


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

Co je YMCA?

YMCA (Young Men's Christian Association), neboli Křesťanské sdružení mladých
lidí, je

• nejstarší
• největší
• nejrozšířenější

mládežnická organizace na světě. Je to křesťansky orientované, dobrovolné, nepoli-
tické a neziskové občanské sdružení, které usiluje o plnohodnotný život mladých lidí
a harmonický rozvoj člověka, jeho ducha, duše a těla (jak symbolizuje červený rov-
nostranný trojúhelník, který má YMCA ve svém znaku). Je otevřena všem lidem bez
rozdílu rasy, pohlaví, náboženského vyznání, sociálního postavení, fyzických i du-
ševních schopností.

Poslání

YMCA se hlásí k Pařížské bázi Světové aliance, přijaté na jejím ustavujícím shromáž-
dění roku 1855 v Paříži. Pařížská báze vyjadřuje poslání YMCA, je dodnes základnou
pro její veškerou práci a jednotící ideou světového společenství YMCA. Toto poslání
naplňuje YMCA Brno zvláště prostřednictvím:

• mravní výchovy zaměřené na nenásilnou obrodu mladého člověka,
• tělesné výchovy a sportu,
• výchovy k demokracii, toleranci a občanské odpovědnosti,
• vzdělávacích programů ve vědě, umění, kultuře, sociálních oblastech, ekologii

apod.,
• charitativní a humanitární pomoci potřebným lidem doma i v zahraničí,
• mezinárodních styků s důrazem na vzájemné poznávání, přátelství a spolupráci

mladých lidí.
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Historie

YMCA vznikla v roce 1844 jako prostředek křesťanské pomoci mladým lidem „ztra-
ceným“ v rychle se industrializujících a odlidšťujících městech Anglie.

Jejím zakladatelem byl tehdy 23letý obchodní příručí George Williams.

V roce 1894 již YMCA měla přes 500 000 členů ve 34 zemích. Od té doby se YMCA
rozšířila po celém světě.

U nás fungovala od druhé poloviny 19. století a masově se rozšířila od roku 1921
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 obnovila ji až v roce
1990. Česká YMCA byla ustanovena v roce 1992.

Dnes je YMCA nejstarší, a se svými 45 miliony členy ve 124 zemích, největší celosvě-
tovou mládežnickou organizací na světě.

YMCABrno

YMCA Brno působila již od roku 1991 jako místní sdružení YMCA v ČR. Právní sub-
jektivitu získalo v roce 2001 a v současnosti je jednou z největších YMCA v České
republice co se týče rozsahu činnosti i členské základny. YMCA Brno má 400 členů
a 30 celoročně pracujících klubů různého zaměření (hudební, sportovní, umělecké,
turistické, ekologické, dětské kluby atd.). Organizace se dále věnuje například pro-
fesnímu poradenství v rámci činnosti Informačního centra pro mládež, či pořádání
letních táborů, kterých se pravidelně účastní několik set dětí a mladých. Velký
úspěch mají nejen tábory pro rodiče s dětmi, ale i tábory Svišťů pro děti školního
věku. Dále je činnost zaměřena na široké spektrum aktivit dětí a mládeže, kdy jsou
všechny tyto aktivity otevřeny jak členům YMCA, tak nečlenům. Vytváříme zde pro-
stor,

• kde se mohou setkávat věřící s nevěřícími
• kde je možné poznat křesťanské zásady v běžném životě
• kde otevřenost a tolerance jsou jedněmi z hlavních zásad

spolupráce.
• kde se mladí lidé mohou věnovat svým zájmům.

Všechny programy jsou výchovně zaměřeny na prevenci soci-
álně patologických jevů v míře přiměřené věku dětí. Pro děti a mládež se pravidelně
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připravují i jednorázové akce. Tyto akce by měly zejména mladým lidem bez vyhra-
něného zájmu přinášet nabídku činností, z nichž by si mohli vybrat tu, které by se
rádi účastnili intenzivněji. Jedině intenzivním zapojením v činnosti oddílů a klubů
získáme očekávaný efekt, který se od volnočasových aktivit očekává a tj. upevnit
u dětí a mládeže pozitivní hodnoty a pokusit se o budoucnost, které se nemusíme
bát.

Naše aktivity

• klubová činnost
• letní tábory
• pořádání kulturních akcí, školení
• tvorba vzdělávacích programů
• zahraniční aktivity (Rumunsko, Slovensko)
• poradenství
• provoz Informačního centra pro mládež
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Kluby a oddíly YMCABrno

1. Kuny

lesní brigáda Kunvald

Náš klub organizuje pře-
devším prázdninovou lesní
brigádu v Kunvaldu v Orlic-
kých horách a v roce 2018 tomu
nebylo jinak. Brigáda probíhá
klasicky prvních čtrnáct dní
v červenci. Na Hájovnu na Kun-
vald přijelo v loňském roce
38 brigádníků, kteří se tam
průběžně prostřídali.

Hlavní náplň brigády je každo-
ročně stejná – pracujeme v lesích pana Parishe. K již tradiční práci patří čištění lesa
od klestu, stavění a bourání oplocenek, práce v oboře či protahování svodnic na
lesních cestách. Ubytováni jsem na Staré Hájovně poblíž Pašerácké lávky v CHKO
Zemská brána.

Kontakt: Jan Ryšavý, Václavov 1195, Miroslav 671 72, tel.: 728 304 942

2. Lemur

vodácké pobyty smládeží

Klub Lemur se věnuje prázd-
ninovým aktivitám s dětmi
a mládeží. Především jde
o vodácké cesty na českých,
slovenských a polských ře-
kách, spojené s programy pro
zábavu i s přemýšlením a roz-
hovory o bibli a křesťanské víře.
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V roce 2018 jsme se po několika letech vrátili na řeku Ohři a utvrdili jsme se v tom, že
jde o jednu z nejhezčích řek, které jezdíme. Nebylo nás tentokrát mnoho, ale sku-
pina byla o to soudržnější. Cestou z Tršnice do Klášterce nad Ohří jsme si užili nejen
pěkné přírodní okolí kolem řeky, ale třeba i tradiční zastávky v historickém městě Lo-
ket. Zejména druhá část řeky pod Karlovými Vary pak byla i letos pěkným vodáckým
zážitkem. A jak už je při našich cestách obvyklé, o práci kolem jídla táboření, shá-
nění dřeva a další jsme se všichni podělili a podvečerní a večerní čas jsme naplnili
hrami, programy pro pobavení i vzdělání a také pravidelným čtením a promýšlením
biblického příběhu. A těšíme se, že v dalším roce by se náš kruh mohl rozšířit o nové
účastníky z mladší generace.

Kontakt: Jan Plecháček, j.plechacek@gmail.com

4. Sluníčko

letní pobyt rodičů s dětmi

Hlavní aktivitou klubu byl letní
pobyt rodičů i dětí na táborové
základně Maliná v Ruprech-
tově. Celkem 8 dospělých a
39 dětí mělo možnost si spolu
hrát, radovat se a tak posilo-
vat vazby a vztahy v rodině.
V programu bylo tvoření oz-
dob, přívěsků, pečení perníků,
zdobení triček, hráli jsme ro-
dinné divadlo. Malovali jsme
kameny, obličeje, bubnovalo
se, zpívalo i tancovalo. V lese jsme hledali poklad skřítka Maliny, překonávali jsme
stezku odvahy. Pořádali jsme sportovní olympiádu a děti se dobře bavily při stavbě
vodního díla.

Kontakt: Vratislav a Dagmar Kratochvílovi, Loučany 816, 783 44
vratislav.kratochvil@atlas.cz
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7.Nosislávek

mateřské centrum

MC je neziskové, jeho provoz je
zajišťován dobrovolnicky. Na-
bízí program pro předškolní
děti (od kojenců po školkáče)
a jejich maminky, školní děti,
celé rodiny, večerní dílny pro
maminky (bez dětí). Na akti-
vity MC velkým dílem finančně
přispívá Jihomoravský kraj,
dále pak YMCA Brno a městys

Nosislav. Velmi úzce spolupracujeme se sborem Českobratrské církve evangelické,
zázemím nám jsou farní presbyterna a herna, podkroví a malý sál Husova domu.
Sboru přispíváme na energie.

Během týdne se na faře scházejí předškolní děti s maminkami k úterní Herničce
a čtvrtečnímu zpívání Klapy-klap. Při těchto aktivitách se vystřídá cca 15 dětí a 10 ma-
minek. Nově se v úterý odpoledne schází 20 předškolních dětí ke cvičení Nebudeme
sedět za pecí! v sále Kulturního střediska. Ve čtvrtek odpoledne má schůzky lesní
klub Bobulky, kde se schází 12 dětí předškolního věku bez rodičů, klub má základnu
v podkroví Husova domu.

Jednou za měsíc se koná sobotní odpolední dílna pro školní děti, předškolní děti
s doprovodem, maminky nebo celé rodiny.

V loňském roce jsme stavěli hmyzí domečky, vyráběli v Chráněném bydlení veli-
konoční dekorace, maminky si ušily sandály, učili jsme se chodit po slackline a za-
končili společně školní rok v Husově domě divadelním představením O pekařském
štěstí v podání Malého-velkého divadla. Během prázdnin jsme byli na Lesní stezce
v Soběšicích, na Bosonohé stezce ve Valticích a na rozhledně Klucanina u Tišnova.
V červenci jsme si všemi smysly užili 4. ročník příměstského tábora. Na podzim jsme
zdobili s dětmi lžičky fimem, šli po stopách svatého Martina a maminky podpořily
Jarmark (organizovaný sborem ČCE v Nosislavi) svými výrobky z fima. V prosinci při-
pravil již tradičně Jirka Svoboda sportovní odpoledne pro všechny generace.

Na těchto akcích se prostřídá na 50 dětí a 30 dospělých.
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Během června a července jsme v ovocné aleji od hřbitova ke Slatině vytvořili smys-
lovou stezku, 10 interaktivních zastavení, kde mohou nejen děti procvičovat své
smysly. Už se těšíme na jaro, až budeme v práci na stezce pokračovat!

10. Suchdol nadOdrou

skauting, příroda, táboření

V létě 2018 proběhl tábor v ter-
mínu od 7. – 17. srpna. Na první
pohled to může někomu při-
padat, že tábor byl zaměřený
válečně, ale kromě jedné bo-
jůvky to vše bylo spíše o vo-
jenském cvičení a tréninku. Za
body (úklid, plnění per, lovení bobříků) naši účastníci získávali postupně vyšší hod-
nost. Měli jsme deset dětí, při čemž půlka byla na našem táboře poprvé a tak jsme
se snažili program přizpůsobit na míru všem. Tábor dopadl dobře, přestože nám
při nárazové silné bouřce spadlo vůdcovské Tee-Pee, hlavně se nikomu nic nestalo
a všichni se z tábora vrátili bez úhony.

Na přelomu září a října se uskutečnilo potáborové setkání. Proběhlo 29. září až
1. října a doznívalo na něm naše táborové téma. Poprali jsme se také s naším duchov-
ním bojem za podpory pana faráře. Šestidenní válka dopadla pro všechny dobře.

Kontakt: Daniel Říčan, daniel.rican@seznam.cz

13. CarpeDiem

historický šerm

Carpe Diem je skupina histo-
rického šermu, která se zabývá
německou šermířskou školou
a obdobím gotiky. Klade větší
důraz na technický šerm, než
na přesnou dobovost kostýmů.
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Šermem se baví a rádi pobaví i diváky v humorně laděných i přísně vážných vystou-
peních.

Aktuality a největší akce roku 2018

V roce 2018 skupina nepolevila v aktivitě a kromě vystoupení a účasti na bitvách
sama uspořádala dvě již tradiční celodenní akce – menší Lovčičskou zteč a největší
bitvu na Moravě v Modřicích u Brna.

Velkolepá akce v Modřicích po deseti letech úspěšného fungování změnila formát
a diváci se ocitli v „Království řemesel, tradice díla poctivého a čase rytířů“.

Možnost přijetí nových členů, účastníků, zapojení dobrovolníků.

Stále přijímáme nové členy, kontakt naleznete na našich stránkách. Hledáme mladé
muže od 18 let, kteří jsou obratní a mají chuť se aktivně účastnit aktivit skupiny.

Kontakt: Jaroslav Psota: tel.: 604 743 095,
http://www.carpediem.goo.cz, e-mail: carpedi@seznam.cz

14. Táborová základnaVeverskáBítýška

TáborovázákladnaYMCABrnose
nachází v malebném údolí řeky
Svratky nedaleko od Veverské Bí-
týšky. V hlavní sezoně je využí-
vána především pro letní tábory,
mimosezonupro různévíkendové
akce, kurzy či školy v přírodě.

Tábory pro rodiče s dětmi

V roce 2018 proběhlo v brněn-
ské YMCA několik turnusů tá-
borů pro rodiče s dětmi pod ve-

dením zkušeného týmu vedoucích. Program pro nejmenší táborníky byl uzpůsoben
věku dětí a nesl se ve veselém duchu od samého začátku dne. Vedoucí se o děti
starají celé dopoledne i odpoledne. Děti se učí samostatnosti a připravují se tak po-
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stupně na tábor pro větší děti. Dospělí účastníci mají vlastní rukodělný či sportovní
program.

Na letošních táborech si děti užily Macha a Šebestovou s jejich kouzelným sluchát-
kem. Společně s nimi prožívali neobyčejná dobrodružství v lese, na louce i na vodě
a u řeky. Celým týdnem nás provázeli Mach a Šebestová společně s Jonatánem. Ne-
chyběly samozřejmě taneční rozcvičky, vycházky a spousta her. Večer jsme vždy
zakončili hraným večerníčkem v režii našich vedoucích.

Mladí svišti

Starší táborníci se opět jako každoročně vypravili na dvoutýdenní tábor Mladých
Svišťů, který je určen všem školním dětem. Svišti za čtrnáct dní proletěli celým
rokem od prvního lednového dne až po nezapomenutelný Silvestr! Celým táborem
je provázeli jednotlivé měsíce, v jejíchž rolích nechyběli naši vedoucí.

Všichni účastníci plnili nejrůznější odbornosti, učili se dodržovat denní řád a pořá-
dek nejen v chatkách, ale zároveň si také užili spoustu legrace při hrách a soutěžích.
Děti se rozdělily do čtyř skupinek, které měly vlastní vlajku, a soupeřily mezi sebou.
Skupinky byly tématicky pojmenované jako jaro, léto, podzim a zima.

Tábor prověřil starší děti v náročnějších hrách a úkolech, kde museli prokázat nejen
zdatnost, hbitost a logické uvažování, ale také dobrou týmovou spolupráci. V rámci
tábora jsme také vyrazili na výlet, navštívili jsme vodní elektrárnu Dalešice, kde jsme
se dozvěděli spoustu nových a zajímavých věcí. Třešničkou na dortu byla zábavná
cesta autobusem.

Kontakt: Anna Pospíšilová, Veronika Kaplanová

19. Bruslařský klubYMCABrno

Naší misí je rozvoj talentu na-
šich dětí poskytnutím nejlepšího
propojení hráčů, rodiny a koučů
v rámci ledního hokeje v Brně.

V letošní sezóně bylo v našem
klubu 20 členů všech věkových
kategorií. Bruslili jsme od října
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2018 do března 2019, vždy 3–5× za měsíc. I letos byla naše činnost zaměřena na
využití volného času mládeže s přímou účastí jejich rodičů. Tréninky k upevnění
bruslařských a hokejových dovedností vedl náš osvědčený trenér Zdeněk Valošek,
který nás motivoval nejen ke zlepšování kondice a sportovních technik, ale i ke hře
fair play a k sebeovládání. V této sezóně se nám nepodařilo uspořádat plánované
setkání celého bruslařského klubu na ledě při hokejovém utkání, jehož uspořádání
přesouváme na příští sezónu. Do té doby budeme pilně cvičit tělo i ducha. Stále trvá
pozvání pro ostatní zájemce k účasti na našich trénincích.

Kontakt: Daniel Staněk,
tel.: 728 188 071, dita.stankova@quick.cz

20. Brundibár z ghetta

Klub Brundibár z ghetta navá-
zal na svou minulou činnost
přípravou inscenace romské
pohádky Kouzelné housličky.
Setkávali jsme se na pravi-
delných týdenních schůzkách
i na víkendových soustředě-
ních. S ochutnávkou z tohoto
představení děti vystoupily
v rámci festivalu Meeting Brno
v květnu 2018.

Na tomto festivalu jsme také představili soubor fotografií Ludvíka Gryma, které do-
kumentují více než dvouletou historii našeho projektu a podávají ucelené svědectví
o propojení několika umělců a pedagogů s dětmi ze škol v tzv. brněnském Bronxu.
Tyto fotografie byly díky finanční podpoře firmy Siemens vystaveny nejprve na Staré
radnici v Brně a od té doby výstava putuje po nejrůznějších místech Brna i mimo
Brno.

V září 2018 jsme podstatným způsobem obměnili náš soubor – náborem na ZŠ na
Náměstí 28 října jsme oslovili nové děti a získali jsme také novou paní režisérku.
Nová sestava si vyžádala i novou látku – začali jsme nacvičovat romskou pohádku
Andreje Giňi O Romovi, co šel do světa. Setkáváme se jednou týdně v prostorách IQ

10



Roma Servisu na Vranovské ulici, nárazově i o víkendech a představení chystáme na
jaro 2019.

Kontakt: Ruth Konvalinková, ruth.konvalinkova@gmail.com

21. KlubRakvice

Pobytové letní tábory pro děti
a akce pro veřejnost

YMCA Brno, Klub Rakvice pů-
sobí v Rakvicích od 1. ledna
1999, vedoucím je pan Pavel
Smutný. Hlavním zaměřením
klubu je pořádání letního tá-
bora pro děti ve věku 7–16 let.

Tematické zaměření tábora
se každý rok mění (např.
Ve jménu krále, Ztraceni ve
vesmíru, Bohové Olympu). Někteří účastníci tábora z řad dětí s námi spolupracují
již jako praktikanti nebo vedoucí. Dlouhodobě s námi spolupracují paní doktorky
MUDr. Blanka Studýnková a MUDr. Markéta Fischerová.

Tábory již pravidelně pořádáme v areálu Kláskův mlýn Police u Jemnice, který se
nachází v krásném lesnatém prostředí v údolí říčky Želetavky. V srpnu 2018 se usku-
tečnil již 24. ročník.

Na podzim pořádáme akci pro děti „Putování s broučky“. Akce se účastní děti v kos-
týmech broučků spolu s rodiči a prarodiči. Připraveny jsou různé soutěže, potom se
vydáme na průvod Rakvicemi s rozsvícenými lucerničkami (lampiony) a vracíme se
zpět do areálu Sokolovny. Večer je zakončen opékáním špekáčků.

Dvakrát ročně pořádáme na „Klásku“ víkendový teambuilding pro vedoucí, prakti-
kanty a další důležité osoby, které se starají o hladký průběh tábora.

Kontakt: Zlatuše a Pavel Smutní, Svislá č. 802, 691 03 Rakvice,
tel.: 604 510 486 e-mail: zsmutna@seznam.cz, www.ymca-rakvice.cz
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24. SHŠ In Taberna

skupina historického šermu

Čímbyl „osmičkový“ rok pro SHŠ In Taberna

Jsme skupina historického
šermu In Taberna a zabý-
váme se obdobím života
a vlády našeho nejvýznam-
nějšího panovníka Karla IV. Je
nám inspirací při tvorbě kos-
týmů, tábořiště i vystoupení.

Od dubna do září trávíme ví-
kendy v různých částech České

republiky, kde se účastníme bitev a rytířských klání. Zázemí nám tvoří dobové ležení,
ve kterém si diváci mohou vyzkoušet zbroje, vidět ukázky dobových prací jako je šití
a výroba kožených doplňků nebo také ochutnat z kuchyně 14. století. Vidět jste nás
mohli nejen v brněnských Modřicích na Království řemesel, ale i v Šarvátce v Brtnici na
Vysočině, při DobýváníMoravské brány v severomoravské Olomouci, v Bitvě u Sv. Anny
v Horšovském Týnu až v západních Čechách či na jihovýchodní Moravě na bitevním
poli v Lovčičkách a na dalších obdobných událostech.

Tradičním již pro nás jeRytířský turnaj, kterým zahajujeme letní sezónu na zřícenině
hradu Cimburk u Koryčan. Ve spolupráci se spolkem Polypeje jsme jej 5. května 2018
pořádali již potřetí. Naopak poprvé jsme se pustili jako organizátoři do větší akce,
a tou byla 7. července 2018 Bitva tří králů v Rúdniku u Vacenovic, založené na pověsti
o bitvě z roku 1331, kdy se na jihovýchodní Moravě blízko uherských hranic střetli
polský král Vladislav I. zvaný Lokýtek, a jeho spojenec uherský král Karel I. Robert
z Anjou proti českému králi Janovi Lucemburskému.

V rámci různých dětských dnů, např. začátkem června v Koryčanech, provádíme
ukázku dobového ležení a vystupujeme s interaktivním představením Dětská armá-
da. Jak název napovídá, hra je určena především pro děti, kteří si v rámci ní také
zahrají na rytíře. Bývá zahrnuta i v programu na šermířských akcích (např. v Roš-
tejně, Lovčičkách, nebo Brtnici), kterých se účastníme.
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Stejně důležitou část jako šerm tvoří ohňová vystoupení, ve kterých máme možnost
ukázat náš smysl pro nebezpečí, touhu po preciznosti triků a radost z tance v krea-
tivní choreografii. S ohňovou show s pracovním názvemKrál jsme vystupovali nejen
v rámci programu na šermířských akcích jako je Šarvátka v Brtnici, nebo Jemnická
bitva. Pozvali si nás také na Čarodějnice v Rúdniku, Keltskou noc v Provodově a Hra-
dozámeckou noc na Cimburku.

Kontakt: Silvia Morlani, tel.: 774 807 279, si.morlani@gmail.com

26.Nestor

klub seniorů

Nestor klub v rámci YMCA Brno již čtyři
roky pravidelně každé úterý navštěvují
účastnice z řad seniorek. Zatímco dříve
byl klub místem nejen setkávání, ale
i občasného tvoření, v současné době je
spíše debatním kroužkem, kde u šálku
dobré kávy či čaje vyplývají napovrch
radosti i starosti, které každá z nich řeší
ve svém okolí, nebo rodině. Nejedna
z nich má při tom háček či jehlice v ruce.
Členky Nestor klubu se též pravidelně
účastní Vánočních dílniček, které po-
řádá YMCA Brno pro veřejnost napříč
všemi věkovými kategoriemi. Pro seniorky je klub primárně místem setkávání v nyní
již důvěrně známém kolektivu.

V tomto roce jsme naši činnost výrazněji obohatili i o program mimo klubovnu, na-
příklad návštěvou podzimní zahrádkářské výstavy v pivovaru na Starém Brně. Na
jaře jsme se mimo jiné zapojili do výzvy háčkování chobotniček pro nedonošená mi-
minka a plnou krabici chobotniček jsme zaslali do porodnice na Obilný trh v Brně.

Kontakt: Zdenka Veselá, ymca@ymcabrno.cz
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28. Ten Sing

teenagers singing

Ten Sing je hudební aktivita pro mladé
lidi ve věku 12–19 let.

Název pochází z norského „tenårin-
ger synger“ (mladí zpívají). Z Norska
také pochází idea tensingu. Zjednodu-
šeně lze říci, že Ten Sing je pěvecký
sbor doprovázený kapelou a dalšími
workshopy (tanec, drama, minichoir
atd.), který se pravidelně po celý rok
schází a věnuje se rozvoji jednotlivých
členů, prostřednictvím nácviku společ-
ného koncertního programu. Jsme neprofesionální uskupení, nemáme žádné
vstupní talentové zkoušky, naopak se snažíme poskytnout prostor pro seberealizaci
a možnost vyzkoušet si, co koho láká. Ať už je to hudba, tanec nebo divadlo. Pořá-
dáme víkendovky, letní soustředění, koncerty, filmové víkendy, jezdíme na český
festival tensingových skupin, ale hlavně se bavíme!

V případě zájmu nás kontaktujte na Brno@tensing.cz nebo přes facebook (Ten Sing
Brno).

32. Baštýři

Klub historického šermu baštýři

Klub historického šermu zabývající se
ztvárňováním období středověku –
14/15. století. Hlavní akce, které orga-
nizujeme jsou „Oživlý hrad Boskovice“
a „Rytíři, princezny a pohádky na Land-
štejně“. Naše vystoupení jsou nejen
humorná, ale také poučná. Na na-
šich akcích je možnost vidět kompletní
žoldnéřské ležení včetně zbrojnice, ku-
chyně a dobového života. Do našeho
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repertoáru patří vystoupení jako „Cesta
do středověku“ a Tahanice trůnová“. Protože ke středověku a rytířům neodmysli-
telně patří také koně, pořádáme také jezdecké rytířské turnaje a jezdecké pohádky
„Skolte draka“ a „Zaječí vs. Medvědí“. Jako vždy dáváme možnost zapojit se také
novým členům, takže pokud by měl někdo zájem stát se naším členem, neváhejte
se nám ozvat!

Kontakt: Richard lev, KHŠ Baštýři, Ymca Brno, http://www.bastyri.cz, e-mail:
levr@post.cz

33. Démáirt

Soubor irských tanců

Jsme soubor irského tance fun-
gující od r. 1999 pod YMCA
Brno. Stavíme na tradiční tech-
nice irského tance, kterou roz-
víjíme pomocí našich zkuše-
ností z dalších oblastí pohybu
a divadla. Tak se nám daří stále
posouvat sebe i svoji tvorbu.
Náš začátek a konec je ale vždy v irském tanci.

Choreografie prezentujeme na různých vystoupeních, vedeme také kurzy irského
tance pro veřejnost a individuálně se zlepšujeme prostřednictvím soutěžení.

Rok 2018 byl pro nás ve znamení nových zkušeností. Celý školní rok jsme chystali
komponovaný taneční večer Mozaika v divadle Buranteatr, na kterém jsme uvedli
14 jedinečných choreografií v podání souboru i kurzistů. Irský tanec jsme kombino-
vali se současným tancem a pohybovým divadlem a tak vystoupili ze své komfortní
zóny.

Novinkou letošního roku bylo také pořádání podzimního večeru s irskou kulturou,
Samhainu. Jsme rádi, že se nám podařilo vzkřísit tuto tradici a naše pozvání přijali
hudebníci i další dvě taneční skupiny a pomohli nám vytvořit akci od fanoušků pro
fanoušky.
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Jako už tradičně jsme se zúčastnili mnoha plesů, festivalů a různých tematických
akcí, na kterých jsme předvedli nové i starší choreografie.

Pokud vás láká irský tanec, brány kurzů otevíráme vždy v říjnu a únoru. Vítáni jsou
dospělí i děti, úplní začátečníci i pokročilí, kteří mají chuť se věnovat pohybu.

Kontakt: Blanka Hanzlová, blanka.hanzlova@gmail.com, www.demairt.cz,
facebook.com/demairt

33.1 Ceilí club, JaneAusten.CZ

SekceDémáirtu. Klub přátel lidových tanců keltských regionů

Tato sekce Démáirtu slouží
především těm, kteří si chtějí
rozšířit své taneční obzory o li-
dové tance keltských regionů
v přátelské atmosféře a ne-
náročným způsobem. Náplň
tréninků střídá tance Irska,
Skotska a Anglie, doplněné
o Bretaň, balfolk atp. Důleži-
tou součástí aktivit jsou velké

taneční akce v průběhu roku, jako Skotský ples, bretaňský Fest Noz, Svatoondřej-
ské ceilidh nebo historické Anglické semináře a plesy, na kterých členové patřičně
využijí všechny své nabyté taneční dovednosti.

Součástí klubu je i seskupení JaneAusten.CZ, které od r. 2011 úspěšně pořádá taneční
semináře a plesy zaměřené na období empíru, hojně navštěvované účastníky z celé
ČR a okolních zemí. Velmi reprezentativní je Empírový den – zážitková celodenní
akce zahrnující taneční workshop, piknik v parku, kulturní program a závěrečný
slavnostní ples. Události se zúčastňuje kolem 80 aktivních účastníků v historických
oděvech, od r. 2017 v historickém prostředí nově zpřístupněného zámku Čechy pod
Kosířem, kam byla skupina výslovně pozvána.

V průběhu roku doplňují lektoři své znalosti, aby bylo stále dost kvalitního taneč-
ního materiálu pro výuku. Výhodou oproti „prezentační“ složce souboru Démáirt je
v případě Ceilí clubu možnost i nepravidelné účasti, kterou oceňují jak studenti, tak
dospělí tanečníci, kteří si tím mohou zpestřit své všední pracovní dny. Ceilí club je
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nadále otevřen dalším novým příchozím, které vždy brzy „pohltí“ do svého přátel-
ského kolektivu. 

Kontakt: Ceilí club: Tomáš Látal, e-mail: ceili@demairt.cz,
www.demairt.cz/ceili.html

Jane Austen. CZ: MgA. Katka Báňová, e-mail: info@janeausten.cz,
www.janeausten.cz

33.2 Saol saRince

Jsme menší uskupení v rámci aktivit
YMCA Brno zaměřující se na čistě sou-
těžní styl irských tanců. Důraz klademe
nejen na techniku a rytmické cítění, ale
i na posilování a fyzickou kondici. Pra-
videlně se účastníme seminářů s naší
TCRG Terezou Bernardovou.

I v roce 2018 se nám podařilo získat
cenné kovy a posunout si úroveň někte-
rých tanců. Zúčastnili jsme se soutěží
v Antwerpách, Nizozemí, Polsku, Fin-
sku, Praze, Bratislavě i Vídni. Zbyl čas
i na malé představení na plese gym-
názia tř. Kpt. Jaroše v Brně a dokonce
se Katce naskytla příležitost vystoupit
s dánskou skupinou TRADISH.

Ke konci roku jsme se bohužel musely rozloučit se dvěma členkami, které se přestě-
hovaly do Prahy, ale i nadále se zdokonalujeme díky naší TCRG a soustředíme na
nové výzvy v roce 2019.

Těšíme se totiž na další úspěchy a hlavně radost z pohybu a irského tance!
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34.1 Blažkov

Tábor promladší děti

I v roce 2018 tradiční prostředí
chatového tábora nedaleko
obce Blažkov přilákalo 42 dětí
(školou povinných prvního
stupně ZŠ) a 15 vedoucích ke
společnému desetidennímu
pobytu na táboře. Jako přede-
šlé roky se o program a průběh
celého tábora staral tým zku-
šených vedoucích doplněný
o mladší členy, pracující, ale

hlavně studenty. Tým vedení byl také tradiční – pracovnice Mahenovy knihovny,
lékař a evangelický farář.

Téma tábora bylo inspirováno a vedeno tématem lidského těla, péčí o ně a pomoci
nemocnému. Program byl připraven vyváženě v duchu YMCA pro rozvoj těla, duše
i ducha dětí. Mísila se společná práce pro tábor a společenství, pobožnosti pro malé
i velké, čas pro zdokonalování ve znalostech a dovednostech, celotáborová hra, která
vedla tělem a jeho funkcemi – a děti směly prožívat, jak je dobré tělo poznat a starat
se o ně; a jak také zkusit pomoci nemocnému.

Nad rámec letního tábora klub Blažkov 34.1 kontinuálně pracuje s vedoucími, kteří
se formálně i neformálně v průběhu roku setkávají. Přípravy táborů jsou spojeny
s dílčími školeními a zvyšováním kompetence vedoucích. Tato praxe přinesla vybu-
dování silného týmu, složeného zejména z odchovanců tábora, kteří nesou hodnoty
našich táborů dál.

Kontakt: Ondřej Ruml, vedoucí klubu Blažkov 341, ondrej.ruml@centrum.cz
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36. Aeria gloris

Aeria Gloris je volné sdružení br-
něnských organizátorů volnoča-
sových aktivit mládeže v různých
oblastech, především se zaměře-
nímna fenomén LARPů.

Těžiště naší práce spočívá
v přípravě a prezentaci jednot-
livých projektů a samozřejmě
i v jejich následné realizaci, jak pro zainteresovanou, tak i pro laickou veřejnost.

Klademe si za cíl své účastníky nejen pobavit, ale i vzdělávat, zvyšovat jejich fyzickou
zdatnost a rozvíjet jejich sociální schopnosti. Krom výše uvedeného též organizu-
jeme doplňkové akce jako jsou víkendy hraní společenských deskových her, výlety
a další komunitní činnost. Nedílnou součástí těchto aktivit je rozvoj organizačních
schopností jednotlivých členů dle zapojení do společných projektů.

Dlouhodobě se také věnujeme údržbě louky na Vysočině, kde obvykle pořádáme
naše outdoorové aktivity.

Společným hnacím motorem je vize vzájemné výpomoci a podpory, stejně jako
touha zlepšovat své úsilí a poskytovat kvalitnější služby širokému okolí. V současnou
dobu sdružuje Aeria Gloris několik menších organizátorských celků či jednotlivých
členů jiných uskupení.

V rámci našeho sdružení funguje i taneční skupina Friday Dancers, která se věnuje
ATS. ATS-American tribal style – je improvizační skupinový tanec založený na uni-
verzálním systému prvků a signálů, díky kterým si spolu mohou zatančit i ženy
z různých částí světa. Vychází z tradičních orientálních tanců, ale obsahuje i prvky
z baletu nebo lamenca. Friday Dancers jsou pokročilé studentky brněnské lektorky
Afsany a členky i jiných tanečních uskupení (Chico Dancers, Hurriya).

Příklady námi pořádaných akcí či aktivit v roce 2018:

Hra o Trůny – fantasy LARP s dřevěnými replikami středověkých zbraní. Jde o kon-
tinuální LARP na pozadí slavných knih Sága ledu a ohně a seriálu Hra o Trůny. Náš
příběh se neustále vyvíjel po dobu sedmi let. Posledním rokem jsme měli cca 200
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účastníků, kde každý měl svou individuální roli v příběhu. V roce 2018 jsme pro-
jekt ukončili koncertem kapel historické hudby a vyprávěním příběhů. Více zde:
http://hra.otruny.cz

Tréninky dřevěného šermu – každotýdenní činnost pro rozvoj nejen bezpečného
boje na LARPech, ale i základů sebeobrany. Pravidelným tréninkem si udržujeme
a zlepšujeme fyzickou kondici.

Novým členům se nebráníme, stále rozšiřujeme své řady. V případě zájmu piště na
kontaktní email.

Kontakt: František Hasal, Lukáš Mrkva, e-mail: aeriagloris@seznam.cz

41. Ton Simple

Bretonské tance a balfolk v Brně

Balfolk jsou tance (ale i hudba)
z celé Evropy s lidovým po-
zadím. Nezaměřujeme se
nicméně na konzervaci lidové
kultury, ale na její zasazení do
soudobého kontextu, proži-
tek z tance a jeho přístupnost
všem. Většina tanců je v základu velmi snadno naučitelná, takže i začátečníci si
zatancují už při svém prvním vstupu na parket, balfolk zároveň ale dává prostor
svobodnému tanečnímu rozvoji jedince. Tančíme tance v páru, kruhové, řetězové
i ve čtverylce. Chceme v Brně vybudovat pevný základ balfolkové komunity, která
bude spolupracovat s tanečníky i muzikanty z celé Evropy.

V roce 2018 bychom rádi prohloubili naši spolupráci s taneční komunitou v Praze a ve
Vídni, ale také přispěli k rozvoji bretonské kultury v Brně (například ve spolupráci
s Aliance Francaise). Krom našich pravidelných setkání chceme pořádat semináře
pro veřejnost, umožnit zkušenějším tanečníkům posunout se dál, ale hlavně vytvo-
řit společenský prostor pro hudbu a tanec pořádáním tancovaček a jiných veřejně
přístupných akcí. Ton Simple se také v sezóně 2018/19 stal organizátorem Folk Ma-
rathonu, což je setkání tanečníků a hudebníků, které se koná na přelomu roku,
každoročně se stěhuje do některé z Evropských metropolí a účastní se ho zhruba
400 lidí.
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42. Orgové, Inc.

Organizátoři a přátelé larpu Pus-
tina PA

Orgové, Inc. Je skupina orga-
nizátorů postapo/shadowrun
sandboxového larpu Pustina
PA. Během roku společně při-
pravujeme týdenní hru, která
se odehrává na přelomu čer-
vence/srpna v lokaci u Náměšti nad Oslavou. Cílem Pustiny PA není hráče pouze
pobavit, ale i vzdělat, nabídnout jim možnost otestovat své schopnosti a zároveň
též rozvíjet sociální a dramatické dovednosti. Orgové Inc. Se krom organizování
larpu zabývají rekonstrukcí hradu Cimburk u Koryčan a budováním postapokalyp-
tického města Junktown na raketové základně u Bratronic, pořádají kytarové večery
a účastní se spousty zajímavých událostí.

V roce 2018 jsme zorganizovali poslední dějství larpu Pustina PA, čímž se uzavřel
13 let trvající příběh. Nadále se budeme věnovat rekonstrukci Cimburku, budování
Junktownu a organizaci menších událostí.

Kontakt: Michael Hagen Bedřich, tel.: +420 723 628 203,
David Ilicz Klementa, tel.: +420 721 811 539, http://pustina-pa.cz,
https://www.facebook.com/PustinaPA

44. Svišti

tábory pro školní děti

Starší táborníci se opět jako
každoročně vypravili na dvou-
týdenní tábor Mladých Svišťů,
který je určen všem školním
dětem. Svišti za čtrnáct dní
proletěli celým rokem od prv-
ního lednového dne až po nezapomenutelný Silvestr! Celým táborem je provázeli
jednotlivé měsíce, v jejíchž rolích nechyběli naši vedoucí.
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Všichni účastníci plnili nejrůznější odbornosti, učili se dodržovat denní řád a pořá-
dek nejen v chatkách, ale zároveň si také užili spoustu legrace při hrách a soutěžích.
Děti se rozdělily do čtyř skupinek, které měly vlastní vlajku, a soupeřily mezi sebou.
Skupinky byly tématicky pojmenované jako jaro, léto, podzim a zima.

Tábor prověřil starší děti v náročnějších hrách a úkolech, kde museli prokázat nejen
zdatnost, hbitost a logické uvažování, ale také dobrou týmovou spolupráci. V rámci
tábora jsme také vyrazili na výlet, navštívili jsme vodní elektrárnu Dalešice, kde jsme
se dozvěděli spoustu nových a zajímavých věcí. Třešničkou na dortu byla zábavná
cesta autobusem.

Celoroční setkávání s táborníky

V roce 2018 také proběhlo s podporou OŽPMMB několik předtáborových setkání. Vedoucí
vyrazili společně s dětmi na zajímavé výlety a exkurze.

První akce proběhla v dubnu, kdy jsme vyrazili do Dinoparku ve Vyškově, kde se děti
seznámily zábavnou a interaktivní formou s nejrůznějšími fakty o dinosaurech. Ces-
tou tam i zpět jsme si zahráli spoustu her a užili si cestu vlakem. Druhá exkurze
proběhla v květnu, kdy jsme vyrazili na celodenní výlet do Sloupsko-šošůvských
jeskyní. V rámci tohoto výletu měly děti možnost se seznámit s jedinečnou kráp-
níkovou výzdobou jeskyní. Také jsme viděli jeskyni Kůlna – naleziště kostry člověka
neandertálského. Součástí výletu byla i rozprava o tom, jak žili pravěcí lidé a jestli
bychom se od nich nemohli něčemu přiučit.

Kontakt: Anna Pospíšilová, Veronika Kaplanová, ymca@ymcabrno.cz,
tel.: 731 944 312

51. Feidh

taneční klub

Klub Feidh byl založen koncem
roku 2016. Věnuje se skot-
ským tancům různého druhu,
ale především se soustředí
na méně známé sólové tance
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zvané Step Dances, historicky také Ladies Step. Druhý rok činnosti jsme investovali
především do kultivace techniky a rozšiřování repertoáru.

Během roku 2018 jsme byli přizváni na tři veřejná vystoupení, dvě na pravidelných
brněnských akcích pod záštitou Skotského psa, třetí potom jako doprovod slav-
nostního otevření spřáteleného čajového klubu Sun Cha. Organizovali jsme také
navazující workshop veselých společenských ceilidh tanců a to ve spolupráci s Ceilí
clubem také pod brněnskou Ymcou. V rámci vzdělávání se jsme navštívili Glasgow,
odkud jsme si přivezli dva nové tance highlandového typu. Noví členové se do tance
obuli s takovou vervou, že už během tohoto roku se předvedli veřejnosti s námi.

V následujícím roce přijímáme nové členy a domlouváme další vystoupení
a workshopy.

Kontakt: https://www.facebook.com/FeidhBrno/, Markéta Slámová,
marketa.slamova@volny.cz

66. Informační centrumpromládež

ICM–Centrumneformálního vzdělávání

ICM je pracovištěm, které poskytuje dětem, mládeži, studentům i široké veřejnosti
přístup k informacím, vztahujícím se především k životu mladé generace. Využívány
jsou také zpoplatněné služby, především tisk, kopírování, scanování atd.

ICM spolupracuje s Asociací nestátních neziskových organizací Jihomoravského
kraje, ať již k informování o neziskovém sektoru, či k pořádání seminářů a kulturních
akcí. Informace pro veřejnost jsou aktualizované odkazy užitečných informací na
webových stránkách, zejména možnosti pracovního uplatnění, nabídku zprostřed-
kujeme pro volný čas, vzdělávací akce a také nabídku brigád v zahraničí.

Další aktivitou ICM je již tradiční Prodej jedliček před Vánoci.

Kontakt: icm@ymcabrno.cz, Kounicova 3, Brno
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72.MAMAmimi klub

klub pro rodiče s dětmi

Mamamimi klub provozujeme již pátým rokem. Klub je již zaběhlý a ve společenství
brněnských maminek (rodičů) známý. Rodičům se v našem klubu líbí a pochvalují
si, že děti mají možnost dostat se do dětského kolektivu a přivyknout si na něj ještě
před nástupem do školky (školy). Oceňují i propojenost herny a pracovny. V našem
Mamamimi klubu jsme i tento rok přivítali i několik cizojazyčných dětí, které si díky
hraní s českými dětmi lépe osvojí náš jazyk. Rovněž maminky z klubu navštěvují
i další naše akce a mají zájem s námi jezdit na tábory pro rodiče s dětmi, které po-
řádáme ve Veverské Bítýšce. Podařilo se nám zaujmout rodiče natolik, že se k nám
vracejí i po delší pauze s dalším dítětem.

Kontakt: Anna Pospíšilová, ymca@ymcabrno.cz, tel.: 541 215 533

77. Společné aktivity (kancelář YMCABrno)

Kancelář YMCA Brno je naším
milým administrativním záze-
mím.

Stará se nejen o správu a pro-
voz táborové základny ve
Veverské Bítýšce, a to včetně
přípravy a organizace letních
táborů, ale i o kluby, všech-
ny naše prostory a pořádá
akce, které nespadají pod žád-
ný klub. Činnost je to velice

záslužná a velice si toho ceníme. Můžete zde tak najít velmi oblíbené kurzy v po-
sledním roce jako Začni šít na šicím stroji, který se věnuje základům šití, Sedlařina
pro nejmenší a Rozvoj pohybem.

V roce 2018 se kancelář věnovala zvelebování sálů a kluboven, zaměřila se zejména
na péči o pořádek a výzdobu prostor. V červnu jsme se sešli, my členové a naši přá-
telé YMCA Brno, na tradiční akci Moravské pracovní setkání, známé jako PRASE.
Během víkendového setkání jsme připravili táborovou základnu na letní provoz, od-
straňovali stromy z řeky a společně se kulturně vyžili při večerním programu u ohně.
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Přípravnému týmu děkujeme za komplexní péči a za možnost se opět setkat. Naše
prostory jsou sice umístěny v suterénu, ale naše nadšení pro YMCA cestou dolů ze
schodů neklesá. Právě naopak!

Kontakt: Lenka Macháčková ymca@ymcabrno.cz

Organizační strukturaYMCABrno

YMCA Brno
Kounicova 3
Brno 602 00
IČO: 265 293 19
Tel.: 541 215 533
e -mail: brno@ymcabrno.cz
kontaktní osoba: Lenka Macháčková

Informační centrumpromládežYMCABrno
Kounicova 3
Brno 602 00
Tel.: 530 500 432
e-mail: icm@ymcabrno.cz

Statutární zástupci:
Předseda: Mgr. Marta Joanidisová, DiS
Místopředseda: MgA. Kateřina Báňová
Hospodář: Ing. Ladislav Pecina

Členové výboru:
Michael Bedřich
František Hasal
Jaromír Hron
Anna Pospíšilová

Revizní komise:
Ing. Petr Konvalinka (předseda)
Mgr. Světla Froncová
Michaela Kalčíková
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Hospodářský výsledek 2018

Náklady Kč Výnosy Kč

Spotřeba
materiálu,DHIM,DNIM

1 046 174,12 Dotace MŠMT 394 900,00

Služby, nájmy, opravy,
telefony, cestovné,
energie

2 069 313,65 Jiné dotace - přímé KČ
(minist., obce, nadace)

620 000,00

Mzdy, OON, ZP, SP a ost.
zákonné pojištění

377 500,00 Členské příspěvky 30 070,00

Ostatní náklady 21 951,03 Dary 376 322,07

Odpisy 0 Příjmy z vlastní činnosti 2 140 145,97

Poskytnuté dary
a příspěvky

11 650,00 Ostatní výnosy 51,36

Daň z příjmu právnických
osob

4 370,00

Náklady celkem 3 530 958,80 Výnosy celkem 3 561 489,40

Zisk 30 530,60 Ztráta 0

Rozvaha 2018

Aktiva Kč Pasiva Kč

Hmotný a nehmotný
Investiční majetek

1 401 133,95 Vlastní jmění 1 038 188,62

Finanční investice 5 000,00 Nerozdělený
zisk/neuhrazená ztráta

135 185,36

Oprávky k hmot.
i nehmot. invest. majetku

−763 324,95 Závazky z obchodního
styku

−532,47

Peněžní prostředky 376 299,98 Závazky ze závislé
činnosti

15 807,00

Pohledávky
z obchodního styku

170453 Daň z příjmů právnických
osob

4 370,00

Pohledávky za
zaměstnanci

0,00 Ostatní pasiva 145934,23

Ostatní aktiva 179 921,29

Aktiva celkem 1 369 483,27 Pasiva celkem 1 338 952,74

Ztráta 0,00 Zisk 30530,53
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Rozpočet 2019

Položka Celkové
náklady

Dotace
MMB

Dotace
MMB

Jiné zdroje

1. Oprava podlahy
v kuchyni

REÁLNĚ

Opravy dřevěné části 10 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00
Nákup linolea a jeho
položení

22 000,00 15 000,00 15 000,00 7 000,00

2.Hromosvodnahlavní
budově

0,00

Instalace hromosvodu na
hlavní budově

20 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00

3. Desinfekce
a vymalování skladů
potravin

20 000,00 10 000,00 8 000,00 10 000,00

4.Nátěry střech vč.
odstranění starých
nátěrů

50 000,00 20 000,00 30 000,00

5. Využití dešťové vody 0,00
Vyčištění jímky 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00
Úprava svodů, rozvody
vody, čerpadlo

15 000,00 10 000,00 10 000,00 5 000,00

6. Rizikové kácení
stromů 3 ks

25 000,00 15 000,00 15 000,00 10 000,00

7. Zemní práce –
přeložení telefonních
kabelů na pozemku

18 000,00 5 000,00 5 000,00 13 000,00

8.Nákupmateriálů
a ušití prostěradel

8 000,00 0,00 8 000,00

Celkem 208000,00 110 000,00 88000,00 98000,00
52,88 47,12

PŘEDPOKLÁDANÉ
PŘÍJMY
Dotace MMB 88 000,00
Dotace JMK 87 000,00
Vlastní příjmy 20 000,00
Dary 13 000,00

Celkem 208000,00
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Poděkování

YMCA Brno děkuje za přízeň Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Jiho-
moravskému kraji a sociálnímu odboru Jihomoravského kraje, Statutárnímu městu
Brnu. Za finanční podporu a ochotu děkujeme také ČCE Brněnskému seniorátu,
městským částem Brno-sever a Brno-střed, statutárnímu městu Zlín, městu Mod-
řice, městysu Nosislav a Suchdol nad Odrou a obci Rakvice. Díky posíláme i Asociaci
informačních center mládeže ČR.

Je nám zcela jasné, že bez našich členů, podporovatelů, přátel, dobrovolníků a pří-
znivců bychom se neobešli a proto jim ze srdce děkujeme za všechen čas, energii
a dobrou náladu, kterou jsme ode všech dostali a dostáváme.

Děkujeme! Marta Joanidisová
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