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▼ YMCA – Cesta k hodnotám
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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    2 625
nad 26 let    1 287
celkem     3 912

Počet dobrovolníků      1 071

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: Jan Blažek
2. místopředseda: Miroslav Sedláček
hospodář: Michael Erdinger
generální sekretář: Vojtěch Rálek

Základní organizační jednotky:
V roce 2020 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, 
Strmilov, YMCA Skaut, Třebechovice pod Orebem, 
Ústí nad Labem, Znojmo, Živá rodina.
Přidružený člen: YMCA Pelhřimov, kraj Vysočina

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 2021“.

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 2020 odpraco-
vali přes 138 500 hodin, což představuje hodnotu téměř 
25 000 000 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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Navzdory obtížnému roku 2020 jsme uspořádali celkem 
1 513 aktivit, jejichž nabídku využilo 24 772 účastníků. 

To vše zajišťovalo 1 071 dobrovolníků a řada dalších 
pomocníků. V interakci nadšených vedoucích a dětí či 

Zajímavá čísla za rok 2020
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Skupiny, 
oddíly

Tábory Vícedenní
akce

Víkendové
akce

Jednorázové
akce

Školení Služby

počet
294

účastníků   
3 390

počet
50

účastníků    
2 407

počet
80

účastníků 
2 013

počet
76

účastníků    
2 136

počet
8 96

účastníků 
14 470

počet
13

účastníků 
356

počet
104

�

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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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.

Pravidelné mezinárodní programy 
Change Agents – kurz zaměřený na osobnostní a profesi-

onální rozvoj vedoucích, znalost práce YMCA na celosvětové 
úrovni a podporu mezinárodní spolupráce, tento rok dokonči-
la účastnice z YMCA Skaut.

YMCA Leadership Academy – školicího programu YMCA 
Europe pro aktivní a potenciální členy výborů YMCA se zúčast-
nila v roce 2020 členka YMCA DAP.

Evropská dobrovolná služba – YMCA v ČR je od roku 2001 
vysílající organizací dobrovolníků, kteří působí v neziskových 
organizacích v Evropě, včetně zahraničních YMCA. V roce 
2020 se tohoto programu v Ymce Bournemouth zúčastnily 
dvě dobrovolnice (jedna na celý rok, druhá na léto). Příběhy 
dobrovolníků čtěte na http://ymca-na-cestach.blogspot.cz/. 

Outdoorové centrum YMCA Greenhill, Severní Irsko 
– v roce 2020 působila v tomto outdoorovém centru 1 dob-
rovolnice.

Další mezinárodní akce roku 2020
Valné shromáždění YMCA Europe (online).
Setkání generálních sekretářů evropských YMCA v Izraeli 

– 1 účastník.
YMCA Unify konference v Německu – 2 účastníci.
Y-CAMP a Y-TAC, online English kempy ve spolupráci s YM-

CA Kolumbie – 16 účastníků.
Youth Leadership Hub – online dvouměsíční kurz pro 

mladé vedoucí YMCA Kolumbie – 3 účastníci.
Podpora partnerských YMCA v Srbsku (YMCA Bački Petro-

vac) a na Slovensku
Partnerství dále rozvíjíme s YMCA Bayern (Bavorsko).

�
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Mezinárodní programy

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

Zástupci YMCA v ČR v mezinárodních výborech
ETS skupina YMCA Europe – Marek Djakoualno
ESG skupina YMCA Europe – David Vlašic a Veronika 

Kozlová
Zahraniční komise ČRDM – Sára Dzvoniková
YMCA V ČR má dále své zástupce v několika mezinárod-

ních projektech, např. přípravném týmu YMCA Europe Staff 
konference, YMCA Unify konference a dalších.

�
�

�
�

�
�
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Projekty

Výzkum hodnot
 
YMCA v České republice staví svou činnost především 
na hodnotách, které jsou důležité jak pro rozvoj osob-
nosti každého člověka, tak pro společnost jako celek.
Z toho důvodu bylo přirozené, že jsme se aktivně připo-
jili k projektu ČRDM a Rady mládeže Slovenska, který se 
zabýval Výzkumem hodnot mladých lidí.

Projekt ještě není zcela ukončen, ale přinesl určitě velmi 
zajímavé výsledky nejen obecně o hodnotách mladých, 
ale i hodnotách členů různých mládežnických orga-
nizací. Určitě je využijeme v další práci s touto cílovou 
skupinou, při promýšlení jejich potřeb a programů, které 
by je mohly naplnit. Děkujeme za možnost se tohoto 
výzkumu zúčastnit.

Organic governance

V červnu 2020 byl oficiálně zahájen projekt Organic 
Governance and Quality Development, na jehož reali-
zaci spolupracují YMCA na Slovensku (iniciátor), YMCA 
Europe, YMCA Skotsko a YMCA v ČR. Projekt je zamě-
řen na 2 související oblasti. První z nich je tzv. organic 
governance (organické vedení a řízení), ve které jsou 
analyticky zkoumány způsoby a modely, jak se Ymky řídí 
a spravují. Klade si také za cíl najít další užitečné nástro-
je, které budou reagovat na dynamicky se rozvíjející 
svět a naši cílovou skupinu. Druhou oblastí projektu je 
měření kvality v organizacích. Zde je YMCA v ČR v roli 
organizace, ze které si díky dlouholetým zkušenostem se 
systémem CAF můžou vzít ostatní partneři příklad. 
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YMCA Braník se po předchozím útlumu vrátila v roce 2020 – pan-
demii navzdory – k většímu množství letních akcí, za což vděčíme 
jak novým nadějným dobrovolníkům, tak návratu některých 
zkušenějších zpět do služby.

Jako vodáci jsme se nejprve v červnu na víkend podívali se samo-
statnými dětmi na Ploučnici a o jiném víkendu jsme splouvali 
Jizeru s rodinami s nejmladšími dětmi. 

V červenci jsme navázali nejprve sjížděním Ohře s navazujícím 
pěším puťáčkem po Krušných horách pro starší děti a pak putov-

ní vodou pro mladší děti na Nežárce a Lužnici. Začátkem srpna se 
souběžně konaly dva čtrnáctidenní tábory – Ujkovice pro věko-
vou kategorii 5–11 na téma Hobit a Pecka pro věkovou kategorii 
10–15 podle Plavby Jitřního poutníka.

Děkujeme za příjemné zážitky všem účastníkům a dobrovolní-
kům, děkujeme i těm, kdo nás podporovali ze zázemí službami 
nebo finančně, a děkujeme Pánu Bohu, že nás pohlídal a akce 
mohly proběhnout bez vážných komplikací.

YMCA Braník
branik@ymca.cz | www.branik.ymca.cz
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Bohužel ani pravidelné výroční akce jako Moravské pracovní 
setkání se zahájením sezóny táborové základny nebo oblí-
bené Vánoční dílničky se nekonaly. V našich prostorách na 
Kounicově 3 v Brně proběhl alespoň jako každý rok prodej 
vánočních jedliček Nadace Veronica. 

Přesto děkujeme našim vedoucím, členům, rodinám a dobro-
volníkům za trpělivost a nasazení během tohoto náročného 
roku.

V roce 2020 se naše kluby věnovaly svým pravidelným čin-
nostem bohužel pouze do uzávěry všech aktivit v březnu, kdy 
byly všechny činnosti klubů pozastaveny z důvodu pandemie 
Covid-19. Pokračovat se mohlo částečně jen v červnu. 

Letní tábory pro školní děti a pro rodiče s dětmi (nejen na 
táborové základně ve Veverské Bítýšce) a také akce pro veřej-
nost během prázdnin naštěstí proběhnout mohly. Na podzim 
se bohužel opakoval podobný scénář, aktivity mohly probíhat 
pouze v průběhu září a v polovině října byly opět pozastave-
ny. Od té doby probíhala část klubových činností online. 

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

▼
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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.

Aktivity: 
3 celoroční TS – Jaromeř, Vrchlabí, Mělník 
Program vzdělávání vedoucího tensingu (roční, organizu-

jeme min. jednou za 2 roky)
Know How pro dobrovolníky – školicí víkend pro pokročilé 

tensingové vedoucí (online)
TS v LS – teambuildingový víkend pro vedoucí (nemohl 

proběhnout)
Know How – vzdělávací seminář pro tensingáře (online)
TSCZ – letní tensingový tábor (nemohl proběhnout)
Český tensingový festival (nemohl proběhnout)
Ten Sing BěŽel (dříve Želiv) – letní projekt pro mládež 
Volejbalový turnaj v Pardubicích
Gospel Night stream (nová online akce)
Příměstský tábor v Semonicích (ve spolupráci s ČCE Semo-

nice)
Projekt Erasmus+ „Helping Hand, Soothing Voice“ v Polsku 

(Ten Sing Vrchlabí, Polsko, Litva)

�
�

�

�

�
�
�
�
�
�
�
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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 navazování přátelství 
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 2020 byl z velké části ovlivněn pandemií koronaviru 
a mnoho akcí nemohlo proběhnout. Jen únorový volejbalový 
turnaj v Pardubicích se uskutečnil v plném rozsahu. Březnový 
Know How seminář se přesunul do online prostoru, stejně 
jako listopadové Know How pro dobrovolníky. Letní měsíce 
umožnily TS Vrchlabí reprezentovat ČR v mezinárodním pro-
jektu „Helping Hand, Soothing Voice“. Přes třicet teenagerů se 
účastnilo projektu Ten Sing BěŽel v Bělči nad Orlicí. Pravidelně 
fungující skupiny se půl roku setkávaly pouze přes webkame-
ry. Namísto vícedenního festivalu jeho hlavní koordinátorka 
spolu s tensingovou sekretářkou uspořádaly několikahodino-
vý interaktivní stream. Tradiční pražskou Gospel Night nahradil 
online Gospel Night Stream.

Velký dík patří všem dobrovolníkům, kteří svou kreativitou 
nelehkou situaci přetvořili v příležitost. Děkujeme také dár-

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

YMCA DAP

▼
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Děti i dospělí si to moc užili. Pro všechny byly připraveny sou-
těže, kreativní stanoviště, trampolína, stánek s občerstvením, 
tedy hlavně cukrová vata. Účastníci si odnesli hodně zážitků.

Za nezanedbatelnou finanční podporu děkujeme všem 
dalším sponzorům z řad členů YMCA Děčín. Velké díky patří 
všem vedoucím skupinám a vedoucím jednotlivých akcí za 
vytrvalou dobrovolnickou práci.

Aktivity, které jsou našimi pravidelnými
(letos bez naplnění):

Sportovní pobyty – výuka sjezdového lyžování a jízdy na  
       snowboardu, vodní sporty, horolezectví

Víkendové akce – různá diskusní 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 působí v Ústeckém kraji a má dvě samostatně 
pracující skupiny Zvěřinec a KS. 

Letošní rok byl pro nás moc smutným rokem, neboť byl 
poznamenán covidovou dobou. V postcovidové jsme se 
připravovali na nový školní rok, avšak klubová činnost se již 
nestačila rozjed. Naši činnost oslabil i odchod naší členky Lídy 
Kadlečkové. Byla srdcem našeho sdružení od jeho založení do 
dubna 2020. Pomáhala se vším, co bylo potřeba. Byla dlouhá 
léta naší hospodářkou. Nikdy se nepřestala usmívat. Stála 
u zrodu dalších sdružení z našich původních členů. Děkujeme 
Bohu za její život a přínos pro YMCA Děčín.

Až doba zase dovolí, chceme naší činností přispět k hodnotně 
a různorodě využitému volnému času podle zájmů mládeže 
a dětí, i když máme pouze 25 členů.Naší jedinou akcí, ale 
hojně navštívenou byla akce „Loučíme se s létem 2020“. Byl to 
odložený dětský den a zároveň rozloučení s prázdninami. ▼
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YMCA Familia
familia@ymca.cz | www.familia.ymca.cz

▼

Dalo nám to v roce 2020 poměrně hodně práce... Nedobro-
volně ochuzeni o mnoho dosavadních jistot, a přesto (a právě 
proto) jsme mohli zakusit hlubokou radost, a to doslova 
i symbolicky. Život sám nám poskytl mnoho moudrých zkuše-
ností, naučil nás neuvěřitelnému množství dovedností, které 
bychom se dlouho a pracně učili anebo se je nenaučili vůbec.
YMCA Familia navazuje na tradiční programy pro manželské 
páry, pořádané dříve Živou rodinou a dále je rozvíjí.

V roce 2020 jsme uspořádali:

Manželská setkání 
Týdenní letní kurz a dva (on-line) víkendy (jaro a podzim); 
�

vzdělávací programy pro dobrovolnické páry a jeden vzdělá-
vací 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; 
čtyřdenní iniciační rituál pro již iniciované muže; dvoudenní 
seminář pro angažované muže a on-line setkání pro muže.

V roce 2020 nabídku našich akcí využilo 892 účastníků.

�

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

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

Rok 2020 byl velkou zkouškou našeho ducha. Epidemiologic-
ká situace a následná opatření dopadala hlavně (ale nejen) 
na mimoměstské vedoucí i účastníky. Učili jsme se na  situaci 
reagovat a víc využívat online zdroje a komunikační nástroje.

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.

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: psychologická, pedagogická a pro talentované 

       děti a mládež, pro otázky sekt a nových duchovních 
       směrů, pro motoristy

�
�
�
�

�
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Psát o Covidu 19 a problémech spojených s ním a aktivitami 
celé YMCA  je jistě možné, ale člověk se při tom jen těžko 
ubrání pocitu, že fušuje do řemesla autorům žánru science 
fiction.

Přesto se nám přes všechny potíže podařilo zorganizovat tři 
letní tábory (s výjimkou English Campu vzhledem ke složité 
situaci našich partnerů v USA), několik jednorázových akcí 
a jako cennou zkušenost hodnotíme fakt, že v době nejpřís-
nějších opatření jsme se – včetně našeho nízkoprahového 
K-klubu – naučili fungovat on-line. To sice jen sotva nahradí 
přímý osobní kontakt a skvělou atmosféru našich společných 
setkávání, nicméně jsme optimisté a věříme v obnovení 
normálního života naší Ymky v nepříliš vzdáleném časovém 
horizontu.

Tak na brzkou shledanou v lepších časech (třeba na Setkání 
v Soběšíně).

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

▼
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V roce 2020 jsme uspořádali celkem 61 akcí – pracovalo          
9 celoročních skupin, byly 2 vícedenní akce, 6 víkendovek,      
7 táborů pro děti i mládež a mnoho jednorázových akcí.

Celý rok 2020 byl ale poznamenaný pandemií. Nejsme v tom 
sami, ale jsme moc rádi, že se alespoň některé z našich akcí 
podařilo uskutečnit. Téměř bez problémů proběhla letní 
táborová sezóna. Zvýšili jsme hygienická opatření na všech 
táborech, pečlivě jsme informovali rodiče o nových pravi-
dlech. Výsledek potěšil všechny: na žádném našem táboře se 
Covid 19 neobjevil a děti si mohly užít prázdniny naplno.
Všechny další akce na jaře i na podzim probíhaly s velkým 
omezením nebo musely být zrušeny. Velký dík patří dobro-
volníkům YMCA Jindřichův Hradec, kteří se na všech akcích 
podíleli.

Doba covidová přinesla pro ymkaře i nové příležitosti. Přihlásili 
jsme se jako organizace krizovému štábu v J. Hradci a brzy 

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

byla naše nabídka pomoci využita. Celkem 25 našich dobro-
volníků pracovalo na podzim 2020 v prádelně Nemocnice 
J. Hradec a následně v prádelně v ústavu sociálních služeb 
v J. Hradci. Obě prádelny se vlivem pandemie dostaly do 
těžké situace, kdy onemocnělo mnoho zaměstnanců. Celkem 
naši dobrovolníci odpracovali 486 hodin. Naši dobrovolníci 
udělali Ymce dobrou reklamu. Byli přijímáni s vděčností a vel-
mi nás těšila chvála, které se jim dostávalo. Věříme, že se tak 
YMCA zapsala dobře v J. Hradci a určitě se rozšířilo povědomí 
našich spoluobčanů o naší existenci. Mnoho lidí, se kterými 
jsme přišli do styku, o dobrovolnictví nic netušili, setkali se 
s tím poprvé a byli tím velmi mile překvapeni. 

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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Rok 2020 byl snad pro každého něčím mimořádným. My 
v YMCA Klatovy jsme nemohli uskutečnit některé plánované 
akce, ale díky Bohu, jsme zvládli tradiční letní tábor, který jsme 
si na 100% užili. 

Tábor proběhl na pro nás novém, ale velmi příjemném, 
tábořišti blízko Všerubů u Kdyně. Letošní téma bylo Zázrak 
v pralese, které volně sledovalo děj z knihy Bručko. 

Téměř na poslední chvíli jsme stihli v září ještě potáborové 
setkání, kde jsme si mohli vyzkoušet např. pečení „pralesních 
placek“, ale také i únikovou hru, kterou naši milí hostitelé 
připravili u sebe ve sklepě. Nutno říct, že se nám u toho pěkně 
zavařily mozkové závity.

Všem dobrovolníků mockrát děkujeme za jejich nasazení 
a službu.

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



1�

Pro YMCA Letohrad jako správce TZ YMCA Pastviny byl rok 
2020 velmi příznivý. Navzdory epidemiologické situaci se 
podařilo obsadit na chatě všechny termíny. V jarních měsících 
jsme na brigádách připravovali chatu na sezonu a věřili jsme, 
že se situace s koronavirem o prázdninách zlepší. V červnu 
jsme si uspořádali pracovně odpočinkový víkend a vyzkoušeli 
nové paddleboardy a hry, které jsme pro naše pobyty obsta-
rali.

V srpnu jsme organizovali dva pobyty pro rodiny s dětmi. 
Jedině jeden náš pobyt měl nakonec méně účastníků, kteří 

museli kvůli karanténě zůstat doma. Ostatní pobyty proběhly 
bez omezení, za což jsme vděčni.  
Děkujeme všem účastníkům brigád na TZ Pastviny, součas-
ným statutárům – Haně Dolečkové, Marii Foglové a Matěji 
Kristufovi.

Aktivity našich členů v roce 2020:
příprava TZ Pastviny na sezonu
technické i administrativní zajišťování provozu TZ Pastviny 
červnový víkend na TZ Pastviny
dva běhy pobytu rodin s dětmi na chatě v Pastvinách.

�
�
�
�

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

▼
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Rok 2020 začal jako obvykle, tedy Severní ligou házedel 
na letišti v Hodkovicích nad Mohelkou pod vedením Petra 
Budaie a nic nenasvědčovalo neobvyklému vývoji. Kluci 
z kroužků elektroniky vesele pájeli stavebnice a své konstruk-
ce a modeláři lepili letadélka. 

Začátkem března ale bylo všechno jinak a byli jsme nuceni 
kroužky vlastně zrušit.

Asi po dvou týdnech nás napadla myšlenka, že bychom mohli 
pokračovat vzdáleně a opravdu jsme dali dohromady systém, 
kdy kluci mohli pájet doma elektronické stavebnice a lepit 
modely. Jelikož máme klubovnu v areálu Technické univerzity, 
nechávali jsme stavebnice na vrátnici vysoké školy a rodiče si 
je vyzvedávali a nechávali nám ty osazené stavebnice zase na 
vrátnici k „oživení“.

V pravidelnou dobu kroužku jsme všichni zapínali monitory 
a my jako vedoucí jsme sledovali pájení kluků doma a odpoví-
dali na dotazy. To vše pomocí google meet. Do poloviny roku 
nám ještě pomáhali studenti univerzity, ale po prázdninách 
pokračovali jen v původní sestavě kmenových vedoucích.

V červnu se situace rozvolnila a uspořádali jsme obvyklý 
táborák, kde jsme ve společnosti cca dvaceti dětí a jejich 
rodičů mimo jiné vyzkoušeli nového drona a děti se dokon-
ce povozili v automobilu Tesla, kterým přijel jeden z letitých 
členů YMCA Michal Pokorný.

I přes ztížené podnikání se podařilo získat finanční dary od 
dvou firem, od města ani kraje jsme však příspěvek nedostali.
Bohužel se i vánoční besídka se musela konat virtuálně, kdy 
jsme se dokonce pokusili zazpívat vánoční koledy.

Normální 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

Každoročně pořádáme Živý Betlém. V roce 2020 to nebylo 
možné, tak jsme jej nahradili alespoň malovanými postavami 
a uspořádali jsme rozdávání Betlémského světla ve spolupráci 
se skauty, navíc jsme připravili Vánoční hru. V okolí Neveklo-
va jsme rozmístili karty s příběhy. Na kartách byla i tajenka, 
kterou vyluštil každý, kdo navštívil všech 5 míst. Kdo přinesl 
vyluštěnou tajenku do obchůdku Rozmarýnka, mohl si vybrat 
drobnou odměnu. Této hry se zúčastnilo 19 dětí a neznámý 
počet dalších lidí (počítali jsme pouze odevzdané karty, a ty 
odevzdaly jen děti).

Hru považujeme za úspěšnou a chystáme pokračování na 
Velikonoce.

Přestože činnost YMCA Neveklov ochromila epidemická 
situace – stejně jako všechny ostatní spolky – snažili jsme se 
nevzdat a přeci jen v rámci možností pracovat.

Jediná tradiční akce, která proběhla bez zásadních změn 
a omezení, byl letní pobyt na táborové základně Vlčice u Staň-
kovského rybníka. Sem tradičně přijíždí rodiny z různých 
koutů republiky a užívají si především možnost trávit celý den 
venku, v lese, u rybníka.

To, co si zde všichni, a především děti, užívají, je pocit svobody 
– nejsme omezeni civilizačními vymoženostmi závislými na 
elektřině, program máme přesně takový, jaký si jej uděláme, 
jsme tu víceméně sami. A asi hlavně kvůli těmto zážitkům, 
které si užíváme s dobrými přáteli, sem pravidelně každý rok 
jezdíme.
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akademicka@ymca.cz | www.akademicka.ymca.cz
Oikumené-Akademická YMCA

Rok 2020 byl poznamenán negativně ve dvojí rovině – jednak 
jsme byli v důsledku pandemie nuceni opakovaně posouvat 
a nakonec i zrušit oba naše plánované retreaty a jednak nás 
navždy opustili naši milovaní členové: Markéta Sedláčková, 
Ladislav Hejdánek a Evžen Birman. R.I.P.

Díky podpoře Nadačního fondu Věry Třebické-Řivnáčové vyšla 
čtyři čísla časopisu Křesťanská revue (KR), která reflektovala 

jak aktuální společenská témata, tak i ta spíše teologická či 
církevní. 

Všem sympatizantům a přispěvatelům do KR děkujeme za 
spolupráci a budeme se těšit na (doufáme již skutečná) setká-
ní v roce 2021.

▼
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Rok 2020 byl o hodně jiný, než v ostatních letech. Prostory, 
zázemí i vybavení a hlavně lidé byli plně k dispozici. Nicméně 
díky Covid opatřením jsme museli řadu věcí omezit. Snaha 
o rozvoj dobrých vztahů, udržení kontaktů nás ale vedl cestou 
improvizace a přizpůsobení se nouzové situaci. 

Kroužky a kurzy, stejně jako práce na školách fungovaly 
normálně jen z počátku roku. Jednotlivé akce s dětmi, hlavně 
v létě, kdy to šlo legálně, jsme přesunuli do exteriérů - tvo-
ření, poznávání přírody, sportovní aktivity… to se dařilo i na 
výletech a výpravách. Jiné akce (po dodržení limitovaného 

počtu účastníků) probíhaly taky, jak se dalo. I když bylo znát, 
že jsou omezení nepříjemná, dalo se najít cestičku a překonat 
to se ctí.

S možností přesunout se na internet a pokračovat on-line 
jsme se moc nesmířili. U výtvarných, kolektivních a výrazně 
interaktivních programů to není vhodná platforma. Na dru-
hou stranu jsme výhod internetu využili hlavně pro komuni-
kaci a sdílení. Jako prostředek k přednášení (videokurzům), 
konzultacím či propagaci je tato výzva přínosem.

▼

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

Keep Smiling Gospel Orlová
stihl pouze Novoroční koncert ve Velkých Albrechticích, 
víkendové soustředění v Návsí, několik zkoušek do jara, něko-
lik o letních prázdninách a v září, pak Gospelový workshop 
a interaktivní aktivitu Putování s koledou v prosinci.

IMPULS KLUB
měl pravidelná setkání s dětmi a mládeží od jarních prázdnin 
do zákazu kvůli pandemii COVID-19, pak o letních prázdni-
nách a v první části podzimu. Přesto zanechal v účastnících 
hluboké a veskrze pozitivní stopy.

�

�

YMCA Orlová měla v roce 2020 tři celoročně působící složky, 
Kůl centrum pro děti a mládež, pěvecký sbor Keep Smiling 
Gospel Orlová a Impuls klub.

Zorganizovala 2 letní tábory, 1 pro mladší děti ve Spálově a 1 
pro starší děti a mládež ve Zlatých Horách.

Kůl centrum YMCA Orlová
připravilo vedle občasných kreativních aktivit, kde děti kreslily, 
stříhaly, krájely, vařily a pekly, další ročník Živé knihovny, popr-
vé online, kde o svých životech a zkušenostech s COVID-19 
vyprávělo 6 živých knih, 4 cestovatelské večery a několik výle-
tů za zážitky a sportem po krásách Moravskoslezského kraje.

�

▼



�42�

Uplynulý rok, ostatně jako ve většině oblastí našich životů, 
byl i pro YMCA OP naprosto odlišný, než jsme si představo-
vali. Plány na tradiční jarní follow upy projektu Ostrava zpívá 
gospel, vzaly rychle za své a veškeré setkávání se přesunulo 
do on-line prostoru. 

S blížícím se podzimem a stále se zhoršující epidemiologic-
kou situací bylo čím dál zřejmější, že se nebude moci konat 
ani samotný osmý ročník gospelových koncertů. Alespoň 
malou útěchou byla tvorba domácích zvukových i obrazo-
vých nahrávek známé písně Lord You Are Good, kterých se 
nakonec sešlo na 100, a byly následně složeny do společného 
záznamu. 

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

Pevně doufáme, že již v letošním roce se situace zlepší natolik, 
že projekt Ostrava zpívá gospel bude moci v nějaké formě 
dále pokračovat. Bude to však již pod jiným pořadatelem, pro-
tože YMCA OP na počátku roku 2021 po 20 letech fungování 
definitivně ukončí svou činnost. 

Děkujeme všem, které jsme za dobu své existence měli mož-
nost potkat a spolupracovat s nimi a přejeme ostatním kolek-
tivním členům dostatek inspirace a energie pro své aktivity. 

▼



Na setkání výboru YMCA JH počátkem roku 2020 zazněla 
myšlenka, že aktivity a plány ymkařů na Pelhřimovsku narostly 
do takových rozměrů, že dlouho navrhované založení samo-
statné YMCA by možná konečně dávalo smysl. Ta myšlenka 
zazněla bez přípravy, bez předchozích konzultací, ale spustila 
nečekaně rychlý sled úderných akcí.

Dne 5. srpna tak byla naše YMCA oficiálně založena a od září 
začaly nové samostatné aktivity YMCA Pelhřimov. Otevřelo se 
YMCA centrum v Pelhřimově (a pak se z důvodu karantény 

opět zavřelo), začala rekonstrukce prostor pro YMCA klubovnu 
v Nové Cerekvi. Všechny aktivity, které se do té doby na Pelhři-
movsku konaly, do konce roku 2020 zůstaly součástí YMCA JH. 
Za YMCA Pelhřimov chceme vyjádřit ohromnou vděčnost za 
dosavadní spolupráci pod křídly hradecké YMCA a za všechnu 
podporu, energii i finanční prostředky, které kdy hradecká 
YMCA vyslala směrem k Moravči a Pelhřimovu, a které patřily 
k předpokladům vzniku samostatné YMCA Pelhřimov. Děku-
jeme také YMCA v ČR za všechnu vstřícnost a podporu při 
zakládání spolku a jeho začleňování do struktur YMCA. 

2�

YMCA Pelhřimov
pelhrimov@ymca.cz | www.pelhrimov.ymca.cz
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I když byl rok 2020 netradiční, v YMCA Plzeň se počet aktivit 
nesnížil, nýbrž naše aktivity často pouze nabývaly jiného formá-
tu. Po celý rok pokračovala výuka kroužků buď osobně nebo 
online, jak nám to aktuální situace dovolovala. V létě jsme uspo-
řádali 6 příměstských táborů pro celkem asi 200 dětí (některé 
s výukou angličtiny, další se zaměřením na historii, na výuku 
robotiky i další zajímavá témata) a řadu dalších zajímavých akcí 
a projektových dní (např. Dětský den, Drakiádu, Prázdninovou 
tečku, speciální akce k výročí založení Československa, dýňové 
vyrábění apod.).

Během roku plném pro řadu lidí náročných období, jsme se 
věnovali i dalším aktivitám, např. šití roušek, spolupráci s Potra-
vinovou bankou, sběru i distribuci potravin a roušek, letos jsme 
také poprvé pomáhali s distribucí dárků pro sociálně slabé 
rodiny v rámci kampaně Krabice od bot. 

Kvůli tomu, že kvůli řadě omezení se nemohly některé každo-
ročně konané a již tradiční akce uskutečnit, např. představení 
Živý betlém, zorganizovali jsme nové, třeba Betlémské světlo, 
online Bible studies, nebo akci „Ukliďme si naše okolí“, která se 
u místních dětí také setkala s velkým ohlasem. Velkým letošním 
úspěchem je i slavnostní otevření domu YMCA centra Sluníčko 
v Tlučné.

Jsme rádi, že se během tohoto roku i přes všechna opatření 
povedlo tolik věcí a práce byla odměněna spokojeností dětí, 
jejich rodičů i celého našeho okolí. Samozřejmě by nic nebylo 
možné bez Božího požehnání a energie a času všech dobro-
volníků. Nemůžeme tedy jinak, než Bohu, všem dobrovolníkům 
a podporovatelům velmi poděkovat a těšit se na další rok. Za 
hmotnou i nehmotnou podporu pak jmenovitě děkujeme 
YMCA v ČR 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
I přes nepříznivou situaci jsme se snažili využít každé rozvolnění 
pro intenzivní činnost a doufáme, že brzy se vrátíme k normálu.

Z celého srdce děkujeme městu Podivín za neustálou podporu 
a všem našim členům i nečlenům, kamarádům a podporovate-
lům za jejich práci i čas, který nám věnují.

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
angličtina hrou mladší a starší
klub pro rodiče s dětmi hledání Zajdaléna
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YMCA Podivín se svojí činností snaží vyplnit „prázdný prostor“ 
volnočasových aktivit v Podivíně pro všechny děti, které se 
nechtějí intenzivně věnovat sportu či hudbě. Naše činnost je 
soustředěna převážně ve Spolkovém domě, o který se snažíme 
pečovat a naplnit ho aktivitami. 

Chceme, aby byl tento dům „PROSTOREM PRO TEBE“, prostorem 
k setkávání generací, prostorem, kde každý najde něco pro 
sebe, odkud si každý odnese něco do života, prostorem, kde 
bude lidem společně dobře. K dispozici máme suterén a příze-
mí, kde jsou čtyři místnosti a také venkovní areál s amfiteátrem 
pro pořádání kulturních akcí. 

Naším velkým cílem je, aby naše aktivity byly nejen místem pro 
neformální setkávání a společné tvoření, ale abychom se všichni 
napříč věkem dokázali navzájem obohacovat a učit. V letošním 
roce nás oslovili také místní senioři, kteří by se chtěli zapojit do 
aktivního života ve městě. ▼
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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 2020 pracovalo v YMCA Praha 20 kmenových pracovní-
ků, 62 dobrovolníků, další desítky pracovníků na dohody a 521 
členů. 

PROGRAMY:
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 

       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 

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
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YMCA Praha
praha@ymca.cz | www.praha.ymca.cz

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 2020 přinesl i našemu sdružení čas nečekaných zvratů, 
výzev a příležitostí. Víkendové semináře nahradily webináře, 
přednášky pak různé podcasty a videička, kurzy vystřídaly 
videokonference. Největší byla videokonference podzimních 
Manželských setkání, které se zúčastnilo přes 200 účastníků. 
Kromě vyslechnutí společných přednášek, se mohli sdílet ve 
30 samostatných skupinách.

Dík patří všem, kdo se podělili o své nadšení, odborné zkuše-
nosti, technické vybavení a byli ochotni jít do nových věcí!
Jsme rádi, že se přes všechny těžkosti povedlo uskutečnit 

téměř 2/3 plánovaných aktivit. Celkem to bylo 21 vícedenních 
akcí, s účastí 1 212 zájemců. Program 23 celoročně pracujících 
skupin využívalo 248 účastníků.  

Shodli jsme se však, že nic nenahradí setkávání „na živo“. 
Naštěstí jsme si je mohli aspoň z části užít při našich zimních 
a letních akcích.  

Některé z našich aktivit v covidovém roce 2020:
Letní a zimní tábory rodin
Expedice Arctos a Botanicus – pro otce s dětmi
Manželská setkání, Manželské večery, Příprava na manžel-

       ství, Hranice ve vztazích (většinou on-line)
Posvátný kruh života – duchovně zážitkový víkend pro 

       ženy 
Dům setkání – pobytové rekreační akce 
Společenství – kluby rodičů, manželů, mužů, nebo žen
bulletin „Manželák“… ad.

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

Maminky s dětmi v MC Ovečka (Cvikov) a v Baby klubu (Brniš-
tě) také vždy vyhlížely společná setkání, stejně jako účastníci 
klubu deskových her Fileo (Bělá p. B.), kteří si navíc užili víken-
dovky Herní maraton a Relax čas.

O letních prázdninách se konaly tradiční tábory v Lužických 
horách pro děti z řad veřejnosti a dva skautské jako vyvrcho-
lení celoroční oddílové činnosti. V září se pak uskutečnil 22. 
ročník dálkového pochodu Lužická sedmička.
Velký dík za práci s dětmi patří všem dobrovolníkům!

Jsme Bohu vděční za všechny aktivity, které jsme mohli ve 
svérázném roce 2020 v Ymce Sever realizovat. Na jaře při 
vypuknutí epidemie jsme velmi stáli o to neztratit kontakt 
především s dětmi ze skautských oddílů, od září skauti ve Cvi-
kově a v Jablonci n. N. plní výzvy, které je budují a posouvají 
dál, v Brništi „jedou kolem zeměkoule“ při celoroční etapov-
ce. Scházíme se i on-line, ale důraz klademe na outdoorové 
aktivity, pohyb, zálesácké dovednosti, kreativitu, poznávání 
a také – byť distanční – péči o druhé. Nově jsme při rozvolně-
ní zařadili dvě několikadenní skautské vodní výpravy (na řeky 
Ploučnice a Jizera). ▼
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YMCA SKAUT
skaut@ymca.cz | www.skaut.ymca.cz

V roce 2020 naši činnost (jako všechno) zasáhla pandemie, 
aktivity byly tedy na jaře a na podzim přerušeny vyhlášenými 
opatřeními. A tak jsme v mezičase stihli pouze část akcí. Všech 
11 skautských oddílů (Brno, Brusel, Břeclav, Domanín, Kyjov, 
Podivín, Prostějov, Silůvky, Švábenice) v době, kdy to šlo, fungo-
valo a snažilo se dohnat zameškaný čas, nicméně jednodenních 
i vícedenních akcí v součtu značně ubylo. O prázdninách se 
naštěstí podařilo uspořádat 10 skautských letních táborů, za což 
jsme velmi vděční. Během podzimo-zimního zákazu se skautští 
vedoucí hojně spojovali se svými členy přes on-line komunikač-
ní kanály a snažili se jim připravovat náhradní program s cílem 
zaktivizovat je či vytáhnout z domu; šifrovačku po obci a při-
lehlé přírodě, týdenní aktivity na ven i na doma, družinovky pro 
jednotlivce, výpravy na dálku, nejrůznější úkoly, stezky, kešky 
apod.

Společným akcím se moc nedařilo; uskutečnila se valná schůze, 
rádcovský a čekatelský kurz a v náhradním termínu PRASE (pra-
covní setkání skautských vedoucích na naší chatě v Čučicích). 
Částečně jsme se (ač neradi) přesunuli do on-line prostředí, 
sešla se tak pracovní skupina Prásk a také jsme na dálku zvládli 
kampaň podpořenou z Fondu rozvoje YMCA v ČR s názvem 
„Řekni NE odpadu“.

V našem sdružení pracují také dva kluby s činností neskautskou. 
Klub Tábory pro děti pořádající tábory pro veřejnost letos uspo-
řádal oba tradiční turnusy na Kláskově Mlýně, i když o menším 
počtu účastníků. Klub Rytířů Faskaru akce bohužel nezorga-
nizoval žádné. Už se těšíme, až společně vyrazíme někam ven 
zažívat ta správná skautská dobrodružství, rozvíjet se a tužit 
kamarádství.▼
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YMCA Strmilov
strmilov@ymca.cz | www.strmilov.ymca.cz

Celý rok byl jiný. Přesto se mnohé podařilo a jsme vděční za 
setkání a akce, které byly možné uskutečnit. Biblické kroužky, 
zdravotnický kroužek i zkoušky pěveckého sboru se konaly jen 
omezeně. 

V polovině června se nám podařilo uspořádat již po šesté tra-
diční akci Noc kostelů, na které vystoupil s velkým úspěchem 
náš pěvecký sbor Freedom chor i další hudební skupiny. Děti 
si pro nás připravily taneční vystoupení. 

V létě jsme organizovali několik táborů pro děti od nejmen-
ších až po velké. Prázdniny jsme zahájili stanovým táborem, 

pak jsme se vydali na puťák a nakonec spočinuli na faře na 
příměstském táboře s názvem Jako v nebi. Stihli jsme se ještě 
jednou setkat na Podzimním tvoření a Potáborku. V adventu 
jsme úspěšně ze strmilovského kostela streamovali Vánoční 
koncert.

Jiný rok pro nás byl i stále je výzvou a šancí, hledat nové cesty 
a s vděčností se rozpomínat a držet tradice a kořenů naší 
Ymky. 

▼
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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 jsme zahájili tradičně lyžařským víkendem pod Králickým 
Sněžníkem. Další zimní akcí je sáňkařský týden na horách. 
Letos v zimě to bylo v Orlických horách. Z důvodu pandemie 
COVID-19 se nekonaly tradiční akce (Cvrnkání v Klášteře, 
Květnová vycházka, Víkend s tatínkama, podzimní setkání 
v J. A. Komenského, plavání v bazénu). 

Po letech jsme plánovali obnovit tradici benefičních vystou-
pení, kterými jsme v minulosti podporovali neziskové aktivity. 

Vzhledem k pandemické situaci na podzim 2020 se těšíme, 
že benefiční vystoupení zrealizujeme na podzim 2021. 

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

YMCA Ústí nad Labem se v roce 2020 i přes Covid pauzu 
podařilo uspořádat 55 jednorázových akcí a již po osmé jsme 
organizovali sportovní odpoledne „Závody kočárků“, které 
navštívilo více jak 500 lidí. Úspěšně jsme zrealizovali již tradiční 
letní tábor s baletním zaměřením. Mezi naše úspěchy též patří 
zvýšení členské základny na 402 členů, a to nejen díky mateř-
skému centru a 52. pracujícím zájmovým skupinám pro děti, 
mládež a širokou veřejnost. Děkujeme všem podporovatelům 
a těm, kdo přispěli na naši činnost. Především dobrovolníkům 
a vedoucím kroužků za jejich věnovaný čas a energii, a skvě-
lému 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, 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
Mateřské centrum YMCA – cvičení miminek, hýbánky, 

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

       ba, šerm LARP, ping pong, hra na klávesy, tanec, 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

1. mezinárodní turnaj v Nitře – U13
7 hráčů YMCA Znojmo 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 rádi zdůraznili firmu Haiva Hodonice 
a Aqotec, s.r.o.
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YMCA Znojmo již 29 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 prá-
ci s dětmi hodně ztížila covidová situace, přesto jsme většinu 
plánovaných akcí zvládli realizovat. Již osmým rokem pořádá-
me 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:

1. místo – mezinárodní turnaj Prievidza dospělí 
1. místo – Mistrovství ČR v Beach korfbale – U13
4. místo – Mistrovství ČR korfbal 4 – U19
2. místo – Mistrovství ČR korfbal 4 – U16
2. místo – Mistrovství ČR korfbal 4 – U13
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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 společenské 
prestiže. Podporuje všestranné vzdělávání a vzájemné setká-
vání, rozvoj tělesné, duševní a duchovní stránky mládeže i 
dospělých.

Rok 2020 byl poznamenán koronavirovou krizí. Řada akcí se 
nemohla konat nebo musela proběhnout ve virtuálním pro-
storu. Přesto se mnoho akcí uskutečnilo v době, kdy to vládní 
opatření umožňovala. Byly to několikadenní výlety, cyklovýlety, 
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 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.

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, 
které se však v roce 2020 konaly pouze v online prostředí. Byl to 
například XIX. Ročník mezinárodní konference o rodinné politi-
ce pořádaný Národním centrem pro rodinu: „Rodina a profese 
v Evropské unii v souvislosti s implementací nové směrnice 
Evropského parlamentu o rovnováze pracovního a rodinného 
života“.

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 2020
Náklady Kč Výnosy Kč
Spotřeba materiálu, DHIM,DNIM � ��7 17� Dotace MŠMT � �00 000

Služby, nájmy, opravy, telefony, cestovné, energie � ��� ��7 Jiné dotace - přímé KČ (minist., obce, nadace) �2 ��1

Mzdy, OON, ZP, SP a ost. zákonné pojištění 10 002 77� Členské příspěvky 11� ��0

Ostatní náklady -7 2�� 1�2 Dary 17� 1�2

Odpisy, zákonné rezervy 2 ��2 �1� Příjmy z vlastní činnosti � ��� ��7

Poskytnuté dary a příspěvky 2 71� �22 Ostatní výnosy �7� ���

Daň z příjmu právnických osob 1 11� 210

Náklady celkem 1� �1� 00� Výnosy celkem 1� ��1 0��

Zisk 0 Ztráta 1 0�7 ��7

ROZVAHA 2020
Aktiva Kč Pasiva Kč
Hmotný a nehmotný Investiční majetek 10� �71 �02 Vlastní jmění �� 220 �71

Finanční investice 1 ��0 000 Nerozdělený zisk/neuhrazená ztráta -1� 2�� 077

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

Peněžní prostředky � ��0 0�0 Závazky ze závislé činnosti ��� �7�

Pohledávky z obchodního styku 2 �1� 000 Daň z příjmů právnických osob 1�� 200

Pohledávky za zaměstnanci 0 Ostatní pasiva � 0�2

Ostatní aktiva �1 701

Aktiva celkem 72 ��� �1� Pasiva celkem 7� ��7 ���

Ztráta 1 0�7 ��7 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


