ na kolech vyrazili na několik výletů, třeba do konopného labyrintu v Rakousku
♦ na táboře u Veverské Bítýšky zaměstnávali tělo i duši příběhy proroka Daniele 
♦ putovali po Pálavě a jejím okolí
♦ hudební skupina Kastrofa měl svá první veřejná vystoupení 
♦ promítali jsme amatérský film Ondřej Semotána „Rukavicová loutka“
♦ poslouchali přednášku Petra Kalače o Borneu
♦ pekli jsme perníkové betlémy
♦ přivezli jsme do Strmilova Betlémské světlo
♦ o Vánocích se setkali účastníci a příznivci táborů YMCA při bojové hře
♦ scházeli se kytaristé mladší i starší
♦ brigádničili jsme

 
Takže nezbývá než zopakovat – Chvála Bohu
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strmilov@ymca.cz
strmilov.evangnet.cz
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Dlouhodobě se nám daří: 

♦ letní vodácké a cyklistické tábory
♦ podpora sbírky Pomozte dětem (v ro-

ce  2005  vystoupili členové Pere gri-
no va kvarteta s hudbou na keltské mo-
tivy)

♦ turnaj o Velikonoční kuličku v Klášteře 
nad Dědinou

♦ turnaj sálové kopané v Třebechovicích

Za podporu v roce 2005 děkujeme: 

♦ Krajskému úřadu Královehradeckého 
kraje

♦ YMCA v ČR
♦ Ministerstvu školství mládeže a tělový-

chovy ČR
♦ M Ú v Třebechovicích pod Orebem
♦ obětavým dárcům a dobrovolníkům 

z řad členů a příznivců sdružení

Činnost  našeho sdružení  můžeme rozdělit do následujících skupin:
♦ programy pro děti a rodiny s dětmi (letní tábory, tvůrčí aktivity, plavání, cvičení, lyžo-

vání,turnaj v kuličkách)
♦ sportovní aktivity pro mládež  a rodiče (vodní sporty, lyžování,cykloturistika, šachy,-

sálová kopaná)
♦ podpora charitativních projektů (Pomozte dětem, běh Terryho Foxe , humanitární 

sbírka pro Diakonii Broumov)
K našim programům jsou zváni  všichni zájemci.Zájemce zveme do svých řad a na-

bízíme  členství v našem sdružení s nabídkou spolupráce při rozvoji  sdružení, tvorbě 
a přípravě aktivit pro volný čas zejména dětí, mládeže a rodin.

YMCA

trebechovice@ymca.cz
www.trebechovice.ymca.cz
495 593 069
494 371 326
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O tom, jak proběhl rok 2005 v našem sdružení, by se dalo napsat mnoho stránek. 
V podstatě to byla hlavně spousta dobrovolné práce, radosti a nadšení.

Skautská sekce sdružení uspořádala společný sraz YMCA-SKAUTSKÝCH oddílů 
(kterého se zúčastnilo 80 skautů), celoroční rádcovský kurz pro rádce skautských dru-
žin a PRAcovní SEtkání vedení oddílů. Táborová sekce tradičně pořádala letní tábory 
pro veřejnost. Přibyl nám další oddíl, který se zabývá prací s dětmi z dětských domo-
vů. Program „Otevřené klubovny“, který je zaměřen na smysluplné využití volného 
času neorganizovaných dětí a mládeže, se rozšířil do dalšího města.

Naše hlavní aktivity:

♦ Celoroční skautská činnost
♦ Letní tábory pro neorganizované děti a mládež
♦ Práce s dětmi z dětských domovů
♦ Jednorázové akce pro nečlenskou veřejnost (výtvarné dílny, sportovní a herní 

odpoledne pro děti a mládež, vystoupení pro rodiče ….)
♦ Celoroční zájmové kroužky pro děti i dospělé – keramické, taneční, pěvecké
♦ Vzdělávací kurzy pro vedoucí volnočasových 

aktivit dětí a mládeže

Poděkování:

Opravdu moc děkujeme 
všem členům, dobrovolní-
kům a také rodičům. Za fi-
nanční podporu děkujeme 
Ministerstvu školství, mláde-
že a tělovýchovy ČR, Magis-
trátu města Brna, Městským 
úřadům v Břeclavi, Podivíně, 
Prostějově a Obecním úřa-
dům v Domaníně, Silůvkách 
a Švábenicích.
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ymcats@ymca.cz
www.ymcats.ymca.cz

543 232 131
777 674 057

YMCA
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YMCA v Ústí nad Labem v roce 2005 oslavila sedmileté výročí. Pořádala 1. narozeniny 
fungování mateřského centra POHÁDKA. Skupina mladých ymkařů založila čajovnu YOUNG 
TEA, klub Freestyl pro teenagery rozšířil denní programovou nabídku o mléčný a nápojový 
nealko bar. Prostory klášterního sklepa a zahrada ze 17. století získaly finanční podporu, pro-
střednictvím veřejné sbírky, pro oživení a rekonstrukci na Literární kavárnu a oázu klidu upro-
střed města Ústí nad Labem. Číslo konta veřejné sbírky – 111 095/2400 

V prosinci byl slavnostně založen Fond Obnovy areálu Dominikánského kláštera. 
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Programy: 

♦ Nízkoprahový klub Freestyl
♦ Mateřské centrum POHÁDKA
♦ Čajovna pro mladé – YOUNG TEA
♦ MAJÁK -  centrum pomoci v krizi
♦ Senior klub
♦ Sportovní klub YMCA, vč. turnajů – volej-

bal, floorbal
♦ Dětské a sportovní dny

♦ Výstavy a koncerty v kostele sv. Vojtěcha
♦ Regionální partner EURODESKU v Ústec-

kém kraji
♦ Regionální zastoupení České národní 

agentury MLÁDEŽ v Ústecké kraji
♦ Regionální kontaktní místo Sdružení čes-

kých spotřebitelů v Ústeckém kraji
♦ Obnova areálu Dominikánského kláštera 

– sídla YMCA v Ústí nad Labem
usti@ymca.cz
www.usti.ymca.cz

YMCA
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Občanské sdružení YMCA Znojmo ve svém čtrnáctiletém působení zaznamena-
la největší úspěchy na sportovním poli. V korfbalu získala 5 titulů Mistra ČR. 3 tituly 
v žákovských kategoriích, 1 v juniorské a 1 v seniorské kategorii. Tím se stali nejúspěš-
nějším kolektivem všech českých korfbalových dob. I její další činnosti stojí za zmín-
ku. Taneční skupina vystupuje na plesech a významných událostech města Znojmo. 
I ostatní odvětví pořádají soutěže, výstavy, výlety a tábory. 

sportovní aktivity:

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

Dále bychom chtěli poděkovat MěÚ Znojmo, ZŠ Josefa Mareše Znojmo.

ZZ
NN
OO
JJ
MM
OO

znojmo@ymca.cz
www.znojmo.ymca.cz

YMCA
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Úvod

Zakončil se patnáctý rok působe-
ní Živé rodiny. Na jeho konci, po aktu-
alizaci členské databáze sdružujeme 
celkem 350 rodin, to je 943 dospělých 
členů a 705 dětí.

Činnost

Klíčovým aktivitám Živé rodiny 
se v uplynulém roce dařilo. Tábory na 
Pavlátově louce byly zcela naplněné, 
proto v roce 2006 budou pořádány 
3 turnusy. Úspěšná byla i účast pro-
fesionálních psychologů, umožněná 
granty MPSV. Dále s úspěchem pro-
běhly tábory na Vlčici, dva dětské tá-
bory, pobyt v Taizé

Manželská setkání potvrdila pev-
ně vybudovanou tradici, stejně jako 
navazující víkendové akce a reprezen-
tativní ples v Arcibiskupském paláci. 

Zpravodaj i nadále působil jako spojovací medium Živé rodiny. 
Scházeli se volejbalisté, uskutečnilo se několik sportovních sobot s poněkud proměnlivou 

účastí, s úspěchem probíhalo malování na hedvábí, výtvarná soutěž, Hudební večer a mnoho 
dalších akcí.

Rodinná politika

Na poli rodinné politiky se objevuje konkrétnější spolupráce se státními a regionálními in-
stitucemi. Plodů zatím musíme vyčkat.

Vztahy s YMCA

V rámci YMCA v ČR bohužel častěji narážíme na odlišnosti Živé rodiny od většiny kolektiv-
ních členů, než bychom užívali toho, co nás spojuje…

Závěr

Živá rodina, jako společenství lidí vyznávajících platnost 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 dů-
ležité, v našich vlastních živých rodinách.
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YMCA

zr@ymca.cz
www.zr.ymca.cz
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Výnosy Kč Náklady  Kč

Dotace MŠMT 4 510 958,00 Mzdy, OON, vč.zák.poj. 3 055 889,00

Jiné dotace (ministerstva, obce, nadace) 578 059,00 Spotřeba materiálu,DHIM,DNIM, energie… 2 682 117,00

Členské příspěvky 152 360,00 Provozní náklady/nájmy ad… 3 381 025,00

Dary 381 472,00 Služby, opravy, telefony, cestovné,... 3 790 432,00

Příjmy z vlastní činnosti       * 6 854 529,00 Poskytnuté příspěvky a dary 2 880 863,00

Ostatní výnosy     ** 578 787,00 Ostatní náklady   *** -2 565 112,00

Daň z příjmu právnických osob 1 023 360,00

Výnosy celkem 13 056 165,00 Náklady celkem 14 248 574,00

Ztráta 1 192 409,00 Zisk 0,00

Aktiva Kč Pasiva  Kč

Hmotný i nehmotný investiční majetek  97 311 484,00 Vlastní jmění 80 719 417,00

Finanční investice 1 530 000,00 Nerozdělený zisk/neuhrazená ztráta -2 912 790,00

Oprávky k hmot. i nehmot. invest. majetku -23 785 906,00 Závazky z obchodního styku 1 720 860,00

Peněžní prostředky 2 203 999,00 Závazky ze závislé činnosti 211 969,00

Pohledávky z obchodního styku 947 687,00 Daň z příjmů právnických osob -849 190,00

Pohledávky za zaměstnance 0,00 Ostatní pasiva 574 956,00

Ostatní aktiva  65 549,00 

Aktiva celkem 78 272 813,00 Pasiva celkem 79 465 222,00

Ztráta 1 192 409,00 Zisk 0,00

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 2005

ROZVAHA 2005 

*   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.
Data roku 2001 a 2002 nelze relevantně srovnávat, bez přihlédnutí k HV jednotlivých KČ, neboť transformací organizační struktury YMCA došlo k osamostat-
nění účtování.

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