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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    2 686
nad 26 let    1 311
celkem     3 997

Počet dobrovolníků      1 099

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: Jan Blažek, od 9/2019 Vladislava Vidláková
1. místopředseda: Markéta Doušová, od 9/2019 J. Blažek
2. místopředseda: Jitka Vávrová, od 9/2019 M. Sedláček
hospodář: Michael Erdinger
generální sekretář: Vojtěch Rálek

Základní organizační jednotky:
V roce 2019 působilo v České republice 28 kolektivních 
členů YMCA v ČR v 11 krajích: Jihočeském, Jihomorav-
ském, Královéhradeckém, Libereckém, Moravskoslez-
ském, Olomouckém, Pardubickém, Plzeňském, Praze, 
Středočeském a Ústeckém.

Kolektivní členové YMCA v ČR:
YMCA Braník (Praha), Brno, YMCA DAP, Děčín, YMCA 
Familia, Hradec Králové, Husinec, Jindřichův Hradec, 
Klatovy, Letohrad, Liberec, Mělník, Neveklov, Oikumené 
– Akademická YMCA, Olomouc, Orlová, Ostrava-Poruba, 
Plzeň, Podivín, Praha, YMCA Setkání, YMCA Sever, Strmi-
lov, 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 2016 až 2020“.

Základní informace
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YMCA je nejstarší a největší mládežnickou organizací na 
světě, která dnes ve 120 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 dru-
hé poloviny 19. století 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 2019 odpraco-
vali přes 187 000 hodin, což představuje hodnotu více 
než 33 000 000 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.
YMCA Skaut (program skautské výchovy                                                                                             

      s křesťanskými principy)
Integrace tělesně postižených
Vzdělávací semináře a přednášky
Informační centrum
Nízkoprahová centra a otevřené kluby
Poradny různého druhu

Další činnosti
Vzdělávání vedoucích 
Celoymkařská setkání
Zvyšování kvality programů a organizace.
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V roce 2019 jsme tak uspořádali celkem 2 336 aktivit, 
jejichž nabídku využilo 60 100 účastníků. 

To vše zajišťovalo 1 099 dobrovolníků a řada dalších 
pomocníků. V interakci nadšených vedoucích a dětí či 

Zajímavá čísla za rok 2019
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Skupiny, 
oddíly

Tábory Vícedenní
akce

Víkendové
akce

Jednorázové
akce

Školení Služby

počet
302

účastníků   
3 601

počet
55

účastníků    
3 192

počet
84

účastníků 
2 773

počet
2019

účastníků    
5 830

počet
1 564

účastníků 
43 330

počet
23

účastníků 
624

počet
87

�

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.

www.taborsobesin.ymca.cz
  

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

www.tz.ymca-vlcice.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.brno.ymca.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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Mezinárodní rozvojové programy
Change Agents – dvouletý kurz, zaměřený na osobnostní 

a profesionální rozvoj vedoucích, znalost práce YMCA na celo-
světové úrovni a podporu mezinárodní spolupráce, dokončila 
členka YMCA Skaut. Ta se mimo dvě speciální školení v Anglii 
i zúčastnila celosvětové akce YMCA175.

Youth Peace Network – kanadského mezinárodního projek-
tu se školením pro mladé lídry z Ymek po celém světě pořáda-
ného YMCA Vancouver se zúčastnil a téměř tři měsíce v Kanadě 
strávil dobrovolník z YMCA Živá rodina.

YMCA Leadership Academy – školicí program YMCA Euro-
pe pro aktivní a potenciální členy výborů YMCA dokončil v roce 
2019 člen YMCA Sever.

Dobrovolníkem v zahraničí
Outdoorové centrum YMCA Greenhill, Severní Irsko 

– v roce 2019 působil jako oddílový vedoucí a vedoucí letních 
táborů v tomto outdoorovém centru měsíc náš dobrovolník, 
další dobrovolnice zde zahájila roční dobrovolnický program.

YMCA hostel v Rønningen Folkehøgskole v Norsku 
– během léta .s provozem hostelu pomáhali 2 dobrovolníci.

Evropská dobrovolná služba – YMCA v ČR je od roku 2001 
vysílající organizací dobrovolníků, kteří působí v NNO v Evropě, 
včetně zahraničních YMCA. V roce 2019 se tohoto programu 
zúčastnily dvě dobrovolnice v YMCA Bournemouth v Anglii. 
Jedna strávila léto ve sportovním centru, kde organizovala 
aktivity, druhá rok pomáhala v místní školce. Další se vrátila po 
roce z YMCA Göttingen v Německu. Příběhy dobrovolníků čtěte 
na http://ymca-na-cestach.blogspot.cz/. 

Další mezinárodní akce
Oslavy 17�. výročí založení YMCA uspořádala YMCA Euro-

pe v Londýně. Pět dní tam strávilo 27 českých ymkařů, 9 z nich 
jako dobrovolníci. Akce byla příležitostí nejen oslavit výročí, ale 
i se setkat s dalšími členy YMCA z různých prostředí, rozvíjet se 
během zajímavého vzdělávacího programu, sdílet zkušenosti, 
navázat kontakty v zahraničí, hledat společně inspiraci.

Inspirativní skautská zahraniční návštěva byla zorganizová-
na díky CEVI Frauenfeld ve Švýcarsku. Tamní ymkařské skauty, 
jejich program a aktivity navštívilo 8 členů Ymky Sever a Skaut.

Na International Youth and English Language Camp 
v Německu, pořádaného Ymkou Thüringen jely dvě dobrovolni-
ce z YMCA Plzeň a YMCA DAP a zlepšily se tam nejen v angličti-
ně a němčině, ale zároveň si odvezly spoustu zajímavých tipů.
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Mezinárodní kongres pro životní prostřední a environmen-
tální vedení v Izraeli proběhl v mládežnickém městečku Hakfar 
Hayarok Youth Village nedaleko Tel Avivu. Hlavním tématem 
byla udržitelná města a komunity. Čtyři dobrovolníci získali 
jedinečnou příležitost setkat se s vrstevníky z mládežnických 
organizací z celého světa a získat inspiraci pro programy ve své 
lokální Ymce.

Dále…
Valné shromáždění YMCA Europe ve Francii v Sanary-Sur-

Mer (3 účastníci)
Světové setkání generálních sekretářů YMCA v Austrálii (1)
Global Week – mezinárodní kurz pro ymkařské vedoucí (4)
Camp Climate v Polsku (1)
Partnership and study visit v CVJM Deutschland v Kasselu 

a na ústředí bavorské Ymky (1)
European Ten Sing Conference v Praze pro členy Tensingu 

z devíti zemí.

Partnerství YMCA v ČR s YMCA Bački Petrovac
Z daru, který YMCA v ČR v roce 2019 Srbsku věnovala, byly 

financovány jak pravidelné aktivity (výtvarné programy pro 
děti, mateřské centrum, tábory a jednorázové akce), tak provoz 
kanceláře. 

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

Zástupci YMCA v ČR v mezinárodních výborech
Executive Commitee YMCA Europe – Štěpán Černý
ETS skupina YMCA Europe – Marek Djakoualno
ESG skupina YMCA Europe – David Vlašic
IPG Staff Conference 2021 – Sára Soukupová

Zahraniční návštěvy
V rámci ročního kurzu navštívila Ymku v Praze skupina 30 

mladých vedoucích z KFUK-KFUM v Norsku v říjnu 2019, další 
návštěvy byly z Brazílie a Indie. Do Ymce Orlová dorazila na 
tři týdny mladá ymkařka z Německa, která se rozhodla v této 
lokální Ymce pomáhat s programy pro děti a mladé a získat 
nové zkušenosti.

�
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Mezinárodní programy
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Projekt

Exploring supervision in youth work
 
YMCA v České republice se v období od března 2018 
do února 2020 účastnila projektu Erasmus+ s názvem 
Exploring supervision in youth work. Autorem projektu 
je YMCA na Slovensku a dalšími partnery v projektu jsou 
Mládež ulice a Trendum o.p.s.

Cílem projektu je vytvořit tři vzdělávací moduly: V rámci 
modulu supervize proběhly v květnu a říjnu 2019 pilotní 
kurzy Strážce majáku. Projekt strážce majáku cílí na 
všechny dobrovolníky Ymky. Chceme pečovat o dob-
rovolníky, pracovníky, kteří se v Ymce věnují jiným, a na 
sebe jim už nezbývá tolik času! Kdo je strážce majáku? 
Strážce majáku je neformální podporovatel se zákla-
dy supervize a koučingu, aktivně naslouchá, nesoudí 
a zachovává mlčenlivost.

V modulu lokálního koordinátora jsme se zaměřili na 
vzdělávání sekretářů YMCA. Práce na této pozici je velice 
pestrá, ale také náročná. Je třeba se zorientovat v mno-
ha oblastech, pracovat s prioritami a myslet i sám na 
sebe! Pilotní dvě části Kurzu sekretáře YMCA proběhly 
v říjnu 2018 a březnu 2019. V budoucnu chystáme tento 
kurz nadále realizovat společně s YMCA na Slovensku. 
Témata jsou rozdělena do dvou částí, z nichž jedna je 
společná československá a druhá se přizpůsobuje speci-
fikům obou zemí a probíhá samostatně.

Nezapomněli jsme ani na naše vedoucí. Náš Kurz samo-
statného vedoucího má sice několik ročníků za sebou, 
ale právě proto jsme se rádi přijeli v červnu 2019 inspi-
rovat na akční  Víkendovku pro vedoucí, která probíhala 
uprostřed krásné slovenské přírody.  
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Rok 2019 byl pro YMCA Braník rokem složitým. Především 
z nedostatku lidských sil se uskutečnilo menší množství akcí než 
předchozí roky. 

Zároveň však v druhé polovině roku přišla nová vlna nadšení něk-
terých ostřílených členů a nábor několika členů nových. Výhled 
do budoucna je tak nadějný. Na rok 2020 počítáme opět s větším 
množstvím akcí.

Stěžejní akcí zůstal tradiční čtrnáctidenní Tábor Pecka pro děti 
10–15 let. Letos na téma druhého dílu Letopisů Narnie od C. 
S. Lewise. Pro mnohé účastníky z řad vedoucích i dětí je tábor 

srdeční záležitostí. Již přes čtvrt století probíhá na stejném místě, 
letos na něm však poprvé proběhly bohoslužby přímo v lese.

Opět jsme se zúčastnili akce splouvání pražských jezů, která se 
koná každoročně na podzim. Splouvání zahájené u podolského 
bazénu a zakončené na Štvanici bylo příjemným koncem vodác-
ké sezóny.

Všem organizátorům, účastníkům a všem, kdo se jakkoli podíleli 
na letošních akcích, patří náš dík. Těšíme se na všechny akce 
naplánované na další rok, které plánujeme, dá-li Pán, uspořádat.

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



10

V roce 2019 jsme uspořádali tradiční Moravské pracovní 
setkání, kde jsme zahájili sezónu táborové základny. V našich 
prostorách na Kounicově 3 v Brně probíhali kurzy šití nejen 
na šicím stroji, proběhla Kovářská dílnička a Sobotní tvoření. 
Příjemným a již tradičním zakončením roku bylo setkání na 
Vánočních dílničkách. 

Je na místě poděkovat našim vedoucím, členům, rodinám 
a dobrovolníkům za přízeň, kterou dostáváme. 

Děkujeme!

V roce 2019 se naše kluby věnovaly svým pravidelným činnos-
tem, ať už to byli taneční soutěže, rukodělné kurzy, sportov-
ní tréninky, řemeslné dílny, šermířská vystoupení, taneční 
workshopy či outdoorové larpy. 

Dále jsme pořádali letní pobytové tábory pro školní děti a pro 
rodiče s dětmi (nejen na táborové základně ve Veverské Bítýš-
ce) a také akce pro veřejnost. 

Stále je zájem o MAMAmimi klub, kam přichází několikrát týd-
ně rodiče s malými dětmi a o Nestor klub, který je místem pro 
mezigenerační setkávání. Naši vedoucí a Svišti si užili parádní 
výpravy a letní tábor. 

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

▼
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hnací silou. Nemalý dík patří také těm, kteří naši činnost pod-
porují finančně, materiálně a duchovně. Nakonec bychom 
rádi poděkovali Bohu za možnost pozitivně ovlivňovat mladé 
lidské životy.

Aktivity:
3 celoroční  TS – Jaromeř, Vrchlabí, Mělník
Program vzdělávání vedoucího tensingu
Know How pro dobrovolníky – školicí víkend pro pokročilé  

       tensingové vedoucí
TS v LS – teambuildingový víkend pro vedoucí
Know How – vzdělávací seminář pro tensingáře
TSCZ „Just do it“ – letní tensingový tábor
Český tensingový festival „EPICentrum“
Ten Sing Želiv – letní projekt pro mládež
Volejbalový turnaj v Pardubicích

�
�
�

�
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Od svého založení se YMCA DAP věnuje péči o české tensin-
gové hnutí. Ten Sing je mezinárodně rozšířený program pro 
mladé od 12 do 19 let a YMCA DAP neustále usiluje o jeho 
zdokonalování a rozšiřování po České republice. Dle našeho 
přesvědčení je Ten Sing skvělou aktivitou pro kreativní rozvoj 
mladých lidí pomocí hudby, tance a divadla.

Velkým úspěchem roku 2019 se stal festival Epicentrum 
pořádaný v Praze, kterého se účastnili nejen čeští tensingáři, 
ale i polští ymkaři. Jsme také rádi, že jsme mohli v tomto roce 
přijmout pod správu Ten Sing Mělník. Úspěšně dopadl i první 
ročník vzdělávacího víkendu pro vedoucí – Know How pro 
dobrovolníky.

Chceme touto cestou poděkovat všem dobrovolníkům, kteří 
se neúnavně podílí na fungování YMCA DAP a jsou její hlavní 

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

YMCA DAP

▼
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Na začátku roku 2019 zemřel ve věku 73 let náš člen pan 
Václav Homolka st., který byl při zakládání sdružení. Pravidelně 
se účastnil akcí v Albeřicích a Havlovického vodníka. Nikdy 
nezkazil dobrou náladu a dokázal pomoc tam, kde bylo třeba. 
Jeho víra a pravidelná četba Bible byla pro mnohé inspirací. 
Děkujeme Bohu za jeho život a přínos pro YMCA Děčín.

Aktivity:
Sportovní pobyty s různým zaměřením 

       - výuka sjezdového lyžování a jízdy na snowboardu
       - vodní sporty
       - horolezectví

Víkendové akce – různá diskuzní témata, společenské hry,    
       rekreační sporty

Jednorázové akce zaměřené na děti a mládež z okolí
Akce pro seniory

�

�

�
�

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

YMCA Děčín po rozdělení působí v Ústeckém kraji a má dvě 
samostatně pracující skupiny Zvěřinec a KS. 
V naší činnosti jsme se snažili hodnotně, různým způsobem, 
využít volný čas, podle zájmů mládeže a dětí, i když máme po 
rozdělení pouze 26 členů.

Vzhledem k tomu, že naši dlouholetí členové stárnou, 
rozhodli jsme se uskutečnit dvě akce pro seniory, které byly 
velice úspěšné. Byly to pobytové akce „Podkrkonoší – senioři“ 
a „Himaláje –  Okruh okolo 7 vrcholů  Anapurny“ vyprávění 
přímých účastníků.
 
Nejvíce navštívené byly akce „Den dětí“, „Zábavné velikonoční 
odpoledne“ a „Loučení se s létem“.
Za nezanedbatelnou finanční podporu děkujeme všem 
sponzorům z řad členů YMCA Děčín. Velké díky patří všem 
vedoucím skupin a vedoucím jednotlivých akcí za vytrvalou 
dobrovolnickou práci. ▼
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YMCA Familia
familia@ymca.cz | www.familia.ymca.cz

▼

YMCA Familia navazuje na tradiční programy pro manželské 
páry, pořádané dříve Živou rodinou a dále je rozvíjí.

V r. 2019 jsme uspořádali:

Manželská setkání 
Týdenní letní kurz a jeden víkend (podzim); čtyřdenní semi-
nář pro páry; vzdělávací programy pro dobrovolnické páry 
a jeden vzdělávací víkend pro dobrovolnické páry.

Programy pro děti a mládež 
Dva víkendy pro mládež; letní tábor pro děti; jeden víkend 
a dvě školení pro mladé dobrovolníky.

�

�

Programy pro muže
Pětidenní Mužský rituál přechodu do zralé dospělosti (´Inicia-
ce´); čtyřdenní iniciační rituál pro již iniciované muže; čtyřden-
ní seminář pro angažované muže a dva celostátní semináře 
pro muže.

Programy pro ženy
Dva semináře pro ženy.

Programy pro rodiny
Den rodin s bohatým programem pro děti a odbornými před-
náškami pro dospělé.

V r. 2019 využilo nabídky našich akcí 1849 účastníků.

�

�

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

Poradny: psychologická, pedagogická a pro talentované 
       děti a mládež, pro otázky sekt a nových duchovních 
       směrů, pro motoristy 

Masáže dětí a kojenců, sportovní a rekondiční masáže
Stolní tenis

KLUBY – Společenské hry, Deskové hry, Z – Zdobnice
TEN SING
DĚTSKÉ CENTRUM MEDVÍDEK
SPORTOVNÍ A TURISTICKÉ ODDÍLY – florbal, plavání, pohybová 
výchova

Zvažujeme obnovení tábořiště ve Slatině nad Zdobnicí.

PODĚKOVÁNÍ:
Na tomto místě každoročně děkujeme svým příznivcům 
z MŠMT, Krajského úřadu KHK i Magistrátu města Hradec Krá-
lové, doc. Ing. arch. M. Rejchlovi a ředitelce Paláce YMCA Ing. 
P. Otřísalové za zvelebování domu YMCA v HK, našim aktivním 
členům a místním i zahraničním dobrovolníkům. Především 
však děkujeme všem dobrým lidem, např. z celé YMCA, že 
s nimi smíme pracovat na naplnění Božího království.

�

�
�

Já jsem s vámi po všechny dny až do konce světa! 
                (Mt 2�,20)

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 

       – pomoc rodičům, doučování ZŠ
Doučování SŠ: čeština, matematika, fyzika, chemie, 

       deskriptivní geometrie, technické kreslení 
Výuka: angličtina, čeština, francouzština, němčina, klavír, 

       zobcová flétna, základy kresby, kreslení a úprava podvinků

�
�
�

�

�



1�

Velmi pěknou a potřebnou akcí je i tábor rodičů s dětmi, který 
byl velmi dobře obsazený a na jehož organizaci se obětavě 
podíleli i nečlenové našeho sdružení.

Zájem je i o účast na každoročním víkendovém Setkání YMCA 
na Masarykově táboře v Soběšíně na Sázavě, kde v kolektivu 
ostatních “ymkařů” prožíváme nádhernou atmosféru přátelství 
a sounáležitosti.

Celkem se nám podařilo zorganizovat tři tábory a několik 
víkendových i jednodenních akcí. Některé z nich je možné 
uskutečnit nejen díky obětavému nasazení všech našich 
dobrovolníků, ale i díky finanční podpoře našich amerických 
partnerů, Jihočeskému Krajskému Úřadu v Českých Budějovi-
cích a Městu Husinec kteří naši práci dlouhodobě podporují.
Shrnuto tedy a podtrženo - YMCA v Husinci stále žije a má co 
nabídnout.

V roce 2019 rozšířila naše YMCA díky vstřícnosti a pochopení 
vedení Základní školy Mistra Jana Husa svou činnost otevře-
ním Klubu vaření a pečení pro děti pod vedením zkušené 
vedoucí Mgr. Pavly Chánové. Ten nahradil Life klub, kterému 
jeho členové věkově odrostli a doplnil počet našich klubů 
opět na dva.

Velmi oceňujeme práci Lydie a Bena Férových na jejichž bed-
rech spočívá rozhodující podíl práce s dětmi v K-klubu a jimi 
připravené programy jsou vždy velmi zajímavé a dokážou 
oslovit zvěstí Evangelia. Jsme vděční i za spolupráci Dětskou 
misií v Havířově, zejména při organizaci dětského letního 
tábora. Kromě samotné klubové činnosti se věnujeme zejmé-
na organizaci rozličných výjezdů a výletů, díky kterým jsme 
mohli obdivovat například krásy jeskyní Moravského krasu, 
nebo pobřeží chorvatské Istrie.

I v tomto roce se nám podařilo zorganizovat ve spolupráci 
s našimi americkými partnery naší stěžejní akci – English 
Camp pořádaný tradičně v šumavském Zadově. 

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

▼
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YMCA Jindřichův Hradec v roce 2019 uspořádala celkem 102 
akcí – pracovalo 10 celoročních skupin, byly 3 vícedenní akce, 
19 víkendovek, 8 letních táborů pro děti i mládež a mnoho 
jednorázových akcí. Množství a různorodost akcí se již dlouho-
době daří udržovat na dobré úrovni a k naší radosti se v tomto 
roce počet akcí znatelně zvýšil. 

Věnujeme se programům pro ty nejmenší – v mateřském 
centru, na táborech pro rodiny s dětmi, pro děti školního věku 
připravujeme letní tábory i celoroční aktivity, pro dospívající 
fungují sportovní aktivity, Vlčice Teen, zpívání Teen sing i Ten 
Sing. Probíhají i aktivity pro neorganizované děti. 

Nezapomínáme ale ani na seniory, kterým je věnována každý 
měsíc Kavárnička, která je velmi oblíbená a vyhledávaná. Za 
možnost věnovat se všem věkovým kategoriím jsme velmi 

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

vděčni a vážíme si práce všech našich dobrovolníků, kteří tyto 
aktivity zajišťují.

YMCA Jindřichův Hradec se snaží svými aktivitami reagovat 
i na celospolečenské problémy či významná výročí. Každoroč-
ně se podílíme na organizaci akce Pamatuj!, která vzpomíná 
na oběti holocaustu.  V roce 2019 jsme se zúčastnili i Festivalu 
svobody, který připomínal výročí sametové revoluce 1989.

Rok 2019 se vydařil a nezbývá, než poděkovat všem dobrovol-
níkům, kteří neúnavně pracují po celý rok, ale také účastníkům 
našich akcí.

Myslíme i 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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▼

YMCA Klatovy
klatovy@ymca.cz | www.klatovy.ymca.cz

V roce 2019 kromě již tradičního letního tábora v Habarticích 
u Klatov (téma Dva roky prázdnin dle Julese Verna) proběhla 
celkem 4 další setkání účastníků, přátel i budoucích účastní-
ků. Setkání byla zaměřená nejen na setkání účastníků tábora 
z minulého roku, ale nově jsme se zaměřili i na to, jak přiblížit 
tábor potenciálním zájemcům. 

Na začátku května tedy proběhlo historicky první předtáboro-
vé setkání, kterého se zúčastnilo celkem 6 nových dětí a mělo 
velmi milý ohlas.

Další novinkou bylo tvořivé setkání před Vánoci, kdy si účast-
níci mohli vyzkoušet různé nevšední tvoření, např. tvorbu 

šumivých koulí do koupele či výrobu notýsků v krásných 
obalech pro holky a výrobu hodin z překližky nebo obrázku 
z hřebíků a bavlnek pro kluky. Dle některých maminek jsme 
jejich ratolestem pomohli vyřešit každoroční otázku, co které 
kamarádce či kamarádovi dát pod stromeček. Děti si totiž 
odnesly množství drobnějších i větších vlastnoručně vyrobe-
ných dárků.

Upřímné poděkování patří všem vedoucím, kteří aktivity 
připravují a také mnohdy otevírají svůj dům pro všechnu tu 
drobotinu.
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Rok 2019 byl pro YMCA Letohrad radostný. Přibyli nám noví 
členové a naše aktivity na TZ Pastviny měly úspěch.

Mimo naše pobyty pro rodiny s dětmi se na Pastvinách 
uskutečnilo mnoho aktivit organizací pracujících s dětmi 
a mládeží, chata byla téměř celou sezonu obsazena. Přesto, že 
péče o chatu a její obsazování leží na několika dobrovolnících 
YMCA Letohrad a občas je to náročné, těší nás, že chata plní 

svůj účel, pro který jsme ji budovali. Máme radost, když jsou 
účastníci pobytů nadšeni jak z chaty, tak jejího okolí 
uprostřed nádherné přírody u pastvinské přehrady. 

Děkujeme všem dobrovolníkům YMCA Letohrad za brigády 
na TZ Pastviny a statutárům – Haně Dolečkové, Marii Foglové 
a Matěji Kristufovi.

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

▼
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V roce 2019 jsme opět provozovali kroužky elektroniky I 
(začátečníci) a II (pokročilí) a kroužek modelářů, zaměřeného 
zejména na letecké modely.

Michal Rejman, jako hlavní vedoucí elektroniků, měl tento 
rok k dispozici další vedoucí z řad studentů univerzity a jako 
obvykle společně posouvali úroveň frekventantů kroužků. 
Modeláři pod vedením Petra Budaie opět dokázali své nespor-
né kvality v mnoha soutěžích. Eliška Nováková se dokonce 
dostala do české reprezentace v leteckém modelářství.
Severní liga házedel proběhla na letišti v Hodkovicích nad 
Mohelkou a zúčastnilo se i mnoho modelářů z Libereckého 
kraje.

Opět jsme modernizovali klubovnu – Technická univerzita 
nám poskytla výbornou měřicí techniku, takže nyní jsme 
téměř dokonale vybaveni pro výuku a zejména pak pro mladé 
vývojáře elektroniky. Tiskneme například krabičky a mecha-
nické díly na 3D tiskárně a kluci jsou tím nadšení. Na podzim 
jsme pořídili také sadu malých dronů a naše kroužky oboha-
tíme o občasné výlety do přírody se soutěžemi v dovednosti 
řízení dronů na krátkou vzdálenost).

Rádi bychom poděkovali našim sponzorům – Technické uni-
verzitě v Liberci, firmám Jablotron alarms, Teste, ESY, DriveNet, 
Applic a samozřejmě MŠMT, bez jejichž finančního přispění by 
naše činnost byla výrazně ochuzena.

Z akcí mimo pravidelné kroužky je možné vypíchnout výlety 
do Krkonoš a na Slovensko a sjezd řeky Ploučnice a exkurze 
do výzkumného centra univerzity s elektronovým mikrosko-
pem. Přibližně jednou za dva měsíce je v rámci kroužků muzi-
kantské setkání a společně s frekventanty kroužku v klubovně 
si zahrajeme a zazpíváme.

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

Nejvýznamnější akcí roku 2019 byl pro YMCA Neveklov Dětský 
den, protože proběhl již po dvacáté. Na toto výročí organizace 
připravila neobvyklé aktivity, jako například jízdu na čtyřkolce 
či segway nebo lezení po provazové sítí. Na přípravě soutěží 
pro děti se podíleli zástupci mnoha dalších místních spolků.

Další zajímavou akcí neveklovské Ymky je Noc s Andersenem, 
která probíhá vždy na konci března a díky velmi dobrým 
vztahům neveklovské YMCA s neveklovskou Základní školou 
se odehrává přímo ve škole. Účastní se pravidelně 32 dětí 
z prvního stupně ZŠ a přespávají i ve sborovně. Předtím hrají 
hry a soutěží, čtou a vypráví příběhy, spolupracují a tvoří.

YMCA Neveklov se zaměřuje především na akce pro rodiny, 
takže si z našich činností vyberou jak děti, tak dospělí nebo 
senioři. Všechny generace propojují pobyty na táborové 
základně Vlčice u Staňkovského rybníka, kde se dvakrát ročně 
setkává kolem 50 lidí, kteří si společně užívají pobyt v lese, bez 

elektřiny, s vodou ze studny a topením v kamnech.
Další velkou akcí pro veřejnost je předvánoční Živý Betlém, 
příběh o narození Ježíška vždy hrají děti, Ježíškem je skuteč-
né miminko, přijíždí tři králové na koních a živá hudba hraje 
koledy. A přitom opět vzniká prostor pro setkávání a přání 
hezkého prožití nadcházejících Vánoc.

Po celý školní rok vedeme také Sportovní hry pro děti, kam se 
přihlásilo více než 40 dětí, které mají chuť se alespoň jednou 
týdně hodinu a půl hýbat, cvičit a hrát hry. Pořádáme i další 
pravidelné aktivity, a to kurz paličkování a cvičení pro batolata 
s rodiči. Spolupracujeme i s jazykovou školou a nabízíme své 
prostory pro konání jazykových kurzů.

Některé z našich akcí pořádáme ve spolupráci s Městským 
úřadem Neveklov, dále spolupracujeme s místními školami 
a spolky.

▼
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akademicka@ymca.cz | www.akademicka.ymca.cz
Oikumené-Akademická YMCA

V roce 2019 proběhly tradičně dva Retreaty (víkendová setká-
ní): jarní na téma Situace Církve – reakce na současné výzvy 
(17.–19. 5.) v trapistickém klášteře v Poličanech a podzimní na 
téma Východiska pro současnou občanskou společnost. Jak 
konstruktivně předcházet rozdělení společnosti a nedovolit, 
aby přerostlo kritickou mez? (18.–20. 10.) v Bělči nad Orlicí. 

Retreaty reagovaly na aktuální společenské otázky. Byli 
pozváni odborníci, kteří jsou zárukou odborné a věcné 
debaty, složení posluchačů zase zaručilo přátelské prostředí. 
Bližší informace k uskutečněným i plánovaným Retreatům 

(k přednášejícím, obsahu, místu a cenám za ubytování) jsou 
na našich webových stránkách.

Časopis KR vyšel v roce 2019 ve čtyřech číslech a reflektoval 
jak aktuální společenská témata, tak i ta nadčasová: teologická 
či církevní.

Všem sympatizantům, účastníkům akcí AY a přispěvatelům 
do Křesťanské revue děkujeme a těšíme se na další spolupráci 
v roce 2020.

▼
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Prostory YMCA Olomouc v ulici Šafaříkova 7 nabízejí pravidel-
né akce s výtvarným, vzdělávacím a přírodovědeckým zamě-
řením. Když se ohlédneme za více než dvacetiletou historii 
činnosti YMCA v Olomouci, jsme rádi, že i rok 2019 je prová-
zán s aktivitami, které si získaly v našem okolí řadu příznivců.
 
YMCA Olomouc je místem pro kurzy výtvarných řemesel, 
k dispozici je keramická dílna, zázemí pro patchwork. YMCA 
Olomouc také zajišťuje na základních školách programy 
prevence rizikového chování. Navíc jsme připravili seriál 
kurzů „Vědět nestačí“. Provozujeme oblíbený fotoateliér, což 
je příležitost pro ty, komu se líbí pěkné fotky a chce se naučit, 
jak „ochočit“ foťák. Na své si přijdou i sportovci ve florbalovém 
klubu.
 
Společný čas organizovaný volně formou Zahradních setká-
vání je přístupný v podstatě komukoliv, kdo nechce být sám 
a rád by strávil odpoledne či podvečer v přátelské atmosféře 

u ohníčku. V době olomouckých vánočních trhů děti s rodiči 
pravidelně a s oblibou navštěvují naši dílničku. Tato Ježíškova 
dílna je prostorem pro inspirativní příběhy, zejm. betlémskou 
zvěst, kdy se tradiční vánoční příběh stává realitou. Návštěv-
níci zde nacházejí klid, odpočinek, teplo a místo kde vznikají 
pěkné rukodělné upomínkové předměty a dárky.
 
Dlouhodobě spolupracujeme s olomouckým Dětským domo-
vem. Dětem se věnuje zkušený tým lektorů, kteří s nimi nejen 
tráví čas, chodí na zájmové akce a hrají hry, ale sdílejí i biblic-
ké životní hodnoty formou vyprávění příběhů a výtvarnými 
činnostmi. Projektové dny formou interaktivního vzdělávání 
a kreativních aktivit připravujeme pro ZŠ při psychiatrické 
léčebně ve Šternberku.
 
Jsme vděční Bohu, spolupracovníkům i lidem, že se nám 
společné dílo daří a roste.

▼

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

s pěveckým sborem Keep Smiling Gospel a tím to se rozloučil 
se svým působením. 

Keep Smiling Gospel stále koncertoval ne jenom v Moravsko-
slezském kraji, ale byl na turné v Pardubickém kraji a Jihomo-
ravském kraji. Jako tradičně se zúčastnil benefičního koncertu 
SMART gospel a zpíval dárcům krve ve FN v Ostravě. Za rok 
2019 měl Keep Smiling Gospel dohromady 20 koncertů. 

Opět se podařilo rozjet Impuls Club, díky každoročně pořá-
daného Impuls Weeku. V Impuls Clubu se pravidelně co 
druhý týden schází děti z různých sociálních tříd, křesťané 
a nekřesťané a je pro ně připraven zábavný program, duchov-
ní slovo a občerstvení.

YMCA Orlová měla v minulém roce 4 celoročně působící 
složky, pěvecký sbor Keep Smiling Gospel, KŮL centrum, 
Ten Sing a Impuls Club. Zorganizovala dva tábory. Proběhl 
také pobyt o jarních prázdninách v Krouně na východu Čech. 
Nově začala organizovat mládežnické bohoslužby. 
Kůl centrum realizovalo řadu úspěšných akcí – například 
pořádalo dvě Živé knihovny na jaře, Evropský den jazyků na 
podzim a podařilo se uskutečnit opět zajímavé výlety, orga-
nizovalo řadu workshopů a tvoření. Pořádal se první ročník 
Halloweenu, který sklidil veliké ohlasy a mnoho dalších akcí.

Ten Sing Orlová v loňském roce procházel krizí z důvodu 
nedostatku členů, ale uskutečnil dva výjezdy a hudební 
workshop. Na konci roku 2019 uspořádal společný koncert ▼
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▼ YMCA – prostor pro tebe



Rok 2019 začal pro YMCA OP velkým loučením, v lednu totiž 
proběhl poslední koncert Ten Sing Centrum, který jím po 11 
letech fungování ukončil svou činnost. Samotný koncert se 
proto nesl na vlně vzpomínek a vděčnosti za skvělé okamžiky, 
zkušenosti a zejména přátelství, které tato aktivita pomohla 
přinést do životů mnoha lidí. 

Děkujeme všem vedoucím, dobrovolníkům, členům a dalším 
lidem, kteří se na chodu této dlouholeté aktivity jakýmkoliv 
způsobem podíleli a podporovali ji.

Na konci října se pak znovu, již sedmým rokem, probudil 
k životu projekt Ostrava zpívá gospel. Zájem veřejnosti opět 
násobně převýšil kapacitu sboru, na jehož téměř 170 členů 
čekal měsíc intenzivního učení písní jak samostatně, tak na 
7 společných zkouškách, a následně tři koncerty o prvním 
adventním víkendu. Diváci, kteří na ně do ostravské auly 
Gong zavítali, pomohli nejen vytvořit výjimečnou atmosféru, 
kterou letos měli možnost okusit i diváci České televize, ale 
také přispět na rehabilitace dvou hendikepovaných mladých 
Ostraváků.

2�

op@ymca.cz | www.op.ymca.cz
YMCA Ostrava-Poruba

▼
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YMCA Plzeň je rozdělena na sedm skupin. Jejich pravidelné 
aktivity najdete přímo v Plzni a okolních vesnicích – Netunicích, 
Starém Plzenci, Jarově, Šťáhlavicích, Rokycanech a Tlučné. 

V roce 2019 děti z Plzně a okolí v Ymce navštěvovaly 27 kroužků 
a zúčastňovaly se během roku různých zajímavých akcí, kterých 
proběhlo více než čtyřicet. Mezi ně patřily výlety, zajímavé 
prohlídky, celodenní kurzy, hromadné návštěvy kulturních 
akcí i projektové dny. Za zmínku určitě stojí i letošní celodenní 
zážitkový zdravotnický kurz, návštěva Terezína či plzeňského 
archivu. V létě proběhlo 6 příměstských táborů, jeden další pak 
o podzimních prázdninách. Některé byly již tradičně zaměřené 
na výuku angličtiny, další se zaměřovaly na historii, na poznává-
ní přírody či na seznámení se s biblickými příběhy. 

Někteří táborníci se společně zapojili do tříměsíčního projektu 
zaměřeného na podporu našich českých krajanů v srbské části 
Banátu. Pro ty byly vytvořeny, ilustrovány a vydány zpěvníky 
českých lidových písní, které tam byly doručeny spolu s mate-

riálem na ušití českých krojů a spoustou dalších dárků. Další 
dobročinné činnosti se YMCA Plzeň věnuje také díky spolupráci 
s místní potravinovou bankou, kde pravidelně pomáhá nejen se 
sběrem, ale i distribucí potravin ve svém regionu.

YMCA Plzeň je hrdá i na úspěch svého boxerského klubu Victo-
ria, kde tento rok jeho členka Viki vyhrála již podruhé Mistrovství 
ČR v boxu ve své kategorii. Úspěšná byla během adventu opět 
i tradiční představení Živého betléma, která si s živou hudbou 
secvičila skupina třiceti dětí z blízkého okolí.

Jsme rádi, že se během tohoto roku povedlo tolik věcí a práce 
byla odměněna spokojeností dětí i jejich rodičů. Samozřejmě by 
nic nebylo možné bez Božího požehnání a energie a času všech 
dobrovolníků. Nemůžeme tedy jinak, než Bohu, všem dobro-
volníkům a podporovatelům velice za vše děkovat a těšit se na 
další rok. Za hmotnou i nehmotnou podporu pak jmenovitě 
děkujeme ústředí YMCA v ČR, MŠMT a Plzeňskému kraji.

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 neustálou podpo-
ru a všem našim členům i nečlenům, kamarádům a podporo-
vatelům za čas i jejich práci.

Naše aktivity:
fantasy dílna
tvořivá dílna
papírníci
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
2x kroužek vaření

�
�
�
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YMCA Podivín se svojí činností snaží vyplnit „prázdný prostor“ 
volnočasových aktivit v Podivíně. Naše činnost je soustředěna 
převážně ve Spolkovém domě, o který se snažíme pečo-
vat a naplnit ho aktivitami. Snažíme se, aby byl tento dům 
„PROSTOREM PRO TEBE“, prostorem k setkávání generací, 
prostorem, kde každý najde něco pro sebe, prostorem, odkud 
si každý odnese něco do života, prostorem, kde bude lidem 
společně dobře. K dispozici máme suterén a přízemí, kde jsou 
čtyři místnosti a také venkovní areál s amfiteátrem pro pořá-
dání kulturních akcí. Naším velkým cílem je, aby naše aktivity 
byly nejen místem pro neformální setkávání a společné tvo-
ření, ale abychom se všichni napříč věkem dokázali navzájem 
obohacovat a učit.

Na větších akcích spolupracujeme s YMCA SKAUT, s městem 
Podivín, místní pobočkou ZUŠ a dalšími spolky u nás. ▼
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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. 

Aktivity YMCA Praha jsou dlouhodobě velmi pestré. Vedle 
celoročních aktivit pro děti, mládež, dospělé a rodiny s dětmi 
jsme uspořádali malé i velké akce pro nejširší veřejnost, kte-
rých se účastnilo více než 4000 lidí.

V roce 2019 v YMCA Praha pracovalo 20 kmenových pracov-
níků, 72 dobrovolníků a další desítky pracovníků na dohody. 
YMCA Praha má 584 členů. 

V lednu 2019 nahradil Editu Djakoualnovou na pozici vedou-
cího sekretáře/ředitele Petr Bruna. Editě patří velké díky 
a uznání!
Děkujeme všem donátorům a příznivcům za finanční i materi-
álními dary a za podporu v činnosti.

Aktivity:
Nízkoprahová sekce 

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež jsou kluby zaměřené 
na děti a mládež ve věku od 6 do 26 let. V klubech pomá-
háme dětem a mladým lidem, aby zdravě a bezpečně trávili 
svůj volný čas. Všechny tyto kluby jsou registrovanou sociální 
službou dle zákona o sociálních službách 108/2006 Sb.

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 Sibiř ve Voticích ve Středočeském kraji 

Návazné programy 
- Pravidelné doučování a vícedenní pobyty pro děti se speci-
fickými 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
Pravidelné zkoušky, víkendová setkání a koncertní vystoupení 
včetně adventní Gospel Night s účastí tensingových skupin 
z celé republiky.

YMCA Kralupy nad Vltavou
- Dramatický kroužek pro děti
- Taneční dílny pro ženy

Letní tábory  
- Tábory na Kosím potoce: 
   Kosák pro děti a pro teenagery
   Velký letní lov indiánského kmene Šúva
- 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 
od podzimu 2019.

Jednorázové veřejné akce
- Podzimní Drakiáda na Jižním Městě
- Adventní Cesta světel přes Karlův most
 - Masopust na Starém Městě
 - Čarodějnice na Jižním Městě
- Oslava 175 let YMCA na Jižním Městě
- a další…

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

„… pokládejte jeden druhého za přednějšího než sebe…“   
                     (Fil 2, �)

Činnost našeho sdružení je dlouhodobě zaměřena na obno-
vování a posílení dobrých vztahů v rodině. Hlavními projekty 
jsou „Manželská setkání“ a „Dům setkání“. 

Rok 2019 byl připomínkou 30 let trvání programu Manžel-
ských setkání v naší zemi.

V průběhu roku 2019 jsme uspořádali 40 vícedenních akcí, 
s celkovou obsazeností 2 537 účastníků. Jednalo se většinou 
o víkendové semináře, pobytové akce nebo letní kurzy a tábo-
ry. Členové našeho sdružení uskutečnili taky desítky předná-
šek, besed, jednodenních výletů, nebo jiných krátkodobých 
aktivit s účastí stovek zájemců.  

Děkujeme všem, kdo přispěli k bohaté nabídce a zkvalitňová-
ní našich aktivit. Vedle obětavé práce téměř 160 dobrovolníků 

to byla zejména finanční podpora YMCA v ČR, Biskupství 
ostravsko-opavského, firem Agrikomp Bohemia, s.r.o., AutoFit, 
s.r.o., Josef KVAPIL a.s., Vlastimil Petrůj – Kodek s.r.o a Plastpol 
s.r.o. a 157 dalších individuálních dárců.

Aktivity:
Letní a zimní tábory rodin
Kreativní víkendy pro matky s dcerami
Hravé a dobrodružné akce pro otce s dětmi
Manželská setkání, Manželské večery, Příprava na 

       manželství, Hranice ve vztazích – celoroční kurzy obnovy  
       a prohlubování manželství

Víkendové akce pro mládež
Vzdělávací a motivační akce k posílení mužství / ženství
Společenství – kluby rodin a manželů
Dům setkání – zážitkové, vzdělávací a rekreační akce
Kurzy biblických židovských tanců, bulletin „Manželák“,…

�
�
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sever@ymca.cz | www.sever.ymca.cz
YMCA Sever

je pak letní dětský tábor pro veřejnost, tentokrát s názvem 
Naber vítr do plachet!

Nově v Brništi začal fungovat Klub anglické konverzace s rodi-
lou mluvčí. Různé programové novinky zavádíme ve skaut-
ských oddílech, vedle nich je pro jablonecké velkou změnou 
od města pronajatá klubovna. 

Velký dík patří všem našim podporovatelům a hlavně dob-
rovolníkům, z jejichž týmové spolupráce veškerá činnost 
vyrůstá.

YMCA Sever v roce 2019 pokračovala pod Božím vedením 
a ochranou v tradičních aktivitách ve svých čtyřech skupinách. 

V Bělé pod Bezdězem je to klub deskových her Fileo a návaz-
né víkendovky (Herní maraton, Turnaj deskových her, 4D 
a Relax čas); v Brništi skautský oddíl a Baby klub, víkendový 
dálkový pochod Lužická sedmička a Chata L7, turnaj v kulič-
kách; ve Cvikově skautský oddíl a MC Ovečka, jarní a podzimní 
víkendovka pro dorost a mládež YMPULS; v Jablonci nad 
Nisou skautský oddíl. Uspořádali jsme letní příměstský English 
Camp, 2 skautské tábory a společnou aktivitou všech skupin ▼
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YMCA SKAUT
skaut@ymca.cz | www.skaut.ymca.cz

Rok 2019 byl rokem úspěšným, co se aktivit i počtu akcí týká. 
Všem 11 skautským oddílům (Brno, Brusel, Břeclav, Doma-
nín, Kyjov, Podivín, Prostějov, Silůvky, Švábenice) se v jejich 
činnosti dařilo. Uspořádaly nespočet jednodenních i víceden-
ních akcí, v létě pak 12 skautských táborů. Vedle skautingu 
organizovaly oddíly v menších městech i kroužky, tvořivé dílny 
a kurzy.

Kromě akcí jednotlivých skautských oddílů jsme také pořádali 
akce společné; PRASE (pracovní setkání skautských vedou-
cích na naší chatě v Čučicích), Setkání hospodářů, skautskou 
návštěvu rádců a mladých vedoucích v Maďarsku, Školení 
hlavních vedoucích táborů, Setkání YMCA SKAUT – sraz 
vedoucích i s rodinami (první akce tohoto druhu – navnadilo 
nás výročí 175 let YMCA), skautský závod SKAZA v Jedovnici, 

Skaut Point – drsnou akci pro otrlé, Akci pro rádce, Akci pro 
vedoucí (tentokrát skákání na trampolínách), ekologickou akci 
O vodě (díky podpoře Jihomoravského kraje), několik akcí 
vzdělávacích (díky podpoře z FR YMCA v ČR) – Vodácký kurz, 
Kurz vodního záchranářství, Kurz vázaných staveb.

V našem sdružení pracují také dva kluby s činností neskaut-
skou. Tábory pro děti pořádající tábory pro veřejnost i letos 
uspořádaly dva turnusy táborů, jichž se zúčastnilo 228 dětí. 
Klub Rytíři Faskaru pak uspořádal několik jednodenních i více-
denních akcí pro děti z dětského domova.

Děkujeme všem za veškerou podporu, nejvíce pak našim 
dobrovolníkům za jejich nadšení a aktivitu!

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

Během roku jsme se scházeli k několika pravidelným aktivi-
tám, biblické kroužky nabízíme pro děti v MŠ a se staršími 
se scházíme ve škole a na faře. Na faře se děti také schází se 
zdravotnickým kroužkem. Již tradičně jsme pořádali několik 
akcí během roku pro veřejnost, velmi rádi vzpomínáme na 
divadelní hry. Na Noc kostelů jsme hráli kratičké povídky 
k zamyšlení, scénář, kulisy i hudbu si tentokráte navrhly děti 
samy. V adventu jsme hráli interaktivní hru s diváky o putování 
třech králů do Betléma. 

Udělali jsme si taky čas sami pro sebe a naše rodiny na víken-
dovém pobytu na Čeřínku. Máme radost, že vznikají i nové 
akce a skupiny, založili jsme pěvecký sbor Freedom chór, pro 

zpěváky všech generací. Uspořádali jsme několik fotokrouž-
ků, a z nich pak vzešly obrazy, které byly vydraženy s velikým 
úspěchem na opravu oken v kostele. O prázdninách jsme 
pro děti připravili dva tábory, pro starší děti stanový tábor 
v Hůrkách, pro mladší příměstský tábor na faře. Táborem nás 
provázely hlavní postavy z knihy Letopisy Narnie. Naše akce 
a aktivity nabízíme dětem, rodinám i prarodičům. 

Máme radost, že se nám daří a Bůh nám žehná. Děkujeme 
všem dobrovolníkům, kteří nám pomáhají, městu Strmilov, 
YMCA v ČR a Jihočeskému kraji za finanční podporu. Těšíme 
se na nová setkání a zároveň děkujeme a vážíme si všech 
starých přátel a příznivců!▼
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Program YMCA Třebechovice se soustředí na aktivity jak pro 
rodiny s malými dětmi, tak i pro dospělé zájemce bez dětí.

Rok pravidelně zahajujeme lyžařským víkendem pod Králic-
kým Sněžníkem. Další zimní akcí je sáňkařský týden na horách. 
Letos v zimě to bylo opět na chalupě v Jizerských horách. První 
jarní akcí pro děti, rodiče i mládež bylo Cvrnkání o velikonoční 
kuličku v Klášteře nad Dědinou. Na tuto akci s 20 letou tradicí se 
vždy těší jak domácí, tak i přespolní zájemci o cvrnkání i společ-
né setkání. Trasa květnové Vycházky vedla údolím Tiché Orlice 
– z Bezpráví do Brandýsa nad Orlicí a tematicky byla zaměřena 
na J. Á. Komenského. Oblíbené turistické akce se účastnilo 
téměř 20 zájemců z řad třech generací.

Letos jsme opět s  úspěchem zrealizovali nápad „víkend s tatín-
kama“.  Na víkendový pobyt na Vysočině se opět budeme těšit 
příští rok. 

Na prahu prázdnin jsme s nejmenšími dětmi strávili víkend pod 
stanem, který se konal v kempu na Seči. Na podzim jsme strávili 
víkend v Táboře JAK v Bělči n. O. I zde byl připraven program 
pro nejmenší (tvoření, hry, zpívání) i pro starší děti (fotbal, lodě 
apod.).  

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

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

YMCA Ústí nad Labem se v roce 2019 podařilo uspořádat 86 
jednorázových akcí. Krom Vánočního a Velikonočního koncer-
tu známé kapely Oboroh a 3. výstav o Sametové revoluci pro 
ústeckou veřejnost, jsme již po osmé organizovali sportovní 
odpoledne „Závody kočárků“, které navštívilo více jak 500 
lidí. Úspěšně jsme zrealizovali již tradiční letní tábor s balet-
ním zaměřením, tentokrát s návštěvou ČT-Déčka. Mezi naše 
úspěchy též patří zvýšení členské základny na 345 členů, a to 
díky novému mateřskému centru a 47. celoročně pracujícím 
zájmovým skupinám, nejen pro děti a mládež. Děkujeme 
všem podporovatelům a těm, kdo přispěli na naši činnost. 
Především dobrovolníkům a vedoucím kroužků za jejich věno-
vaný čas a energii, a skvělému týmu zaměstnanců, kteří nesou 
YMCA na svých srdcích. Dále velké díky patří všem spolupra-
cujícím neziskovým organizacím, podporovatelům a dárcům: 
MPSV, MŠMT, KÚÚK, Úřad práce, YMCA v ČR, Statutární město 
Ústí nad Labem, TJ Sokol v Ústí nad Labem a jednotlivcům. 

 Naše aktivity:
Nízkoprahový klub Orion – akreditovaná sociální služba
Školka YMCA formou dětské skupiny
GymFitko – pro mladé
Mateřské centrum YMCA – cvičení miminek, hýbánky, 

       posilování maminek, aj.
Zájmové volnočasové kroužky: lezecké kroužky, tanec, 

       lukostřelba, šerm LARP, ping pong, hra na klávesy, 
       posilovna, box a kickbox, stolní tenis a fotbálek, aj.

Taneční studio: baletní výuka, taneční průprava a tanečky 
       pro nejmenší, moderna

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

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

2. místo – Mistrovství ČR korfbal 4 – U16
2. místo – Mistrovství ČR korfbal 4 – U13
3. místo – Český pohár U16
10 hráčů Modrých Slonů je ve výběru české reprezentace 

Naše celoroční aktivity:
korfbal
volejbal
vybíjená
kuželky
ostatní míčové hry  
kroužek vodní turistiky

Dále bychom chtěli poděkovat MěÚ Znojmo, Jihomoravské-
mu kraji, MŠMT, ZŠ JUDr. Josefa Mareše Znojmo, SOŠ Znojmo, 
Dvořákova a všem stálým fanouškům a ostatním sponzorům, 
mezi nimiž bychom zdůraznili firmu Aqotec s.r.o. a Haiva 
Hodonice.
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YMCA Znojmo již 28 let pravidelně a soustavně pracuje 
s dětmi a mládeží. Tito se nejen účastní pravidelných kroužků 
a aktivit, ale i víkendových akcí a tábora. Již šestým 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.
Naši ymkaři měli opět hodně sportovních úspěchů, ze kterých 
vybíráme následující – vše v korfbale:

3. místo – Extraliga 
5. místo – 1. Česká korfbalová liga  
1. místo – Česká korfbalová liga starších žáků – MISTR ČR
1. místo – Česká korfbalová liga mladších žáků – MISTR ČR
5. místo – mezinárodní turnaj Prievidza dospělí 
2. místo – Mistrovství ČR v Beach korfbale – dospělí
1. místo – Mistrovství ČR v Beach korfbale – U13
4. místo – Mistrovství ČR korfbal 4 – U19
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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.

V roce 2019 proběhla řada akcí pro nejrůznější věkové katego-
rie. Byly to jednak jednodenní výlety a víkendové akce, setkání 
skupinek a mnoho dalšího.

Vyvrcholením činnosti byl Tábor rodin na Pavlátově louce 
u Nového Města nad Metují s přednáškami pro dospělé 
i programem pro děti. Cenným přínosem pro účastníky byla 
přítomnost profesionálních psychologů, kteří se věnovali 
především dospělým účastníkům, ale i dospívající mládeži. 
Podobně zaměřen byl i tradiční tábor na Vlčici.

Významný kus práce odvedli naši dobrovolníci: výsledkem 
jsou výlety pro děti i dospělé, setkávání manželů, setkávání 
pro muže Chlapi sobě, pravidelné akce volejbalového kroužku, 
lyžovačky i víkendy pro seniory – zkrátka řada nezapomenu-

telných chvil, kdy nám spolu bylo dobře. Založili jsme také 
Klub pamětníků a příznivců YMCA Živá rodina, který na svých 
setkáních nejen oživuje vzpomínky na společné chvíle, ale je 
i místem pro živé diskuze na aktuální témata ve společnosti.

YMCA Živá rodina se snaží přispívat k plnění svého poslání 
i aktivní účastí na různých diskusních fórech a konferencích 
týkajících se problematiky rodiny. Naši členové se aktivně 
zúčastnili např. mezinárodní konference o rodinné politice 
v Senátu ČR „Evropské trendy v mezigeneračním dialogu“, 
mezinárodního semináře „Dobrovolnictví jako nástroj rodinné 
politiky“ v Parlamentu ČR, setkání prorodinných organizací 
z České republiky, Národního týdne manželství apod.  Zapojili 
jsme se i do tvorby analýzy KDU-ČSL na téma „Dvě děti a dost?“. 
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 2019
Náklady Kč Výnosy Kč
Spotřeba materiálu, DHIM,DNIM � �77 �20 Dotace MŠMT � �00 000

Služby, nájmy, opravy, telefony, cestovné, energie � �07 �17 Jiné dotace - přímé KČ (minist., obce, nadace) �� 0��

Mzdy, OON, ZP, SP a ost. zákonné pojištění � �00 �91 Členské příspěvky 119 �11

Ostatní náklady -� 1�� 91� Dary �2� 7�1

Odpisy, zákonné rezervy 2 ��2 �1� Příjmy z vlastní činnosti 9 �29 ��2

Poskytnuté dary a příspěvky � 1�9 ��� Ostatní výnosy ��9 �1�

Daň z příjmu právnických osob 1 0�� 190

Náklady celkem 17 10� ��1 Výnosy celkem 1� 0�2 ��1

Zisk 0 Ztráta 2 021 200

ROZVAHA 2019
Aktiva Kč Pasiva Kč
Hmotný a nehmotný Investiční majetek 10� ��� 10� Vlastní jmění �� ��9 710 

Finanční investice 1 ��0 000 Nerozdělený zisk/neuhrazená ztráta -12 212 �77

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

Peněžní prostředky � 7�9 �9� Závazky ze závislé činnosti �27 91�

Pohledávky z obchodního styku 19� ��� Daň z příjmů právnických osob -11� 210

Pohledávky za zaměstnanci 0 Ostatní pasiva 1� 10�

Ostatní aktiva �1 09�

Aktiva celkem 72 7�� �9� Pasiva celkem 7� 7�� �9�

Ztráta 2 021 200 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.

��

Finanční zpráva





www.ymca.cz

#ymcacz
instagram: ymcacz 
facebook: ymcacr


