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Název:
YMCA v České republice
(Young Men‘s Christian Association)  

Adresa:
Na Poříčí 12, 110 00 Praha 1

Telefon:
224 872 004

E-mail:
sekretariat@ymca.cz
  
Internet:
http://www.ymca.cz
#ymcacz
instagram.com/ymcacz 
facebook.com/ymcacr

Typ právnické osoby:
spolek

Registrace:
L 4313 vedená u Městského soudu v Praze  

DIČ:
CZ00499498

Počet členů:
do 26 let    2 542
nad 26 let    1 308
celkem     3 850

Počet dobrovolníků      1 038

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

Členové statutárního orgánu YMCA v ČR:
předseda: Vladislava Vidláková
1. místopředseda: Miroslav Sedláček
2. místopředseda: Vendula Holubová
hospodář: Michael Erdinger
generální sekretář: Vojtěch Rálek

Základní organizační jednotky:
V roce 2021 působilo v České republice 27 kolektivních 
členů YMCA v ČR ve 12 krajích: Jihočeském, Jihomorav-
ském, Královéhradeckém, Libereckém, Moravskoslez-
ském, Olomouckém, Pardubickém, Plzeňském, Praze, 
Středočeském, Ústeckém a Vysočina.

Kolektivní členové YMCA v ČR:
YMCA Braník (Praha), Brno, YMCA DAP, Děčín, YMCA 
Familia, Hradec Králové, Husinec, Jindřichův Hradec, 
Klatovy, Letohrad, Liberec, Mělník, Neveklov, Oikume-
né – Akademická YMCA, Olomouc, Orlová, Pelhřimov, 
Plzeň, Podivín, Praha, YMCA Setkání, YMCA Sever, 
Strmilov, YMCA Skaut, Třebechovice pod Orebem, 
Ústí nad Labem, Znojmo, Živá rodina.

YMCA v České republice byl přiznán Ministerstvem 
školství, mládeže a tělovýchovy titul: 
„Organizace uznaná MŠMT pro oblast práce s dět-
mi a mládeží na léta 2022 až 2023“.

Základní informace
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YMCA je nejstarší a největší mládežnickou organizací na 
světě, která dnes ve 119 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, etnika, národnosti a politické-
ho či náboženského, přesvědčení, sociálního postavení, 
fyzických a duševních schopností. 
Po celém světě má přes 58 milionů členů.

Historie
YMCA vznikla v roce 1844 jako prostředek křesťanské 
pomoci mladým lidem „ztraceným“ v rychle se industria-
lizujících a odlidšťujících městech Anglie.  Od té doby se 
rozšířila po celém světě. 
U nás od roku 1890 fungovala prostřednictvím tzv. 
„Křesťanských spolků mladíků“ nebo tzv. „Křesťanských 
sdružení mládeže“. Po několika letech fungování v rám-
ci 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. Masaryka, 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 blížící-
mu se dělení Československé federativní republiky.

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

Motta YMCA v ČR:
YMCA – prostor pro Tebe 
YMCA – cesta k hodnotám

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 je 
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 prosazovat 

čestnost, opravdovost a tvořivost.
Rozvíjet a upevňovat formy vedení a programů, které 

dokumentují rozmanitost a hloubku křesťanské zkuše-
nosti.

Pracovat pro rozvoj celého člověka.

Dobrovolnictví 
YMCA stojí na práci dobrovolníků, v roce 2021 odpraco-
vali přes 141 000 hodin, což představuje hodnotu téměř 
29 739 000 korun.
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Co je YMCA?



YMCA nabízí pestrou paletu aktivit pro kvalitní trávení 
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, uvádíme na dalších stránkách.

Pravidelné aktivity
Ten Sing (hudebně sociální program)
Dětské oddíly, Kluby mladých
Výtvarné aktivity (kresba, malba, keramika,…) 
Umělecké aktivity (hudba, tanec, divadlo…): 

      Zájmové a polytechnické kroužky (ornitologický,   
      modelářský, elektrotechnický, jazykové…) 

Sportovní aktivity (vodní sporty, lezectví, korfbal, 
      ping pong, volejbal,…)

Manželská setkání
Mateřská centra
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Aktivity pro rodiny 
Aktivity pro seniory
Tábory YMCA (pro členy YMCA i pro veřejnost)

       – dětské, mládežnické, rodinné, integrační
Příměstské tábory 
YMCA Skaut (program skautské výchovy                                                                                             

      s křesťanskými principy)
Integrace tělesně postižených
Vzdělávací semináře a přednášky
Nízkoprahová centra a otevřené kluby

Další činnosti
Vzdělávání vedoucích 
Celoymkařská setkání
Vydávání časopisu Protein (elektronicky: protein.ymca.cz)
Zvyšování kvality programů a organizace.
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Navzdory obtížnému roku 2021 jsme uspořádali celkem 
1 484 aktivit, jejichž nabídku využilo 37 761 účastníků. 

To vše zajišťovalo 1 038 dobrovolníků a řada dalších 
pomocníků. V interakci nadšených vedoucích a dětí či 

Zajímavá čísla za rok 2021

�

Skupiny, 
oddíly

Tábory Vícedenní
akce

Víkendové
akce

Jednorázové
akce

Školení Služby

počet
277

účastníků   
3 228

počet
58

účastníků    
2 840

počet
128

účastníků 
2 936

počet
110

účastníků    
2 931

počet
858

účastníků 
25 405

počet
12

účastníků 
296

počet
40

�

Popis činnosti

mladých lidí, vzniká vždy něco nového, nová dobro-
družství, přátelství, zážitky, zkušenosti, dovednosti a to 
na obou stranách. Děkujeme všem, kteří věnují svůj čas, 
energii, schopnosti a lásku dětem a mládeži.



Masarykův tábor YMCA na Sázavě u Soběšína 
Krásné tábořiště asi 60 km od Prahy. Tábor je rozdělen do tří 
samostatných táborů s kapacitou 98, 58 a 50 lůžek. Tábor 
provozuje Palác YMCA, s.r.o.

tabor.palacymca.cz
  

Táborová základna Vlčice 
V nádherné přírodě Jižních Čech, na břehu Staňkovského ryb-
níka. Ubytovací kapacita 59 osob. Provozuje YMCA Jindřichův 
Hradec. 

www.ymca-jh.cz

  

Táborová základna Veverská Bítýška 
Na břehu řeky Svratky se nalézá tábor, který je možno využít 
především v letních měsících. Jeho kapacita je přibližně 48 
osob. Provozuje YMCA Brno.

www.ymcabrno.cz

Táborová základna Pastviny 
V krásném prostředí Orlických hor v blízkosti Pastvinské 
přehrady najdete zrekonstruovanou základnu pro asi 42 osob. 
Provozuje YMCA Letohrad.

www.letohrad.ymca.cz

YMCA v ČR provozuje 4 vlastní táborové základny:

�

Tábořiště YMCA
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Oblast zahraničí je v YMCA v ČR důležitou součástí její činnos-
ti, a to hned v několika oblastech - v zastupování Ymky v ČR 
v mezinárodních ymkařských strukturách, v oblasti spolupráce 
Ymky v ČR se zahraničními Ymkami na celostátní úrovni či na 
úrovni jednotlivých kolektivních členů, a v oblasti individuální, 
kam např. spadají cesty našich ymkařů do zahraničí, třeba 
v rámci existujících zahraničních programů, případně i návště-
vy zahraničních ymkařů u nás.

Podobně jako minulý rok byly naše mezinárodní aktivity 
poznamenány řadou restrikcí v oblasti cestování, ovšem i přes 
tato omezení řada aktivit opět proběhla, mezi nimi i aktivity 
úplně nové. Řada akcí pak byla přesunuta do virtuálního pro-
středí a proběhla online formou. Tak např. proběhl i program 
YMCA Leadership Academy, který organizuje YMCA Europe, 
a který dokončila v roce 2021 členka YMCA DAP. Nové mož-
nosti online setkávání otevřely další příležitosti, a tak se mohlo 
konat i několik dalších konferencí, mezinárodních vzdělá-
vacích bloků a diskuzních skupin na evropské či ymkařské 
celosvětové úrovni.

Stěžejní mezinárodní akce roku 2021 
Valné shromáždění YMCA Europe (online)
Y-CAMP – mezinárodní kemp v Německu, 5 účastníků
YMCA Unify Mission Trip – mezinárodní akce v ČR, 4 

       účastníci
Study visit YMCA v Bavorsku (Mnichov, Norimberk), 9 

       účastníků
YMCA Westbund visit, 3 účastníci

Mezinárodní partnerství a spolupráce běží primárně s:
YMCA Slovensko
YMCA Bavorsko
YMCA Westbund
YMCA v Norsku

Členství v mezinárodních organizacích
YMCA Europe – Evropská aliance YMCA 
WAY – Světová aliance YMCA

�
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Mezinárodní programy

Zástupci YMCA v ČR v mezinárodních výborech
ETS skupina YMCA Europe – Marek Djakoualno
ESG skupina YMCA Europe – Veronika Kozlová
Zahraniční komise ČRDM – Sára Dzvoniková
YMCA V ČR má dále své zástupce v několika meziná-

rodních projektech a přípravných týmech mezinárodních 
konferencí YMCA.

Příběhy dobrovolníků čtěte na:
 http://ymca-na-cestach.blogspot.cz/.

�
�
�
�
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YMCA 100

100 let YMCA v Československu
 
Celosvětová YMCA slavila v roce 2021 již 177 let své exis-
tence. Přestože YMCA na našem území pracovala již na 
konci 19 století, oficiálně zahájila svou činnost až v roce 
1921 – právě proto jsme slavili STÉ výročí.

Tomáš Garrigue Masaryk vyslal svou dceru Alici do 
světového ústředí YMCA, aby vyjednala vše potřebné 
a v dubnu 1921 byla YMCA v tehdejším Československu 
přijata jako člen této největší světové organizace pracují-
cí s dětmi a mládeží.

Na řadě míst České republiky, kde YMCA pracuje, pro-
běhla řada akcí k této příležitosti. Mimo jiné kolovala 
také výstava o současné Ymce – jejích hodnotách i akti-
vitách. Pekli se také dorty s motivem YMCA 100, některé 
byly od profesionálů, jiné, stejně krásné, byly vyrobeny 
svépomocí a některé pekly děti samy. 

K této mimořádné příležitosti proběhlo také slavnostní 
Valné shromáždění YMCA v ČR v prostorách Kaiserštejn-
ského paláce v Praze.
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Rok 2021 byl pro YMCA Braník rokem zdařilým. Navzdory ome-
zením plynoucím z pandemické situace se konaly všechny 
plánované akce v plném rozsahu.

Již tradičně lze rozdělit akce naší YMCA na vody a tábory.
Z vodáckých akcí proběhla voda pro menší děti na Vltavě 
a voda pro starší děti, na které účastníci vystřídali Tichou Orlici, 
Orlici, Labe a Opatovický kanál. Kromě letních vod máme také 
jarní víkendové „tréninkovky“; letos byly dvě, a to na Jizeře a na 
Sázavě.

Letní tábory byly také dva. Jsou to tradičně akce s největším 
počtem účastníků a tentokrát oba probíhaly na severu Čech. 
Ten pro mladší věkovou skupinu se konal v Ujkovicích u Mladé 

Boleslavi. Jeho tématem byl Asterix a Obelix. Tábor Pecka pro 
starší děti na motivy knihy Stříbrná židle z cyklu Letopisů Nar-
nie se odehrál tradičně poblíž městysu Pecka v Podkrkonoší.

Do budoucna hledíme s nadějí. V roce 2022 plánujeme nabíd-
ku akcí rozšířit o putovní akci pro starší mládež a příměstský 
tábor pro děti.

Velké poděkování patří nejen všem účastníkům, ale také těm, 
kdo umožnili konání akcí. Ať už svou přímou účastí, podporou 
z domova, modlitbami, materiálně, finančně nebo jakkoli jinak. 
Jsme si též vědomi Boží podpory a jsme za ni vděčni, bez ní 
bychom akce pořádat nemohli.

YMCA Braník
branik@ymca.cz | www.branik.ymca.cz

▼
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ká poradna pod taktovkou Mgr. Kláry Vagounové. Uskutečnil 
se i Letní kemp, oblíbené Vánoční dílny či prodej Vánočních 
jedliček ve spolupráci s Nadací Veronica.

Na táborové základně ve Veverské Bítýšce se provoz naštěstí 
plně obnovil před prázdninami a mohly proběhnout všechny 
letní tábory (rodiče s dětmi, tábor Svišťů, tábor pro nevidomé), 
a naštěstí i jiné tábory YMCA Brno (Blažkov, Kláskův mlýn).  
Podzimní provoz byl plynulý a na tradičních podzimních 
brigádách jsme dohnali, co jsme zameškali na jaře.

Děkujeme našim vedoucím, členům, rodinám, dobrovolníkům 
a příznivcům za trpělivost a nasazení během tohoto náročné-
ho roku a přejeme mnoho energie do nadcházejících let.

Brněnská YMCA tradičně provozuje aktivity především ve 
svých klubech. V roce 2021, s pokračujícími omezeními 
pandemie covidu, se kluby věnovaly své činnosti co možná 
nejlépe, některé byly nuceny svou činnost zcela pozastavit, 
některé se setkávaly především online.

YMCA Brno spravuje prostory v centru Brna, kde ve čtyřech 
klubovnách a jednom tanečním sále probíhá většina klubo-
vé i mimoklubové činnosti. Úspěšně, jen s malými výpad-
ky, pokračovaly aktivity klubu pro pracující matky s dětmi 
– MamaMimi klub. Po celý rok nadále probíhala psychologic-

YMCA Brno
brno@ymca.cz | www.brno.ymca.cz

▼
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strávily tensingové skupiny na pelhřimovském gymnáziu 
a společně sdílely, co se přes rok naučily. 

V listopadu se podařilo po roce opět uspořádat volejbalový 
turnaj v Pardubicích i třetí ročník školení Know How pro dob-
rovolníky. Celý rok jsme pak zakončili on-line Gospel Night 
streamem. Ten Sing se také podílel na Půlnoční v evangelic-
kém kostele na Mělníku.

Rok 2021 přinesl i personální změny – volili jsme výbor 
a změnili sekretáře. Změny se nevyhnuly ani TS skupinách 
- pravidelnou činnost ukončily skupiny z Mělníka a Jaroměři, 
a naopak vznikla nová tensingová skupina v Kolíně.

Velký dík patří všem dobrovolníkům, kteří si udrželi své 
odhodlání navzdory nelehkým situacím. Děkujeme také dár-
cům za poskytnuté finance a za duchovní podporu všem, kte-
ří nás nesou v myšlenkách či modlitbách. Bohu patří chvála za 
každého, kdo Ymce dává, i za každého, kdo z ní může čerpat.

YMCA DAP byla založena s posláním pečovat o aktivitu Ten 
Sing, která funguje celoročně v různých městech ČR. Ten Sing 
je mezinárodně rozšířená aktivita pro mladé od 12 do 19 let. 
Poskytuje nejen bezpečné prostředí pro budování společen-
ství a všestranný rozvoj (hudba, tanec, divadlo), ale také vede 
k zodpovědnosti za sebe i své okolí. To vše na základě tří pilířů 
– Kristus, Kreativita, Kultura. 

Rok 2021 byl, tak jako rok předchozí, z velké části ovlivněn 
koronavirovou pandemií a zejména akce první poloviny roku 
byly přesouvány do online podoby. Zjara proběhl online 
vzdělávací kurz pro nové vedoucí. V létě pak YMCA DAP zorga-
nizovala na Mělníku letní kemp a již tradiční projekt Ten Sing 
BěŽel v Bělči nad Orlicí. Proběhl i příměstský tábor v Semoni-
cích (ve spolupráci s ČCE Semonice). Prázdniny jsme zakončili 
teambuildingovým setkáním tensingových vedoucích na faře 
v Moravči. 

Na podzim se po dvou letech konala největší akce tensin-
gového roku – Český tensingový festival. Těchto několik dní 

dap@ymca.cz | www.dap.ymca.cz

YMCA DAP

▼
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Další společnou akcí byl výlet autobusem do Hřenska a poté 
výšlap k Pravčické bráně.

Povedenou akcí, i přes ne úplně příznivé počasí, byla akce 
Vodní bitva na zahradě. Byly připraveny vodní pistolky a pěno-
vá vodní děla na zapůjčení. Hrálo se nejdříve na týmy a poz-
ději všichni proti všem. Součástí akce bylo samozřejmě také 
posezení u kávy či čaje, rozhovory mezi lidmi.

Velké díky patří manželům Kátě a Matějovi Pasaříkovým za 
vytrvalou dobrovolnickou práci a všem, kteří pomáhali na 
jednotlivých akcích.

Aktivity, které jsou našimi pravidelnými:
Jednorázové akce zaměřené na děti a mládež z okolí�

YMCA Děčín
decin@ymca.cz | www.decin.ymca.cz

YMCA Děčín působí v Ústeckém kraji a má dvě samostatně 
pracující skupiny Zvěřinec a KS. 

Letošní rok nebyl zcela naplněn aktivitami tak, jak jsme byli 
zvyklí. Stále bojujeme s dopady covidové doby, ale bylo 
možné uskutečnit alespoň jednorázové akce a otevřít se okolí 
a naší činností přispět k hodnotně a různorodě využitému vol-
nému času pro děti a mládež, i když máme pouze 25 členů.

Naší stálou akcí i v době covidové byla akce „Loučíme se 
s létem“. Je to dětský den na zahradě, kde byly připraveny 
disciplíny. Součástí programu byly hry, soutěžní disciplíny, 
posezení u kávy či čaje, rozhovory mezi lidmi. Na akci se 
podíleli členové i nečlenové. Lidé pomohli finančně a různým 
občerstvením. Také zde byla možnost pozvat své nevěřící 
přátele, přijít s nimi a mít tak dobrou příležitost k rozhovorům. 
Akce se zúčastnilo přes 50 lidí. ▼
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YMCA Familia
familia@ymca.cz | www.familia.ymca.cz

▼

V roce 2021 jsme prožili mnoho neskutečných událostí. Vůbec 
netušíme, kdo všechno na nás během roku myslel, kdo nás 
držel a nesl, kolik lidí jsme my sami takto nesli ve svých myš-
lenkách a modlitbách a rozhovorech. YMCA Familia navazuje 
na tradiční programy pro manželské páry, pořádané dříve 
Živou rodinou a dále je rozvíjí.

V roce 2021 jsme uspořádali:
Manželská setkání 

Týdenní letní kurz a dva víkendy (jaro a podzim); vzdělávací 
programy pro dobrovolnické páry a jeden vzdělávací víkend 
pro dobrovolnické páry.

�

Programy pro děti a mládež 
Dva víkendy pro mládež; týdenní pobyt pro děti a dvě školení 
pro mladé dobrovolníky.

Programy pro muže
Pětidenní Mužský rituál přechodu do zralé dospělosti (´Ini-
ciace´); čtyřdenní celostátní semináře pro muže; čtyřdenní 
seminář pro angažované muže a evropské on-line setkání pro 
muže.

V r. 2021 se našich akcí zúčastnilo 1091 dětí, teenagerů či 
dospělých.

�

�
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YMCA Hradec Králové
hk@ymca.cz | www.hk.ymca.cz

STOLNÍ TENIS
KLUBY – Společenské hry, Deskové hry, Z – Zdobnice
DĚTSKÉ CENTRUM MEDVÍDEK
SPORTOVNÍ A TURISTICKÉ ODDÍLY – pohybová výchova

Kvůli epidemiologické situaci se většina činnosti soustředila 
do letních měsíců. V nich se uskutečnily i dva běhy Letních 
kempů.

PODĚKOVÁNÍ:
Na tomto místě každoročně děkujeme svým příznivcům 
z MŠMT, Krajského úřadu KHK i Magistrátu města Hradec 
Králové, našim aktivním členům a místním i zahraničním dob-
rovolníkům. Především však děkujeme všem dobrým lidem, 
např. z celé YMCA, že s nimi smíme pracovat na naplnění 
Božího království.

Bůh nám nedal ducha strachu, ale ducha síly, lásky 
a rozvahy.              (2. Tim 1,7)

Zabýváme se potřebami dětí a mládeže, potřebami rodin 
s dětmi, především rodin neúplných s nezaopatřenými dětmi, 
s předškolními i školními dětmi. Snažíme se nabídnout širo-
kou a zajímavou nabídku služeb zaměřené zejména na sociál-
ní prevenci, pomoc a podporu v obtížných životních situacích 
a smysluplné a aktivní využití volného času. Věříme, že naše 
aktivity pomohou vychovat zdravé a vyvážené osobnosti.

AKTIVITY:
SLUŽBY

 Informační centrum pro mládež
 Denní klub pro neorganizované děti a mládež
 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
 Výuka a doučování: angličtina, čeština, francouzština,  

       němčina, matematika, klavír, zobcová flétna, kreslení
 Poradny: pro otázky sekt a nových duchovních 

       směrů, pro motoristy

�
�
�
�

�
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Když v roce 1844 zakládal George Williams v Londýně první 
Ymku, možná netušil, jak moc se jeho myšlenka ujme a rozšíří 
po celém světě.

Dnes je YMCA největší a nejrozšířenější mládežnickou orga-
nizací na světě, a ačkoli ne všechny Ymky naplňují ideu svého 
zakladatele, v naší husinecké Ymce tomu tak určitě je.

YMCA v Husinci se již 28 let snaží oslovit děti a mladé lidi zvěs-
tí evangelia. Jako příklad může posloužit skutečnost, že děti 
z našeho K-klubu ve věku, kdy se jejich vrstevníci věnují růz-
ným jiným „atraktivním aktivitám“, se na klub stále těší a věrně 
ho pravidelně navštěvují. A to rozhodně o něčem svědčí.

YMCA Husinec
husinec@ymca.cz | www.husinec.ymca.cz

▼

V minulém roce se podařilo zorganizovat několik táborů. 
Jeden pro děti, které navštěvují K-klub, je to důležitá akce, 
která má na děti velký vliv. Další pro děti v dorostovém věku 
a jejich kamarády, převážně z Husince a Vodňan. Poslední 
úspěšnou akcí byl letní pobyt rodin s dětmi. Byly tam i děti, 
které si místo rodičů vzali babičku. Babička byla nadšená a její 
vnučky se těší, že pojedou příští rok znovu.

YMCA Husinec má stabilní členskou základnu a tak díky Bohu 
můžeme pracovat na šíření evangelia tam, kde jsme. Můžeme 
to dělat společně a můžeme se v tom navzájem podporovat. 
Jsme také vděční za zázemí a podporu, které máme v husi-
neckém společenství.
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V roce 2021 jsme uspořádala celkem 45 akcí – pracovaly 3 
celoroční skupiny, byla 1 vícedenní akce, 8 víkendovek, 7 let-
ních táborů pro děti i mládež a mnoho jednorázových akcí.

Ohlédnutí za rokem 2021:
navzdory covidovým omezením jsme stihli velikou spous 

       tu akcí a aktivit pro děti a mladé lidi, včetně 7 letních tábo-
       rů – velké poděkování patří našim báječným dobrovolní-
       kům!

covid nám přinesl nové výzvy – třeba práci v očkovacím 
       centru

byl to rok oslav 100 let YMCA v Československu – pod 
       heslem „Objevovat, na čem skutečně záleží“ 

�

�

�

YMCA Jindřichův Hradec
jh@ymca.cz | www.jh.ymca.cz

začala stavba rozšíření YMCA centra – moc se těšíme!
byl to v mnoha směrech náročný rok, ale přinesl i mnoho 

       dobrého – za to dobré jsme moc vděční a chceme si to 
       uchovat v mysli pro „dobití baterií“

díky všem, kdo se na práci YMCA JH podílejí a kdo ji vše
       možně podporují!

a především děkujeme Pánu Bohu, že nese dílo YMCA dál...

 Myslíme i v této těžké době na všechny, kteří nás podporují 
v naší činnosti a děkujeme Městu Jindřichův Hradec, YMCA 
v ČR, MŠMT, Jihočeskému kraji a všem dalším dárcům.

�
�

�

�

▼
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Naše činnost v roce 2021 byla opět poznamenaná coronavi-
rem. První velkou akcí tak byl tradiční letní tábor. Téma letos 
bylo velmi netradiční a to Fofr rok. Během 14 dnů účastníci 
zažili vše, co se během roku stane – lyžovali a stavěli sněhulá-
ky – koulely koule alias pneumatiky od traktoru, zdobili vajíč-
ka, zažily oslavu Vánoc i s řízky a bramborovým salátem nebo 
také letní a zimní olympiádu. Občas byli překvapeni historic-
kou událostí, která rozbila běžný roční řád. Například výbuch 
jaderné elektrárny Černobyl, operace Barbarosa (napadení 

SSSR Německem) a černý pátek (1929). Kromě toho byl tábor 
obohacen o velmi vysoké lanové překážky. 

Dalšími akcemi byla přespávačka s deskovými hrami a filmem. 
A konec roku byl ve znamení přípravy na Vánoce – tedy výro-
ba a zdobení adventních věnců.

Všem dobrovolníkům děkujeme za ochotu investovat svůj 
vzácný čas do našich akcí.

YMCA Klatovy
klatovy@ymca.cz | www.klatovy.ymca.cz
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V roce 2021 YMCA Letohrad opět svými silami spravovala TZ 
Pastviny včetně starostí o budovu a obsazování termínů. Sami 
jsme pořádali dva běhy pobytů pro rodiny s dětmi.

Hodně času jsme věnovali propagaci 100. výročí založení 
YMCA v ČR. Putovní výstavu bannerů jsme vystavili na budově 
TZ YMCA v Pastvinách, mohli si ji prohlédnout  okolní chataři 
i účastníci pobytů na naší základně. Byla tam celý srpen a pak 
jsme ji přemístili k budově Církve bratrské v České Třebové.
Třetí týden v srpnu jsme pořádali na TZ YMCA Pastviny náš 
pobyt pro rodiny s dětmi a výstavu a téma oslav jsme využili 

v programu. Oslava vyvrcholila ve čtvrtek 19. 8., zároveň jsme 
ten den uspořádali valnou schůzi, takže jsme měli více účast-
níků. Protože děti si oslavy narozenin spojují s dortem, přály si 
ho upéct. Tak  si ho pod vedením opravdu vlastníma rukama 
vytvořily a všechny účastníky kouskem pohostily. V pátek pro 
ně vedoucí připravili závěrečnou hru, kde se námět YMCA 
znovu objevil.

Věřím, že do budoucna se v nich i dospělých téma YMCA a je-
jích oslav alespoň trochu „zabydlelo“. Poděkování patří všem 
aktivním činným členům YMCA Letohrad. 

YMCA Letohrad
letohrad@ymca.cz | www.letohrad.ymca.cz

▼
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Rok 2021 začal zcela neobvykle, tedy bez osobního kontaktu, 
dokonce byla zrušena i Severní liga házedel. V kroužcích jsme 
pokračovali vzdáleným způsobem, tedy kluci doma pájeli 
stavebnice a lepili modely a snímali se kamerou. Vedoucí 
seděli v klubovně nebo doma a pomocí google meet radili 
svěřencům, jak na to. Tatínkové osazené stavebnice přivezli na 
vrátnici Technické univerzity a tam je vedoucí vyzvedli, opravi-
li a vrátili na vrátnici i s novou neosazenou stavebnicí.

Myslím, že naše organizace YMCA Liberec byla v Liberci téměř 
jediná organizace pro děti, která měla nepřetržitý provoz 
i v době covidu. Koncem června již byla situace taková, že 
bylo možno uspořádat táborák, jehož se zúčastnilo cca 35 
lidí – dětí i s rodiči. Kromě opékání buřtů se létalo dronem 
a jezdilo na traktoru. Od září už kroužky běžely standardně 
kontaktním způsobem v naší klubovně.

I s tíživější finanční situací ve firmách se podařilo sehnat dva 
obětavé sponzory (firmy Rohde&Schwarz a Teste), bohužel 
příspěvek od města nebo kraje se získat nepodařilo.

V létě jsme sjeli řeku Tichá Orlice, na podzim se uskutečnila 
tradiční drakiáda a výlet do Krkonoš a na konci roku proběhla 
prímová vánoční besídka.

Na podzim se také uskutečnilo mistrovsví republiky leteckých 
modelářů v M. Třebové a tam Eliška Nováková získala skvělý 
titul mistryně republiky v kategorii F1H – blahopřejeme.

Pravidelné aktivity:
kroužek elektroniky I – začátečníci
kroužek elektroniky II – pokročilí
kroužek modelářů

Víkendové a vícedenní akce: Severní liga házedel, výlety pěší, 
na kole a na běžkách, sjezd řeky, drakiáda, exkurze v průmys-
lových podnicích a ve výzkumném ústavu univerzity, táborák, 
vánoční besídka.

�
�
�

YMCA Liberec
liberec@ymca.cz | www.liberec.ymca.cz

▼
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YMCA Neveklov
neveklov@ymca.cz | www.neveklov.ymca.cz

kde čas ubíhá úplně jinak a je mnoho příležitostí ke společ-
ným rozhovorům o čemkoli.

Několik dalších akcí jsme uspořádali ve spolupráci s další-
mi organizacemi – velmi slibně se rozbíhají společné akce 
s benešovským sborem Českobratrské církve evangelické. 
Společně vedeme Deskovky pro školáky – odpolední aktivitu 
pro děti, kterou postupně objevují i děti „z ulice“. Společně 
jsme zorganizovali vánoční šifrovací hru, která probíhala 
souběžně v Neveklově a v Benešově.

Dlouhodobě spolupracujeme s neveklovskými skauty – napří-
klad jsme před Vánoci společně rozdávali Betlémské světlo na 
neveklovském náměstí.

Na jaře roku 2021 jsme připravili pokračování pátrací příběho-
vé hry – po úspěchu vánoční hry jsme vytvořili hru s moti-
vem Velikonoc. Hra byla náročnější – stanoviště byla dál od 
Neveklova, vybrali jsme místa, kde jsou více i méně schované 
křížky. Větší náročnost hry se ale projevila v nižší účasti.

Také se nám podařilo zrealizovat náš tradiční pobyt rodin 
na táborové základně Vlčice u Staňkovského rybníka. Toto je 
akce, kterou pořádáme již od založení YMCA Neveklov každý 
rok a její význam je pro nás obrovský – pro naše děti je Vlčice 
místem svobody, přímým kontaktem s přírodou a odpočin-
kem od mnoha civilizačních vymožeností (i když určitě ne od 
všech – mít nabitou baterku v mobilu je také důležité a zajistit 
si nabití zde vyžaduje námahu a čas). Pro dospělé je to místo, 
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akademicka@ymca.cz | www.akademicka.ymca.cz
Oikumené-Akademická YMCA

Též rok 2021 byl ještě negativně poznamenán pandemií. 
Podařilo se nám už ale zorganizovat podzimní retreat v Žirov-
nici, a to na dlouho plánované téma „Klima“. Přednášky 
i debaty byly velmi zajímavé, protože se týkaly praktických 
dopadů na naše životní prostředí a také proto, že byly probírá-
ny i některé zavádějící informace či povrchní soudy, které tato 
jistě komplexní problematika přitahuje. Retreat byl hodnocen 
velmi pozitivně i díky krásnému počasí, které jsme v polovině 
října v Žirovnici měli.

Standardně vyšla čtyři čísla časopisu Křesťanská revue (KR), 
která reflektovala jak aktuální společenská témata, tak i ta 
spíše teologická či církevní. Na konci roku byla navázána 
spolupráce s portálem Proboha, kde budou články z KR též 
prezentovány. 

Všem sympatizantům a přispěvatelům do KR děkujeme za 
spolupráci a budeme se těšit na setkání v roce 2022.

▼
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Krize v souvislosti s Covidem přinesla útlum a očekávaná 
obnovení kroužků a nově zamýšlené aktivity se chtě nechtě 
musely odkládat. Střídavé karantény u lidí a omezující opat-
ření vlády způsobily, že jsme museli něco buď úplně zrušit, 
nebo výrazně omezit. Přesun do on-line prostoru může být 
řešením jen z malé části. 

Pravidelné kroužky, stejně jako lektorská práce na školách 
upadaly, ale snažíme se o jejich obnovení, jako náhražka 
posloužily individuální akce a nouzová řešení. Jednotlivé akce 
s dětmi během roku a hlavně letní kempy během tří turnu-
sů, kdy to šlo legálně, jsme přesunuli do exteriérů – tvoření, 
poznávání přírody, sportovní aktivity… to se dařilo i na výle-

tech a výpravách. Jiné akce (po dodržení limitovaného počtu 
účastníků) probíhaly taky, jak se dalo.

Pozorovali jsme však i pozitivní dopady krizových měsíců. Lidé 
jsou k sobě tolerantnější, do jisté míry si přivykli na omezení 
a s větší vděčností spolupracují na aktivitách, které pomáhají 
ostatním. Na osobní rovině jsou vstřícnější jak k podpoře 
charitativních projektů, tak k praktické pomoci ve svém okolí. 
Což je příležitost i pro nás.

Aktivity:
Výtvarné dílny, Florbal, Programy v dětském domově, Výlety 
do přírody, Vánoční dílny na náměstí▼

YMCA Olomouc
olomouc@ymca.cz | www.olomouc.ymca.cz
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orlova@ymca.cz | www.orlova.ymca.cz
YMCA Orlová

naživo, později i online. Oblíbené byly také Výtvarné worksho-
py, kdy byla samotná tvorba ovlivněna kalendářem a také 
situací kolem pandemie COVIDu – 19. Děti také s nadšením 
stavěly malé hry Lego i velké stavebnice Lego a Merkur. Po 
celý rok  zázemí poskytovaly naše pronajaté prostory v Domě 
kultury města Orlové, p. o.

I přes velké problémy s pandemií COVIDu – 19 se podařilo dát 
dohromady tým dobrovolníků a rozjet IMPULS CLUB v prona-
jatých prostorách kazatelské stanice Církve bratrské v Orlové 
– Lutyni. V IMPULS CLUBu se schází děti a mládež z různých 
sociálních tříd, křesťané i nekřesťané, je pro ně připravený 
bohatý zábavný program, sportovní náplň, hry i duchovní 
slovo a také nezbytné občerstvení. 

YMCA Orlová měla počátkem roku 3 celoročně působí-
cí složky, Kůlcentrum, pěvecký sbor Keep Smiling Gospel 
a Impuls Club.  Keep Smiling Gospel však kvůli nemožnosti 
zkoušet kvůli COVIDu – 19 ukončil svoji dlouholetou činnost. 
YMCA Orlová zorganizovala putovní formu Letního kempu, 
kdy jsme každý den byli na jiném atraktivním místě naší vlasti. 
Zorganizovali jsme také 2 letní tábory ve stanech tee pee, pro 
starší a pak i pro mladší děti.

Kůlcentrum podniklo řadu výletů, oslavilo 100 let působení 
YMCA v ČSR nejprve červnovým výletem (fotografie) na 
beskydský vrchol Prašivé ke stoleté chatě na jejím vrcholu, pak 
na podzim také putovní výstavou Na čem záleží. Zorganizovali 
jsme řadu Cestovatelských večerů, Živé knihovny – nejprve ▼
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Rok 2021 byl pro YMCA Pelhřimov prvním celým kalendářním 
rokem v její existenci. K YMCA centru v Pelhřimově přibyla 
v září nově otevřená klubovna v Nové Cerekvi, díky které se 
podařilo získat pro aktivity YMCA množství dětí místní ZŠ 
i jejich rodičů. 

V klubovnách a na sportovištích v Pelhřimově i N. Cerekvi 
pořádáme celkem 14 celoročních aktivit:
Oddíly Stopa a Ježečci, Čekárna Růžovka, Ten Sing, Fotbal mlá-
deže a dospělých, Sportování pro předškoláky, Fotbal školáci, 
Beachvolejbal, Ilustrace, Angličtiny, Flétnový kroužek, Herní 
klub Dungeons and Dragons, Čtení Bible kritickým okem 
a Biblické příběhy s kytarou. 

Konaly se tři tábory: Pro rodiny s dětmi na Vlčici, pro školní 
děti na Valkounově a putovní pro náctileté. K letním akcím 
počítáme i soustředění tensingu s festivalem a Zlatou horečku 
na Valkounově. Novinkou byl Letní kemp s doučováním škol-
ních předmětů.

Výročí 100 let YMCA jsme slavili pohybem, před Vánoci pak 
koordinovali předání stovek dárků v rámci akce Krabice od 
bot.

Rok 2021 byl pro YMCA Pelhřimov rokem uskutečňování 
nápadů i navazování nových vztahů. Děkujeme všem, kteří se 
na tom dobrém díle podílejí!

2�

YMCA Pelhřimov
pelhrimov@ymca.cz | www.pelhrimov.ymca.cz

▼
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V YMCA Plzeň se po celý rok konalo mnoho aktivit, a to i přes 
veškerá omezení a opatření. Celoroční volnočasové kroužky po 
část roku probíhaly nejen osobně, ale i online formou.  V létě 
jsme uspořádali 29 letních kempů s podporou dotace MŠMT, 
kterých se zúčastnilo asi 400 dětí. Každý kemp byl zaměřen na 
vybrané téma, ve kterém se děti vzdělávaly, a sklidil úspěch jak 
u účastníků, tak i jejich rodičů. Mezi další úspěšné programy pak 
patřily tři příměstské tábory, projektové dny a zajímavé jedno-
rázové akce (např. Dětský den, Dýňová párty, Lov velikonočních 
vajíček, Živý betlém a další).

Covidová doba nás naučila hledat nové možnosti a příležitosti 
pro další naši činnost, a tak vzniklo a mnohé účastníky potěšilo 
několik interaktivních stezek fungujících na principu plnění 
individuálních úkolů pomocí QR kódů během procházky, např. 
Velikonoční stezka, Ptačí stezka, Houbová stezka, Stezka se 

skřítkem Dubáčkem a Vánoční stezka. Stezky byly úspěšné na 
mnoha místech naší republiky.

Naši dobrovolníci se dále vydali v létě na Moravu do oblasti 
poškozené tornádem a pomáhali tamním lidem při odstraňová-
ní škod. Členka BC Victoria YMCA Plzeň Viktorie Jílková zvítězila 
na Mistrovství Evropy boxu a získala tak titul Mistryně republi-
ky. Nadále letos pokračovala naše spolupráce s Potravinovou 
bankou, celoročně jsme podporovali mnoho rodin a seniorů 
ze sociálně slabých vrstev a před Vánoci jsme opět pomáhali 
s distribucí dárků v rámci kampaně Krabice od bot.

Toto vše by se nepodařilo bez Božího požehnání a podpory 
mnohých, proto děkujeme Bohu, všem zapojeným dobrovol-
níkům, YMCA ČR, Plzeňskému kraji a všem našim podporovate-
lům.

YMCA Plzeň
plzen@ymca.cz | www.plzen.ymca.cz
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podivin@ymca.cz | www.podivin.ymca.cz

YMCA Podivín

Z celého srdce děkujeme městu Podivín za neutuchající podpo-
ru, našim štědrým dárcům a kamarádům, kteří se nebojí přiložit 
ruku k dílu, když je třeba a všem našim vedoucím a dobrovolní-
kům za jejich práci i čas, který nám věnují.

Naše aktivity:
tvořivá dílna
2x keramický kroužek pro rodiče s dětmi
2x keramický kroužek pro děti
2x keramický kroužek pro dospělé
deskové hry
klub rodičů s dětmi Veselý krokodýl
kroužek vaření
klub pro rodiče s dětmi hledání Zajdaléna

�
�
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Druhá půlka roku 2021 pro nás všechny byla opatrným a přesto 
hlubokým nádechem, který byl příslibem „nového začátku“ 
po předchozím zastavením činnosti a setkávání. Čas, kdy jsme 
nemohli pracovat s dětmi a mládeží jsme se snažili využít ke 
zvelebení našeho Spolkového domu. Od začátku naší činnosti 
se snažíme, aby byl v duchu hesla „PROSTOR PRO TEBE“, místem, 
kde se setkávají generace, místem, kde každý najde něco pro 
sebe, místem, odkud si každý odnese něco do života, místem, 
kde je lidem společně dobře. Podařilo se nám přestěhovat 
a dovybavit keramickou dílnu i klubovnu vaření. Konec školního 
roku a letní prázdniny byly pro nás ve znamení pomoci a sou-
náležitosti po řádění tornáda v blízkých obcích. Od září opět 
fungujeme prostřednictvím kroužků pro děti a mládež a nabízí-
me prostor i seniorům. ▼
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Praktické naplňování křesťanských principů vidíme jako 
jeden ze způsobů, jak proměňovat anonymitu velkoměsta 
a přispívat k plnohodnotnému životu a posilování mezilid-
ských vztahů. 

V roce 2021 pracovalo v YMCA Praha zhruba 20 kmenových 
pracovníků, 60 dobrovolníků a další desítky pracovníků na 
dohody.

PROGRAMY:
Sekce sociálních služeb 
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež jsou kluby zaměřené 
na děti a mládež ve věku od 6 do 26 let. V klubech pomáhá-
me dětem a mladým lidem, aby zdravě a bezpečně trávili svůj 
volný čas. 

Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi nabízí podporu 
a pomoc rodinám s dítětem nebo dětmi do 18 let věku, které 
zažívají nepříznivou sociální situaci, jsou ohroženy sociálním 
vyloučením a nedaří se jim situaci bez pomoci a podpory 
překonat. 

- Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 
Klub Dixie v Holešovicích na Praze 7 + terénní služba 
Klub Ymkárium na Jižním Městě na Praze 11 + terénní 

       služba
Klub Decima ve Vršovicích na Praze 10 + terénní služba

- Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi
YMCA – Služba pro rodinu na Jižním Městě na Praze 11

- Návazné programy 
Pravidelné doučování a vícedenní pobyty pro děti se 

       specifickými potřebami 

Prorodinná sekce
Mateřská a rodinná centra nabízí volné herny s možností sdí-
lení zkušeností, školičky, registrovanou dětskou skupinu, dále 
vzdělávací, kulturní a sportovní programy a kroužky a jednorá-
zové akce pro děti, rodiče s dětmi i dospělé. 
 

Mateřské centrum Domeček na Jižním Městě na Praze 11 
Mateřské centrum Klubíčko na Černém Mostě na Praze 9 
Rodinné centrum YMCA na Starém Městě na Praze 1 
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YMCA Praha
praha@ymca.cz | www.praha.ymca.cz

Volnočasová sekce
Cílem volnočasových programů je podporovat v dětech 
a mladých lidech spolupráci, odvahu, kreativitu, schopnost 
řešit nepředvídané a komplikované situace a představovat 
křesťanství v tvořivé a srozumitelné formě. 

Ten Sing 
- Ten Sing Praha s klubovnou na Praze 1
- Ten Sing Tyjátr s klubovnou na Praze 3

YMCA v Kralupech nad Vltavou
- Dramatický kroužek pro děti
- Taneční dílny pro ženy

Ymkařské letní tábory: 
- Kosák pro děti a pro teenagery na Kosím potoce
- Velký letní lov indiánského kmene Šúva na Kosím potoce
- Rodinný tábor na Vlčici

Víra a Světlo 
Celosvětové hnutí sdružující rodiny s dětmi s mentálním 
a kombinovaným postižením a jejich přátel.
- Společenství svatojánských mušek v Praze se pravidelně 
setkává a organizuje mj. letní pobyt v Chotěboři.

Schola Triangl
- Pěvecký smíšený sbor dívek a chlapců fungující v Berouně.

�
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YMCA Setkání
setkani@ymca.cz | www.setkani.ymca.cz

„Ovoce Božího Ducha však je láska, …“ (Gal �, 22)           

Činnost našeho sdružení je dlouhodobě zaměřena na 
vytváření a posilování dobrých vztahů v rodinách. Hlavními 
projekty jsou „Manželská setkání“ a „Dům setkání“. Nejčastější-
mi aktivitami jsou pobytové, zážitkové a vzdělávací víkendové 
akce, nebo letní kurzy a tábory.

Rok 2021, byl druhým covidovým rokem, který přinášel další 
překvapení a výzvy. Výhodou bylo, že nás už příliš nepřekva-
povaly a na některé z nich jsme byli snad i připraveni. On-line 
setkávání se stalo, alespoň v menších skupinách a týmech, 
rutinou. Zkusili jsme si také vysílání a sdílení programů na 
vzdálená místa napříč republikou a radostné navracení se 
k živému setkání na jednom místě. 
Jsme rádi, že se přes všechny těžkosti povedlo uskutečnit 23 
vícedenních akcí, s celkovou obsazeností 1 261 účastníků, 
v délce trvání 114 dnů, podobně jako v předchozím covido-
vém roce. Většinou se jednalo o pobytové akce, „na živo“, které 

bylo možné uskutečnit od konce května do konce roku, kdy 
došlo k uvolnění lockdownu.  

Jsme vděčni všem aktivním členům a příznivcům, kteří nás 
podporují finančně nebo svojí prací. Celkový odhad dobrovol-
nické práce činí za rok 2021 více než 10 750 hodin.

Některé z našich aktivit v covidovém roce 2021:
Letní tábory rodin
Expedice Botanicus, Arctos a Experiment – pro otce  

       s dětmi
Manželská setkání, Manželské večery, Příprava na manže-

       ství ad…
Biblické židovské tance – duchovně zážitkový víkend pro 

       ženy 
Dům setkání – pobytové rekreační akce, brigády, ad…
Společenství – kluby rodičů, manželů, mužů, nebo žen
bulletin „Manželák“… ad.
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sever@ymca.cz | www.sever.ymca.cz
YMCA Sever

Díky Bohu nás v roce 2021 mnoho kolem 
covid-19 už nepřekvapilo a jsme vděční 
za všechny aktivity a příležitosti k setká-
ní. Skautské oddíly v Brništi, ve Cvikově 
a v Jablonci pracovaly na plné obrátky 
vždy dle platných opatření, kromě výprav 
a víkendovek se uskutečnily také vodácké 
akce na řekách Otavě a Odře.

On-line se uskutečnila akce pro dorost 
a mládež YMPULS.

Maminky s dětmi v MC Ovečka (Cvikov) 
a v Baby klubu (Brniště) vždy vyhlížely 
společná setkání a tvořivé aktivity, stejně 
jako účastníci klubu deskových her Fileo 
(Bělá p. B.), kteří si navíc užili víkendovky 4D 
a Relax čas.

Právě včas nám epidemická opatření 
umožnila uspořádat červnové oslavy 100 
let YMCA v Československu pro všechny 
členy YMCA Sever a její příznivce s boha-
tým programem a hojnou účastí.

O letních prázdninách se konaly tradiční 
tábory v Lužických horách pro děti z řad 
veřejnosti a dva skautské jako vyvrcholení 
celoroční oddílové činnosti. Putovní tábor 
dorosťáků a mládeže se odehrál v Jesení-
kách. Novinkou roku 2021 byl mládežnický 
tábor v Kunraticích a 3 letní kempy ve 
Cvikově a v Bělé p. B. V září se pak uskuteč-
nil 23. ročník dálkového pochodu Lužická 
sedmička.

Velký dík za práci s dětmi patří všem dob-
rovolníkům!
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YMCA SKAUT
skaut@ymca.cz | www.skaut.ymca.cz

Začátek roku 2021 byl ještě ve znamení zákazů a omezení, a tak 
se pravidelná činnost probudila až v květnu, kdy jsme naplno 
rozjeli skautské aktivity. Všech 11 skautských oddílů (Brno, Bru-
sel, Břeclav, Domanín, Kyjov, Podivín, Prostějov, Silůvky, Švábe-
nice) v době, kdy to šlo, fungovalo a pracovalo ať už v rámci 
každotýdenních družinových schůzek, nebo jednodenních akcí 
či víkendových výprav. O prázdninách jsme uspořádali 10 skaut-
ských letních táborů a díky dotaci MŠMT také 5 letních kem-
pů; dva pobytové - pro děti z Prostějova na chatě v Čučicích 
a pro děti z Domanína na chatě na Chřibech, tři pak proběhly 
v příměstském režimu, jeden na klubovně domanínské a dva na 
klubovně podivínské. V červenci jsme také z vlastních sil a pro-
středků zorganizovali příměstský tábor pro několik dětí z obcí 
zasažených tornádem.

Ze společných akcí na jaře proběhla jen valná schůze, a tak 
jsme si to na podzim vynahradili. V září se uskutečnil Skautpoint 
pro odvážné a odolné teenagery, týden na to SKAZA (skautský 
závod) na základně Littner u Bzence. První říjnový víkend na naší 
chatě v Čučicích proběhlo setkání vedoucích (PRASE). V listo-
padu jsme konečně uzavřeli čekatelský kurz 2020 a odevzdali 
nášivky i osvědčení 8 vedoucím.

V našem sdružení pracují také dva kluby s činností neskautskou. 
Klub Tábory pro děti pořádající tábory pro veřejnost letos zor-
ganizoval oba tradiční turnusy na Kláskově Mlýně a klub Rytířů 
Faskaru  dvě velké letní akce pro děti z dětského domova.
Jsme vděčni všem našim vedoucím, že nezištně a dobrovolně 
pracují s dětmi a mládeží a pomáhají vytvářet naše společenství.

▼
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YMCA Strmilov
strmilov@ymca.cz | www.strmilov.ymca.cz

Jsme vděční, že se nám v tomto roce podařilo obnovit a navá-
zat na naše pravidelné kroužky. Jsou to biblické kroužky jak 
pro malé děti, tak pro větší a zdravotnický kroužek. 

Velikou oblibu mezi dětmi i rodiči si získal Letní kemp na far-
ské zahradě, pokračovali jsme tématem z minulého roku Jako 
v nebi a letošní kemp nesl název Tak i na zemi. Věnovali jsme 
se ochraně životního prostředí v místě, kde žijeme, a každý 
den nás provázel jeden ze živlů. 

O prázdninách jsme nabízeli také stanový tábor a pro odváž-
né i putovní tábor v Novohradských horách. Během roku jsme 

se sešli na několika akcích, skvělá příležitost pro setkání všech 
generací byla kulturně pojatá Noc kostelů, na které jsme osla-
vili také 100 – leté výročí Ymky. Setkání zaměřená hlavně pro 
děti bylo Podzimní tvoření a Po-táborové setkání.

Jsme moc vděční za pomoc a přízeň všem našim dobrovol-
níkům, za podporu místního evangelického sboru i obce, 
samotné Ymky, k jejímž kořenům a tradici se hrdě hlásíme 
a v první i neposlední řadě za pomoc a požehnání Boží.

▼
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Program YMCA Třebechovice se soustředí na aktivity jak pro 
rodiny s malými dětmi, tak i pro dospělé zájemce bez dětí.

V roce 2021 se nám – vzhledem k pandemické situaci – poda-
řilo zrealizovat pouze jarní víkend pro tatínky s dětmi ve Str-
měchách a podzimní tradiční setkání v Táboře J. A. Komenské-
ho v Bělči nad Orlicí. Ostatní tradiční akce jsme museli odložit. 
Těšíme se, že se k nim vrátíme roce 2022.

Děkujeme našim dobrovolníkům, kteří zajišťují přípravu pro-
gramů a chod sdružení. Děkujeme YMCA v ČR za programo-
vou a finanční podporu.

▼

YMCA Třebechovice
trebechovice@ymca.cz | www.trebechovice.ymca.cz



��

▼

usti@ymca.cz | www.usti.ymca.cz
YMCA Ústí nad Labem

YMCA Ústí nad Labem se v roce 2021 podařilo uspořádat 67 
jednorázových akcí a na konci roku v Severočeském divadle 
Vánoční baletní koncert pro více jak 500 návštěvníků s více 
jak 100 účinkujícími. Již po sedmé jsme zorganizovali tradiční 
letní tábor s baletním zaměřením a nově také 9 týdenních 
letních kempů díky podpoře MŠMT pro více jak 160 účastníků. 
Mezi naše úspěchy též patří vytvoření nového zázemí pro 
taneční studio SCENIC, které vyučuje více jak 70 tanečníků 
a 48 celoročně pracujících skupin pro více jak 500 zájemců 
z řad ústecké veřejnosti. K oslavě 100 let YMCA na našem 
území jsme uspořádali velký koncert křesťanské folkrockové 
skupiny OBOROH v městských sadech v centru města.

Děkujeme všem podporovatelům a těm, kdo přispěli na naši 
činnost. Především dobrovolníkům a vedoucím kroužků za 
jejich věnovaný čas a energii, a skvělému týmu zaměstnanců, 
kteří nesou poslání YMCA společně a zodpovědně. Dále velké 
díky patří všem spolupracujícím neziskovým organizacím, 
podporovatelům a dárcům: MPSV, MŠMT, KÚÚK, Úřad práce, 

YMCA v ČR, RC Pohádková chaloupka, Statutární město Ústí 
nad Labem, TJ Sokol v Ústí nad Labem a jednotlivcům.

Naše aktivity:
Nízkoprahový klub Orion – akreditovaná sociální služba 

       pro děti a mládež
Dětská skupina YMCA
GymFitko pro mládež
Mateřské centrum YMCA – cvičení miminek, hýbánky, 

       posilování maminek, aj.
Zájmové volnočasové kroužky: lezení na umělé stěně, 

       lukostřelba, šerm LARP, ping pong, hudebka, posilovna,  
       box a kickbox, stolní tenis, fotbálek, vaření aj.

Taneční studio SCENIC: baletní výuka, taneční a pohybová 
       průprava, moderní tanec

Senior klub a jejich vzdělávání
Výstavy a koncerty pro veřejnost
Jednorázové volnočasové a vzdělávací akce pro veřejnost
Letní tábor, letní kempy a víkendové akce

�
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YMCA Znojmo
znojmo@ymca.cz | www.znojmo.ymca.cz

YMCA Znojmo již 30 let pravidelně a soustavně pracuje 
s dětmi a mládeží. Tito se nejen účastní pravidelných 
kroužků a aktivit, ale i víkendových akcí a tábora. Během 
roku nám práci s dětmi hodně ztížila Covidová situace, 
přesto jsme většinu plánovaných akcí zvládli realizovat. 

Již devátým rokem pořádáme několik víkendových akcí 
spojených se sjížděním českých řek. Již jsme sjížděli 
Vltavu, Sázavu, Lužnici, Otavu a několikrát naším městem 
protékající řeku Dyji. Tohoto se s nadšením účastní nejen 
členové YMCA Znojmo, ale i několik nečlenů.
Mezi nejlepší akce patřil opět náš tábor v obci Želetice. 

Dále uvádíme výčet naších celoročních aktivit
korfbal
volejbal
vybíjená
kuželky
ostatní míčové hry  
kroužek vodní turistiky

Dále bychom chtěli poděkovat MěÚ Znojmo, Jihomo-
ravskému kraji, MŠMT, ZŠ JUDr. Josefa Mareše Znojmo, 
SOŠ Znojmo, Dvořákova a všem stálým fanouškům 
a ostatním sponzorům mezi nimiž bychom zdůraznili 
firmu Haiva Hodonice, Aqotec s.r.o.

�
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zr@ymca.cz | www.zr.ymca.cz
YMCA Živá rodina

YMCA Živá rodina byla založena v roce 1991 jako specializova-
né sdružení k podpoře vzniku a udržení úplných a fungujících 
rodin, posilování vzájemných vztahů v rodině i její společen-
ské prestiže. Podporuje všestranné vzdělávání a vzájemné 
setkávání, rozvoj tělesné, duševní a duchovní stránky mládeže 
i dospělých.

Rok 2021 byl stále ještě poznamenán koronavirovou krizí. Řada 
akcí se nemohla konat nebo musela proběhnout ve virtuálním 
prostoru. Přesto se mnoho akcí uskutečnilo v době, kdy to vlád-
ní opatření umožňovala. Byly to několikadenní výlety, cyklo-
výlety, pravidelné setkání manželských společenství, setkávání 
pro muže Chlapi sobě, setkávání Klubu pamětníků a příznivců 
YMCA Živá rodina a modlitební setkání. Neustala ani činnost 
našich volejbalistů, kteří se celoročně věnovali sportu kdykoli 
jen to bylo dovoleno.

V létě se naštěstí mohly konat i naše obvyklé tábory.  Byl to 
Tábor rodin na tábořišti Ostrovec u Písku s přednáškami pro 
dospělé i programem pro děti. Cenným přínosem pro účastní-

ky byla přítomnost profesionálních psychologů, kteří se věno-
vali především dospělým účastníkům, ale i dospívající mládeži. 
Podobně zaměřen byl i tradiční tábor na Vlčici.

YMCA Živá rodina se snaží přispívat k plnění svého poslání 
i aktivní účastí na různých diskusních fórech a konferencích 
týkajících se problematiky rodiny. Někteří naši členové se 
zúčastnili diskuzí na toto téma, různých konferencí a seminářů. 
Byl to například XX. ročník mezinárodní konference o rodinné 
politice pořádaný v Senátu ČR Národním centrem pro rodinu: 
„Rodinná politika v praxi/ABC“.

YMCA Živá rodina je také dlouholetým a aktivním členem 
ELFAC (European Large Families Confederation). 

Poděkování – velký dík patří:
všem dobrovolníkům za jejich nasazení, aktivity a nadšení,
YMCA v ČR za finanční i veškerou ostatní podporu,
všem dárcům a příznivcům za podporu a povzbuzení,
všem, kteří se našich aktivit zúčastnili.
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 HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 2021
Náklady Kč Výnosy Kč
Spotřeba materiálu, DHIM,DNIM � ��0 �7� Dotace MŠMT 7 0�� 000

Služby, nájmy, opravy, telefony, cestovné, energie � �72 �7� Jiné dotace - přímé KČ (minist., obce, nadace) 11� ���

Mzdy, OON, ZP, SP a ost. zákonné pojištění 10 ��0 �2� Členské příspěvky 11� 720

Ostatní náklady -� ��� 1�� Dary 1�� 2��

Odpisy, zákonné rezervy 2 ��2 �1� Příjmy z vlastní činnosti � 72� 0�2

Poskytnuté dary a příspěvky 2 722 2�� Ostatní výnosy �7� 717

Daň z příjmu právnických osob 1 10� ��0

Náklady celkem 1� 0�� ��� Výnosy celkem 17 72� �0�

Zisk 0 Ztráta 1 ��0 1��

ROZVAHA 2021
Aktiva Kč Pasiva Kč
Hmotný a nehmotný Investiční majetek 10� �71 �02 Vlastní jmění �� 7�1 2�2

Finanční investice 1 ��0 000 Nerozdělený zisk/neuhrazená ztráta -1� �02 0��

Oprávky k hmot. i nehmot. invest. majetku -�� 1�1 2�0 Závazky z obchodního styku 1�0 ���

Peněžní prostředky � ��� ��1 Závazky ze závislé činnosti 2 000

Pohledávky z obchodního styku 1 �7� 020 Daň z příjmů právnických osob 2 ��0

Pohledávky za zaměstnanci 0 Ostatní pasiva � ��2

Ostatní aktiva -121 �2�

Aktiva celkem �� 2�7 ��7 Pasiva celkem 70 ��7 ���

Ztráta 1 ��0 1�� Zisk 0

Vysvětlivky:   
- Příjmy z vlastní činnosti – vyjadřují tržby z pronájmu movitého majetku, tržby z hlavní činnosti YMCA, z prodeje zboží atd.
- Ostatní výnosy – vyjadřují ostatní provozní výnosy, finanční výnosy, vnitřní výnosy, opravné zápisy, úroky atd.
- Ostatní náklady – daně z nemovitostí, ostatní daně a popl., DPPO, manka, pojistné, ost. finanční náklady atd.

Poznámka: Účetnictví kolektivních členů YMCA v ČR je vedeno odděleně.

Děkujeme…
Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Magistrátům měst a obcí, které podpořili naši činnost v jednotlivých 
regionech, sponzorům i drobným dárcům a především všem dobrovolníkům.
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Finanční zpráva





www.ymca.cz

#ymcacz
instagram: ymcacz 
facebook: ymcacr


