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

 Co je YMCA?
 YMCA (Young Mens Christian Association), 
 neboli Křesťanské sdružení mladých lidí, je

        nejstarší        největší       nejrozšířenější

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

Poslání
YMCA se hlásí k Pařížské bázi Světové aliance, přijaté na jejím 
ustavujícím shromáždění 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
• charitativní a humanitární pomoci potřebným lidem doma 
   i v zahraničí
• vzdělávacích programů ve vědě, umění, kultuře, sociálních oblastech, 
   ekologii apod.
• mezinárodních styků s důrazem na vzájemné poznávání, přátelství 
   a spolupráci mladých lidí.



2

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

Jejím zakladatelem byl tehdy 23 letý 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 celosvětovou mládežnickou organizací na světě. 
 
 
YMCA Brno
YMCA Brno působila již od roku 1991 jako místní sdružení 
YMCA v ČR. 
Právní subjektivitu 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 profesnímu 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.
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Dále je činnost zaměřena na široké spektrum aktivit dětí a mládeže, 
kdy jsou všechny tyto aktivity otevřeny jak členům YMCA, 
tak nečlenům. Vytváříme zde prostor,…

• 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 sociálně 
patologických jevů v míře přiměřené věku dětí. Pro děti a mládež 
se pravidelně připravují i jednorázové akce. Tyto akce by měly 
zejména mladým lidem bez vyhraněného zájmu přinášet nabídku 
činností, z nichž by si mohli vybrat tu, které by se rádi účastnili  
ntenzivněji. 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
• poradenství
• provoz Informačního centra pro mládež
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01 KUNY 
Náš klub pořádá jako svou hlavní aktivitu Lesní brigádu Kunvald. 
 
Navazuje tak na tradici započatou někdy v polovině 50. letech 20. století. 
Brigáda probíhá klasicky prvních čtrnáct dní v červenci. Na Hájovnu na 
Kunvald přijelo v uplynulém roce 38 brigádníků, kteří se tam průběžně 
prostřídali. Mezi hlavní náplň práce patří čištění lesa od klestu, 
opravování cest, vyřezávání stromků, oprava oplocenek apod. 
Dále se věnujeme především odpočinku – aktivnímu i pasivnímu – 
a snažíme se žít v souladu s orlickohorskou přírodou. 
 
Nové členy do našeho klubu stále přijímáme!! 
 
Kontakt: 
Tereza Ryšavá 
Václavov 1195, Miroslav 671 72 
728 304 942 
tereza.rysava@gmail.com
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02 LEMUR 
vodácké pobyty s mládeží  
 
Klub Lemur se věnuje prázdninovým aktivitám s dětmi a mládeží, 
především jde o vodácké cesty na českých, slovenských a polských 
řekách spojené s programy pro zábavu i s přemýšlením a rozhovory 
o bibli a křesťanské víře. 
 
Aktuality a největší akce roku 2015. 
V roce 2015 jsme uspořádali vodní putování po řece Jizeře. 
Na této řece to byla naše premiérová cesta, která ani nebyla plánovaná. 
Původně jsme měli namíř eno na Lužnici. Kvůli velkému suchu 
a nedostatku vody v jihočeských řekách jsme operativně změnili plán 
a vydali jsme se na námi dosud neprobádanou Jizeru. A rozhodně jsme 
nebyli zklamaní. Řeka byla hezká s až nečekaným dostatkem krásně 
čisté vody. V tropickém počasí jsme si užívali každodenní koupání, 
téměř  všechny noci jsme mohli spát pod širou oblohou. 
K denní porci ujetých kilometrů na vodě jsme přidávali programy 
zábavné i poučné, o které jsme se v dobré partě starali vzájemně, 
stejně jako o přípravu chutné krmě. 
 
Kontakt: 
Jan Plecháček, 
j.plechacek@gmail.com
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04 Sluníčko
Hlavní aktivitou klubu 04 Sluníčko byl letní pobyt rodičů a dětmi na 
táborové základně Maliná v Ruprechtově. 
 
Celkem 28 rodičů nebo prarodičů s dětmi mělo možnost si spolu hrát, 
radovat se a tak posilovat vazby a vztahy v rodině. V programu bylo 
tvoření ozdob, přívěsků, zdobení triček, hráli jsme rodinné divadlo. 
Malovaly se kameny, obličeje, bubnovalo se, zpívalo i  tancovalo. 
V lese se hledal  poklad skřítka Maliny.  Také se hrál Malinový Kufr, 
pořádala se sportovní olympiáda a děti se dobře bavily při 
stavběvodního díla. 
 
Kontakt: 
Vratislav a Dagmar Kratochvílovi 
Loučany 816, 783 44 
vratislav.kratochvil@atlas.cz
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05 Kyjov 
stanový tábor pro děti 
 
Náš klub pravidelně pořádá tábor v Jestřebích horách v Podkrkonoší. 
Stanový tábor je zaměřen na osvojování tábornických dovedností, 
života v přírodě bez elektrické energie, upevňování dobrých 
mezilidských vztahů
a je s duchovní náplní. Dále se učíme poznávat stromy, rostliny a houby, 
poskytnout první pomoc apod.
Po celou dobu probíhá celotáborová hra ukončená cestou o poklad.

Kontakt:
Zdeněk Hochman
608 351 744



8

07 Nosislávek
Mateřské centrum Nosislávek vzniklo v Nosislavi v roce 2005 jako místo 
k setkávání rodičů, kteří pečují doma o malé děti. 
 
Od svého vzniku pořádá pro rodiny s převážně předškolními 
a mladšími školními dětmi každotýdenní setkání a další aktivity určené 
i pro širší věkovou skupinu. Aktivity mají různý charakter, 
např. sportovní, turistický, výtvarný, hudební, společenský,  
a jsou zaměřené na duševní i tělesný rozvoj dětí a na předávání 
kvalitních a pozitivních hodnot. 
 
V roce 2015 se podařilo práci Nosislávku výrazně rozvinout. 
Pravidelně se během týdne konala tato setkání:
Hernička pro nejmenší, Klapy-klap aneb hrátky s rytmem a Bobulky 
aneb hrátky v přírodě. Během letních prázdnin se podařilo uspořádat 
týdenní příměstský tábor pro děti od 3 do 7 let a týdenní tábor pro děti 
po první třídě do 12 let ve Strměchách.  Na jaře to vypadalo, že budou 
maminky z centra zakládat lesní školku, k tomu však nakonec kvůli 
nedostatku zájemců z obce nedošlo. Během roku se konaly rukodělné 
dílny pro děti i dospělé. Vyráběly se velikonoční dekorace, šperky 
a krmítka pro ptáčky, která byla instalována na veřejných místech a děti 
do nich během zimy sypaly krmení. V září se uskutečnil víkendový 
pobyt na Blažkově pro rodiny s dětmi a mezi vánočními svátky došlo 
ke sportovnímu klání ve stolním tenise. Nejsme uzavřená skupina. 
K aktivitám mateřského centra zveme nové 
zájemce. Je možné přijít se podívat na 
jakoukoli z aktivit zcela nezávazně. 
Aktuální informace je možné sledovat na 
našich webových stránkách. 
 
Kontakt:  
Iva Květonová 
kvetonova@gmail.com 
nosislavek.webnode.cz
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10 Suchdol nad Odrou 
zaměření (skauting, příroda, táboření). Stručná charakteristika klubu. 
 
Jako křesťanské společenství táboříme spolu od r. 1983, ale jako YMCA 
jsme se ustavili v r. 1993. Klubovnu máme na evangelické faře, 
kde je i hřiště a velký areál pro různorodou činnost. Náplň je v podstatě 
skautská, jednou v týdnu schůzka a jednou až dvakrát za měsíc výprava 
či jiné akce. Křesťanská výchova je něco navíc, co skautským oddílům 
schází.  
 
Aktuality a největší akce roku 2015. 
Vyvrcholením činnosti je pochopitelně tábor pod tee-pee na naší louce 
na horním toku Odry. Na velké pronajaté louce máme skromnou chatku. 
Tradičními akcemi je Den země, potáborové setkání, noční hra, vánoční 
schůzka. Podnikáme různé projekty zaměřené na přírodu a její ochranu, 
vybaveni jsme pro vodáckou činnost. V letošním roce děláme stavební 
úpravy v klubovně a aby toho nebylo málo zřizujeme si menší klubovnu 
ve věži kostela. 

Kontakt: 
Daniel Říčan, 
daniel.rican@seznam.cz
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11 Výroční zpráva Youth for You(th) 2015 
Festival Youth for You(th) se v roce 2015 konal již popáté. 
 
Organizační tým kromě samotného festivalu připravili také jednu 
speciální předfestivalovou akci, kterou byl taneční workshop. 
Na workshopu se představily dva taneční páry. První z nich, 
Martin Czarkowski a Bára Lelková, zúčastněné naučili kubánský tanec 
salsa. Druhý pár tvořený Jaroslavem Flösslerem 
a Jitkou Zabloudilovou učili 
sambu a jive. Taneční workshop 
se uskutečnil v prostorách
komunitního centra Industra.

Vrcholem sezóny však byl 
samotný festival, který se letos 
konal 21. a 22. dubna. 
Program začal alternativní 
scénou v Music Labu, 
kde   vystoupila například akustická skupina SkipKate, 
klavíristé Rainbow  Unicorns nebo skupina Tři se svým folkem. 
Diváci také zhlédli improzápas skupin TAMTi a DOTIKY a orientální 
tanec Lucie Křehlíkové.  Večer se všichni přesunuli na metalovou scénu 
do Klubu M13, která  byla novinkou letošního festivalu.
Vystoupily zde skupiny CKB a Fasting  Feast. Další den program 
pokračoval na venkovní scéně na Moravském  náměstí před Moravskou 
galerií. Vystoupilo zde celkem pět hudebních uskupení (RepTie, Ondřej 
Soldán, What You Want, Minute to Escape a Tatlo  Quartet) 
a Nicol Frýbortová se svojí úžasnou krasojízdou na kole. Večer v Klubu 
Eleven patřil třem kapelám - Jay Delver Band, The Cellars a Late Night 
Underwear - a jednomu zpěvákovi/kytaristovi Víťovi Vrbkovi. Festival 
se během obou dnů těšil velké přízni diváků i fanoušků. 
Příští ročník si pod svá křídla vzala koordinátorka, která dříve 
u festivalu působila v roli produkce a určitě se můžeme těšit 
na profesionálně zvládnutý další ročník a spoustu nových tváří!
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13 Carpe Diem 
zaměření  historický šerm 
 
Carpe Diem je skupina historického šermu,  která se zabývá německou 
šermířskou školou a obdobím gotiky.  Klade větší důraz na technický 
šerm, než na přesnou dobovost  kostýmů. Šermem se baví a rádi pobaví 
i diváky v humorně laděných i přísně vážných vystoupeních. 
V poslední době věnují hodně energie secvičování skupinových formací. 
 
Aktuality a největší akce roku 2015. 
Klasický  program válečníka z Carpe Diem je účast na gotických bitvách 
a vystoupeních. Kromě toho, že se šermíři takovýchto akcí účastní, 
tak je  také  pořádají. V roce 2015 byla největší akcí, kterou skupina 
pořádala, Bitva Modřice. Je to „středověký“ den plný vystoupení 
a rytířského zápolení, který se uskutečnil již osmým rokem. 
Menší akcí, kterou má skupina na svědomí, je tradiční únorový 
kostýmový ples v Habrovanech, kam přijíždějí skupinoví přátelé z řad 
šermířů a který byl spojen i s meziskupinovým tréninkem. 
A v říjnu 2015 pořádala omladina skupiny železný larp 
Nejasná budoucnost, na zřícenině  hradu Zubštejn, 
kde již podruhé ožil příběh Sapkowského Zaklínače. 
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 
604 743 095 
carpedi@seznam.cz



12

14 Táborová základna Veverská Bítýška 
Táborová základna Veverská Bítýška byla již od doby svého vzniku  
ve dvacátých letech minulého století určena pro volnočasové, pobytové, 
rekreační a školící účely členů brněnské Ymky i neorganizované 
mládeže. 

Na jaře a na podzim je táborová základna využívána hlavně o víkendech 
(víkendové pobyty či školení jak pro členy YMCA, tak i partnery 
provozující aktivity určené organizované i neorganizované mládeži). 
Školy zde také rády provozují své stmelovací kurzy a školy v přírodě.
Každoročně zde pořádá YMCA Brno letní tábory. 
 
V roce 2015 zde měla brněnská YMCA čtyři týdenní turnusy určené pro 
rodiče (či prarodiče) s dětmi do šesti let. 
Mladší děti si zvykají na táborové prostředí a osamostatňují se 
od rodičů. V dopoledním a odpoledním čase se o ně starají táboroví 
vedoucí a chystají pro ně zajímavý program, zatímco maminky 
(babičky, tatínkové či dědečkové) jsou zaměstnány vlastní činností 
– ať už jde o rukodělné práce, břišní tance či poučné přednášky.
Také proběhl už osmý ročník táboru pro Sviště, tedy pro děti ve věku 
od šesti do patnácti let, kteří už zde jezdí bez rodičů.
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16 Zlínská studna
prostor pro sdílení názorů 

Klub Zlínská studna provozuje především vzdělávací aktivity 
– přednášky a promítání zajímavých dokumentů.

V loňském roce se uskutečnily tyto:
3.3.2015 „Je muž, který je vysoký, šťastný“?- filmový klub
3.3.2015 „Úskalí partnerských vztahů“
17.3.2015 „Moderní obchod s lidmi.“
21.4.2015 „Proč Bůh dopouští zlo?“
24.3.2015 „Má smysl se chovat eticky?“
31.3.2015 „Lidský rozměr.“- filmový klub
14.4.2015 „Prokrastinace“
16.4.2015 „Mediální lži.“ 
 
Kontakt:
Petr Šalomoun
www.zlinskastudna.cz
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18 Motýlek 
pěvecký sbor 

Opět se hlásíme a máme pro vás informace o novinkách v našem sboru.

Změnili jsme název. Ano, je to tak. 
Již nejsme Dívčí pěvecký sbor Motýlek, nýbrž jen Pěvecký sbor Motýlek. 
Je to z důvodu příchodu nových členů, kteří nejsou dívky.
S těžkým srdcem jsme se minulý školní rok rozloučili s naším klavírním 
doprovodem p. uč. Radima Ledvinky, kterého nahradil brilantní, 
úžasný a skvělý Vlasta Rasocha.
Mnoho Motýlků nás opustilo. Někteří zakládají rodinu, někteří studují 
po vlastech Českých, ale i ve světě.
Objevilo se i mnoho nových členů, kteří krásně zpívají a doplňují naše 
kouzelné hudební těleso. Samozřejmě, že se nám nezměnilo vedení, 
naše úžasná p. uč. Marie Fišerová má stále sil na rozdávání a s vervou 
nám dodává odvahy a radosti do zpěvu i do života, a že ho nyní 
potřebujeme. 

V roce 2015 Pěvecký sbor Motýlek měl ve vánočním čase dva koncerty:
28.11. Rozsvěcení vánočního stromečku, Bílek
22.12. VI. Vánoční zpívání u krbu, Restaurace Panský dům 
 
Kontakt:
Marie Fišerová
569 624 350
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21 Rakvice 
pobytové letní tábory pro děti a akce pro veřejnost 

YMCA Brno, klub Rakvice působí v Rakvicích od 1. ledna 1999. Sídlo 
organizace je na ulici Svislá č. 802, vedoucím klubu je pan Pavel Smutný. 
Organizace vznikla po ukončení činnosti YMCA – ZUŠ Rakvice, 
pěvecké sbory „ Zpěvanky a Skřivánek“, působící v Rakvicích od roku 
1993. V průběhu let se při organizování různých akcí a táborů vystřídalo 
několik desítek rodičů, přátel a kamarádů.

Náš klub se svou činností zaměřuje převážně na organizování 
pobytových letních táborů pro děti z Rakvic a okolí s různorodou 
tématikou (např. Pirátské léto, Cesta do pravěku, Indiánské léto, Záhada 
hlavolamu). Každoročně pořádáme jeden čtrnáctidenní turnus 
přibližně pro 150 dětí. Tábora se účastní děti ve věku 7–16 let a je určen 
pro širokou veřejnost. Někteří účastníci – děti, s námi spolupracují již 
jako vedoucí nebo jako praktikanti.

Kontakt:
Zlatuše Smutná, Pavel Smutný
Svislá č. 802, 691 03 Rakvice
604 510 48
info@ymca-rakvice.cz
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24 SHŠ In Taberna 
skupina historického šermu 

In Taberna je družina lidí, která se zabývá historickou rekonstrukcí 
období Karla IV. ať již pomocí šermu, řemesel či dobového života 
v táboře na různých historických slavnostech a bitvách. Naše skupina 
se zaobírá nejen šermem, ale i lukostřelbou, také řemeslnou výrobou 
kostýmů či doplňku k nim z kůže či jiného materiálu.
Dalším odvětvím činnosti je i fireshow. Vystupujeme s poikami, 
zapálenými vějíři, holemi, dokonce i „pliveme“ oheň.

Před rokem jsme navázali spolupráci se spolkem Polypeje, 
jenž byl založen k záchraně zříceniny hradu Cimburk u Koryčan. 
Stali jsme se jeho oficiální šermířskou skupinou.
V dalších letech budeme rozvíjet nejen naše šermířsko-divadelní
schopnosti,ale také budeme utužovat vztahy s hradem Cimburk, 
který se nám stal druhým domovem. Za cíl do budoucna si klademe 
uspořádání turnaje v těchto prostorách či založení tzv. Lucemburského 
dvora na tomto místě. 
 
Uvítáme mezi svými řadami každého, kdo má podobné zájmy,  
edinou podmínkou je zletilost uchazeče.

Kontakt:
Silvia Morlani
774807279 
si.morlani@gmail.com
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26 Nestor 
 
Od minulého roku funguje každý čtvrtek Nestor klub, kde se scházejí 
senioři různého věku a také studentky a maminky mladšího věku 
především k povídání u čaje a koláčku, zastavení se v celotýdenním 
shonu, ale také k rukodělnému tvoření. 
Úspěch například měla setkání, kdy se přišli studenti učit plést šálu.
V létě jsme byli v parku hrát petangue a poslední setkání před  
prázdninovou přestávkou jsme strávili hraním hry Aktivity.
Celý podzim věnovali pletení z papíru, které nás dojížděla učit 
paní Mirka Koblížkové. Výjimkou bylo, když nám přišli přednášet hosté 
– Dalimil Petrilák nám nad fotografiemi vyprávěl, proč pomáhal lidem, 
kteří utíkají před válkou v Sýrii, na hranicích v Maďarku 
a Iveta Rožníčková nám řekla, jaké to je být dobrovolnicí v Africe.
Konec roku jsme oslavili předvánočním setkáním se svařeným vínem 
a ochutnávkou cukroví. 

Kontakt: 
Kristýna Pulišová 
YMCA Brno, Kounicova 3, Brno 602 00
541 215 533  
brno@ymcabrno.cz
www.ymcabrno.cz
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28 Ten Sing 
teenagers singing 

Ten Sing je hudební aktivita pro mladé lidi ve věku 12 – 19, 
název pochází z norského „tenåringer synger“ (mladí zpívají). 
Z Norska také pochází idea tensingu. Zjednodušeně 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 
společného 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.
Pořádáme 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).

Kontakt: 
Gabriela Migotová
607 677 828
proste.g@gmail.com                       
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29 Mladá vcella 
Soubor mladých violoncellistů 
    
Klub Mladá vcella zahájil samostatnou činnost v roce 2013. 
Je to soubor mladých violoncellistů v regionu Chotěboř a okolí. 
Scházejí se při nácviku skladeb a připravují se na samostatná vystoupení. 
V repertoáru jsou skladby z oblasti klasické hudby. 
Stále oblíbenější je mezi členy hudba k filmům.
 
V roce 2015 soubor vystupoval na vernisáži výstavy ve Ždírci nad 
Doubravou, potěšil seniory svým vystoupením ke Dni matek a vystoupil 
na vánočních koncertech v Uhelné Příbrami a v Sobíňově. 
V říjnu 2015 připravil soubor společný česko-anglický hudební týden 
s pěveckým sborem z Liverpoolu. Během tohoto setkání se mladí 
violoncellisté a členové chrámového sboru při farnosti St.Anne spřátelili. 
Vystoupili na dvou koncertech, v kostele Nanebevzetí Panny Marie 
v Havlíčkově Brodě a v kostele Sv. Jakuba staršího v Chotěboři. 
 
Soubor je otevřen přijmout nové mladé violoncellisty, kteří si chtějí 
vzájemně předávat zkušenosti a zároveň chtějí společnou hudbou těšit 
zvídavé posluchače.  
 
Kontakt:
Jarmila Nedbalová, 
nedbalovichotebor@seznam.cz
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32 Baštýři
Klub historické šermu Baštýři  
 
Zaměřením klubu je scénické a divadelní ztvárnění období českých 
dějin druhé poloviny 14. století a 2. poloviny 15. století. Zároveň někteří 
členové klubu participují na projektu Doba Karlova rekonstruující život 
za vlády Karla IV. 
 
KHŠ Baštýři se účastní kulturně historických akcí v ČR a zahraničí, 
kde v živých divadelních vystoupeních předvádí secvičené souboje 
zasazené do cca 20 minutového příběhu. Dále mají návštěvníci těchto 
akcí možnost navštívit dobové polní ležení s kuchyní, střelnici, 
případně je jim vysvětlen základ některých tehdejších řemesel, 
které si mohou vyzkoušet. 
 
V roce 2015 se členové KHŠ Baštýři účastnili zejména těchto akcí: 
Historická bitva Libušín, Otvírání sezóny ATC Merkur Pasohlávky, 
Dětský den Ivanovice, Frýdlanstký turnaj, Slavnosti Pernštejnského 
panství 2015, Na vlastní kůži středověkem - Cornštejn 2015, Turnaj 
na hradě Beckov, Landštejn 2015, Svatováclavské vepřové hody Ochoz 
a mnoho dalších. Stejně jako v minulých letech i v roce 2016 pořádá 
KHŠ Baštýři týdenní oživení hradu Cornštejn u Vranovské přehrady, 
konkrétně v termínu 17.–24. 7. Všichni návštěvníci jsou zváni na 2 velká 
šermířská představení denně, historické dílny, střelnici a dobové polní 
ležení. KHŠ Baštýři jsou otevřeni všem novým zájemcům o historii, 
šerm, divadlo a fireshow, ať užjako stálé členy, tak i jako dobrovolníky, 
kteří s námi pojedou pomoci na některou z našich akcí. 
Přivítáme všechny, kteří svůj koníček chtějí dělat poctivě, 
s nadšením a pro zábavu.

Kontakt:
Richard Lev 
775 333583 
levr@post.cz 
www.bastyri.cz
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33 Démáirt 
 
Soubor irských tanců Démáirt funguje od roku 1999 a dnes se věnuje se 
především exhibičním vystoupením, vedení kurzů pro veřejnost 
a zlepšování tanečních schopností prostřednictvím soutěžení. 
 
V posledních letech také na závěr školního roku tvoří delší tematické 
taneční představení s uměleckými ambicemi. 
Rok 2015 se opět nesl ve znamení vystoupení a tvorby nových 
choreografií, potažmo tvorby nového představení Through Time, 
do kterého jsme investovali nejvíce energie. Odměnou pro nás bylo 
vyprodané divadlo Polárka a příznivé ohlasy diváků. 
Nezanevřeli jsme ale ani na tradiční vystoupení na Keltské noci, 
na oblíbená vystoupení v Dělňáku na Samhain a St. Patrick’s Day, 
opět jsme byli součástí programu několika plesů a mnoha dalších akcí. 
Dařilo se nám také vytrvale posouvat soutěžními kategoriemi vzhůru 
k těm nejvyšším a měli jsme reprezentantku i na mistrovství Evropy 
v irském tanci. 
V dubnu si také dvě tanečnice vyzkoušely profesionální tancování 
a odjely na měsíční turné do Francie se zábavní show. 
 
Novým zájemcům o irský tanec jsou brány otevřeny vždy v září/říjnu 
a únoru, kdy otevíráme kurzy. Vítáni jsou dospělí i děti, úplní 
začátečníci i pokročilí, kteří vyplní přihlášku na našem webu. 
 
Kontakt:
Blanka Hanzlová 
blanka.hanzlova@gmail.com 
www.demairt.cz 
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33.1 Ceilí club 
sekce Démairtu, klub přátel lidových tanců keltských regionů 

Tato sekce Démáirtu slouží především těm, kteří si chtějí rozšířit své 
taneční obzory o lidové tance keltských regionů v přátelské atmosféře 
a nenáročným způsobem. Náplň tréninků barvitě střídá tance Irska, 
Skotska a Anglie, příležitostně doplněné o Bretaň, balfolk  atp. 
Důležitou součástí aktivit jsou velké taneční akce v průběhu roku, 
jako Skotský ples, bretaňský Fest Noz, Svatoondřejské ceilidh nebo 
historický Anglický ples, na kterých členové patřičně využijí všechny 
své nabyté taneční dovednosti a asistují i po organizační stránce.
 
V roce 2015 byl vrcholnou akcí premiérový Empírový den v Olomouci – 
zážitková celodenní akce zahrnující taneční workshop, LARP, 
piknik v parku, návštěvu divadla a závěrečný slavnostní ples. 
Události se zúčastnilo až 250 lidí z celé republiky. Tradice oslav irských 
svátků ve větším stylu na Den sv. Patricka a podzimní Samhain se 
pravidelně koná v líšeňském Dělňáku, kdy Démáirt jako 
spoluorganizátor přizve tanečníky z ostatních irských souborů, hraje 
živá kapela, tanečníci prezentují své choreografie a vedoucí ceilí clubu 
vyučují tance pro všechny zúčastněné v publiku. V průběhu roku 
doplňují lektorky své znalosti na různých tematických seminářích, 
aby bylo stále dost kvalitního tanečního 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 nadále otevřen dalším novým 
příchozím, které vždy brzy „pohltí“ do svého 
přátelského kolektivu. 

Kontakt:
MgA. Katka Báňová
777 349 662                                                                                                                                             
ceili@demairt.cz
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341 Blažkov
tábory pro školní děti 

Romantické prostředí chatového tábora, uprostřed lesa v srdci Vysočiny 
nedaleko obce Blažkov, láká každým rokem 42 dětí (6 – 12 let) 
a 15 vedoucích ke společnému desetidennímu pobytu na táboře.

O atmosféru a program se starají vedoucí, mezi nimiž jsou jak studenti, 
tak pracující, mnozí bývalí dětští účastníci táborů a k tomu dva 
evangeličtí faráři. Společně se snaží každým rokem připravit vyvážený 
ymkařský program pro rozvoj těla, duše i ducha děti, kteří se tábora 
účastní. Společná práce pro blaho tábora, biblická práce, 
čas pro zdokonalování ve znalostech a dovednostech, celotáborová hra, 
to jsou jen některé z částí programu, které každé z dětí absolvuje.

V roce 2015 bylo téma celého tábora inspirováno knihou Jaroslava 
Foglara – Záhada hlavolamu. Příběh mnohým známý, ale pro dnešní 
děti nový přinesl mnohá napětí, tajemného Široka, boj za spravedlnost 
a zaslouženou odměnu v podobě ježka v kleci pro každého účastníka. 
Jako každá táborová parta, považujeme náš tábor za nejlepší pod 
sluncem. Naše vysoká laťka z let minulých neklesla, a již se všichni těší 
na další rok. 
Nad rámec letního tábora klub Blažkov 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 vybudování silného týmu, 
složeného zejména s odchovanců tábora, kteří nesou hodnoty našich 
táborů dál.   

Kontakt:
Miki Erdinger
miki@erdinger.cz
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36. Aeria Gloris
sdružení organizátorů aktivit pro mládež se zaměřením na fenomén larpů 

Aeria Gloris je volné sdružení brněnských organizátorů volnočasových 
aktivit mládeže v různých oblastech, především se zaměřením 
na fenomén larpů. Své aktivity rozvíjíme nejen na poli městských 
a outdoorových larpů a her zaměřených na roleplaying, 
ale i v oblasti military her. Naše projekty reflektují moderní kulturní 
fenomény z oblasti knih, filmů a světa her a jsou inspirovány širokou 
škálou oblastí.

Kladou si za cíl své účastníky nejen pobavit, ale i vzdělávat, 
zvyšovat jejich fyzickou zdatnost a rozvíjet jejich sociální schopnosti. 
Krom výše uvedeného též organizujeme doplňkové akce jako jsou 
víkendy hraní počítačových nebo společenských deskových her, 
hudební večery, výlety a další komunitní činnost.
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.

Nově jsme rozšířili naše o aktivity o tanec s obručí (hoop dance). 
Hula hoop je určen pro všechny bez omezení věku. 

Příklady námi pořádaných akcí:
* Hra o Trůny  
* Fresh meat 

Kontakt:
František Hasal, 
Lukáš Mrkva
aeriagloris@seznam.cz
www.aeriagloris.cz
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42 Orgové. Inc
organizátoři a přátelé larpu Pustina PA 

Orgové, Inc. je skupina organizátorů postapo/shadowrun sandboxového 
larpu Pustina PA. Během roku společně připravujeme týdenní hru, 
která se odehrává na přelomu července/srpna v lokaci u Náměšti nad 
Oslavou. Cílem Pustiny PA není hráče pouze pobavit, ale i vzdělat,
nabídnou jim možnost otestovat své schopnosti a zároveň též rozvíjet 
sociální a dramatické dovednosti. Orgové Inc. se krom organizování 
Pustiny též zabývají rekonstrukcí hradu Cimburk u Koryčan, pořádají 
kytarové večery a účastní se spousty zajímavých údalostí.

Vrcholem každoročních příprav je pořádání larpu Pustina PA. 
V roce 2015 se naší týdenní hry účastnilo cca 60 hráčů a organizátorů, 
poprvé v historii Pustiny larp probíhal paralelně ve více bázích a též 
jsme úspěšně implementovali novou technologii hackersko-informační 
sítě.

Orgové, Inc. mezi sebe rádi přivítají všechny příznivce a přátele larpu 
Pustina PA, stejně jako zájemce o opravy hradu Cimburk u Koryčan.

Kontakt:
Michael Hagen Bedřich                                                                                                                                          
723 628 203
David Ilicz Klementa                                                                                                                                         
721 811 539
www.pustina-pa.cz                                                                                                                                            
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66 Informačni centrum pro mládež

Informační centrum pro mládež působilo v roce 2015 na ulici Joštova.

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 Asociací nestátních neziskových organizací  
Jihomoravského kraje, ať již k informování o neziskovém sektoru, 
či k pořádání seminářů a kulturních akcí.

V polovině roku odešla vedoucí ICM YMCA Brno Zuzana Kříbková 
na mateřskou, proto ji dočasně zastoupila G. Migotova. 
Ke konci roku si potom vzala ICM na starost Jana Weiglová.

Kontakt:
Zuzana Kříbková a Jana Weiglová
icm@ymcabrno.cz
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72 MAMAmimi klub
klub pro rodiče s dětmi 
 
Stručná charakteristika klubu: 
Klub, kde se kloubí děti a pracující rodiče. 
Dětem se věnuje zkušená mamina a ve vedlejší 
místnosti mohou  rodiče vyřizovat své záležitosti, 
věnovat se činnosti, kterou normálně při provozu 
doma s dětmi těžko zvládajíči  pracovat. Když  děti něco potřebují, 
rodiče jsou hned ve vedlejší místnosti, tudíž na dosah. 
 
Klub MAMAmimi je otevřen každé pondělí, středu a pátek 
od 8:30 do 12:00. Místnosti jsou vybaveny  kuchyňkou, hračkami, 
postýlkou, přebalovacím pultem, nočníky a bazénkem s míčky pro malé 
a wifi, tiskárnou a kopírkou pro větší pracující. Ve středu je možné 
využít anglické dopoledne, kde se na děti mluví v anglickém jazyce. 
 
Aktuality a největší akce roku 2015. 
Koncem května 2015 si MAMAmimi klub převzala nová vedoucí 
a poslední týdny do letních prázdnin byl klub otevřen v pondělí 
a v pátek. Od září 2015 má MAMAmimi klub novinku anglické 
dopoledne ve středu, které si připravuje šikovná posila do týmu Monika 
Janáková. Možnost přijetí nových členů, účastníků, zapojení 
dobrovolníků. Každý, kdo se chce přijít do klubu podívat nebo se zeptat 
na vše, co ho zajímá se může ozvat vedoucí klubu a to je všechno. 
Přidat se můžete kdykoliv, do klubu se rodiče nahlašují den předem sms 
zprávou a je jen na Vás kolikrát a v jaké dny za námi přijdete. 
 
Hledáme dobrovolníky a praktikanty, 
kteří nám pomůžou v naší činnosti. 
Buď náš klubíkový hrdina! 
 
Kontakt:
Marta Joanidisová 
704 402 597
https://www.facebook.com/mamamimiklub/  
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77 Společné aktivity (kancelář YMCA Brno) 
 
Kancelář YMCA Brno není jen administrativním zázemím jednotlivých 
klubů, ale stará se o správu a provoz táborové základny Veverská Bítýška 
včetně přípravy a organizačního zajištění letních táborů a pořádá i akce, 
které nespadají do žádné specifické činnosti oddílů a klubů. 

Hlavní činností kanceláře v roce 2015 byla rekonstrukce nově získaných 
prostor na Kounicově 3. Do provozu byl uveden velký taneční sál. 
Za celou starost o rekonstrukci patří velký dík paní Heleně Najbrtové.
MAMA MIMI klub a Nestor klub, jejichž činnost byla zahájena 
v předchozím roce, se osamostatnily. 

V červnu jsme se sešli s členy a přáteli YMCA Brno na tradiční akci 
Moravské PRAcovní SEtkání (zvané PRASE) a připravili jsme táborovou 
základnu ve Veverské Bítýčce na letní provoz. 
V příštím přislíbil pomoc s přípravou klub Aeria Gloris.
V listopadu proběhl v Music Labu narozeninový večírek, kde své umění 
předvedli nejen zástupci klubů, ale i spřátelené organizace a lidé, 
kteří využívají prostor kluboven. Akce to byla velmi povedená, 
protože se díky ní měli možnost lidé mezi sebou lépe seznámit a většina 
z nich také navázala spolupráci do budoucna. 

Kontakt:
YMCA Brno, Kounicova 3, Brno 602 00
Mgr. Kristýna Pulišová
541 215 533 
brno@ymcabrno.cz
www.ymcabrno.cz
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Náklady suma (Kč) Výnosy suma (Kč)
Spotřeba materiálu, 
DHIM,DNIM

968 446,58 Dotace MŠMT 362 600,00

Služby, nájmy, opravy, 
telefony, cestovné, energie

1 920 195,07 Jiné dotace -přímé 
KČ (minist., obce, 
nadace)

595 983,00

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

377 810,00 Členské příspěvky 65 354,00

Ostatní náklady 13 568,57 Dary 29 000,00
Odpisy 0 Příjmy z vlastní 

činnosti
2 354 961,32

Poskytnuté dary a příspěvky 20 610,00 Ostatní výnosy 7 087,01
Daň z příjmu právnických osob 10,06
Náklady celkem 3 300 640,28 Výnosy celkem 3 414 985,33
Zisk 114 345,05 Ztráta 0,00

 
   Rozvaha 2015 
 

Aktiva suma (Kč) Pasiva suma (Kč)
Hmotný a nehmotný 
Investiční majetek

1 438 685,26 Vlastní jmění 1 059 291,62

Finanční investice 5 000,00 Nerozdělený zisk/neu-
hrazená ztráta

27 430,13

Oprávky k hmot.i ne-
hmot. invest. majetku

-800 876,26 Závazky z obchodního 
styku

11 103,00

Peněžní prostředky 537 587,49 Závazky ze závislé 
činnosti

5 000,00

Pohledávky z obchodního 
styku

82 646, 00 Daň z příjmů právnic-
kých osob

0,00

Pohledávky za zaměst-
nanci

0,00 Ostatní pasiva 94 988,95

Ostatní aktiva 33 013,26
Aktiva celkem 1 296 055,75 Pasiva celkem 1 181 710,70
Ztráta 0,00 Zisk 114 345,05

Hospodářský výsledek 2015
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Rozpočet na rok 2015

Provoz Volno-
časové 
aktivity

Tábory Vzdělávání Informační 
centru

Celkem

NÁKLADY       
Nájem 100,000 100,000 250,000 0 36,000 486,000
Energie, 
teplo

50,000 100,000 100,000 0 5,000 255,000

Internet, 
telefony

12,000 10,000 15,000 0 2,500 39,500

Ostatní 
služby 

70,000 40,000 40,000 0 3,000 153,000

Doprava 
materiálu a 
osob

0 100,000 130,000 0 0 230,000

Cestovné 1,000 50,000 60,000 0 2,000 113,000
Mzdy včetně 
odvodů

0 0 0 0 0 0

OPPP 60,000 40,000 50,000 0 40,000 190,000
Nákup ma-
teriálu

5,000 100,000 100,000 0 5,000 210,000

Tisk a jeho 
distribuce

6,000 10000 5000 0 0 21,000

Opravy a 
údržba

290,000 30,000 120,000 0 5,000 445,000

Nákup 
potravin

5,000 50,000 550,000 10,000 0 615,000

Pojištění 5,000 5,000 4,000  0 14,000
členské 
příspěvky

14,000 0 0 0 2,000 16,000

Celkem 618,000 635,000 1,424,000 10,000 100,500 2,787,500
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Provoz Volno-
časové 
aktivity

Tábory Vzdělávání Informační 
centru

Celkem

VÝNOSY 
Dotace 
MŠMT

43,000 196,000 123,000 0 0 362,000

Členské 
příspěvky

40,000 0 0 0 0 40,000

Účast-
nické 
poplatky 
na akce

0 250,000 1,185,000 0 15,000 1,450,000

Vnitřní 
granty

249,500 0 0 0 0 249,500

Fond 
obnovy

0 0 0 0 0 0

Fond 
rozvoje

10,000 0 0  0 10,000

Dota-
ce OÚ, 
MMB, 
JMK 

200,000 146,000 45,000  0 391,000

Dary 
nadací, 
podni-
katelské 
sféry 

0 15,000 5000 0 0 20,000

Dary jiné 
(od sou-
kromých 
osob)

5,000 30,000 5,000 3000 0 43,000

Nájemné 90,000 0 80,000 0 0 170,000
ostatní 
činnost 

15,000 25000 0 0 12,000 52,000

Celkem 652,500 662,000 1,443,000 3,000 27,000 2,787,500

* není započítána žádost na Fond NNO
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Zpráva hospodáře YMCA Brno za rok 2015 
 
Hospodaření YMCA Brno bylo i v roce 2015 stabilizované, 
bez významných výkyvů.

Celková částka nákladů dosáhla 3 301 tis., výnosy byly v částce 3415 tis. Kč.

YMCA Brno tedy hospodařila v roce 2015 se ziskem v částce 114 tis. Kč.

Největší nákladovou položkou byly náklady na služby, nájmy, telefony, cestovné 
a energie, které dosáhly 1920 tis. Kč, následovaly materiálové náklady ve výši 968 tis, 
ostatní osobní náklady ve výši 378 tis. Kč., poskytnuté členské příspěvky a dary ve výši 
21 tiš. Kč a ostatní náklady ve výši 13 tis. kč.

Výnosy byly tvořeny zejména příjmy z vlastní činnosti 
ve výši 2 355 tis. Kč, dále dotacemi samosprávy a nadací ve výši 596 tis., 
členskými příspěvky ve výši 65 tis., darů ve výši 29 tis., 
a jiné ostatní výnosy ve výši 7 tis. Kč.

YMCA Brno také nevznikla v roce 2015 žádná daňová povinnost.
Na straně aktiv došlo v roce 2015 k navýšení hmotného a nehmotného majetku 
o 268 tis. a k navýšení peněžních prostředků o 131 tis. oproti roku 2014, 
pohledávky z obchodního styku byly tvořeny 83 tis., ostatní aktiva 33 tis. 
Oprávky k hmotnému a nehomotnému majtetku byly ve výši 801 tis. Kč.

Pasiva jsou tvořena vlastním jměním ve výši 1043 tis. Kč, 
které je oproti roku 2014 vyšší o 184 tis. Dále jsou pasiva tvořena 
závazky z obchodního styku ve výši 11 tis., nerozděleným ziskem roku 2014 ve výši 
27 tis. Kč, závazky ze závislé činnosti ve výši 5 tis. Kč
a ostatními pasivy ve výši 95 tis. Kč.
 
K daňovému zastupování za účelem zpracování přiznání k dani z příjmů právnických 
osob byla udělena plná moc v rámci smlouvy o vedení účetnictví. 
Daňové přiznání se zpracovává a bude doručeno v zákonné lhůtě správci daně.

Účetní závěrka je k nahlédnutí v kanceláři YMCA Brno, na Kounicově ulici.
V Brně dne 5.5.2016

Předkládá: 
Ladislav Pecina, hospodář YMCA Brno
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Organizační struktura YMCA Brno 
 
YMCA Brno 
Kounicova 3 
Brno 602 00 
IČO: 265 293 19 
Tel.: 541 215 533 
e-mail: brno@ymcabrno.cz 
kontaktní osoba: Mgr. Kristýna Pulišová 
Táborová základna, 
kontaktní osoba: Ing. Helena Najbrtová 
 
Informační centrum promládež YMCA Brno 
Kounicova 3 
Brno 602 00 
e-mail: icm@ymcabrno.cz 
kontaktní osoba: Jana Weiglová 
 
Statutární zástupci: 
Předseda: MgA. Kateřina Báňová 
Místopředseda: Petr Šalomoun 
Hospodář: Ing. Ladislav Pecina  
 
Další členové výboru: 
Jaromír Hron (jednatel) 
Gabriela Migotová 
Michael Bedřich 
Marta Joanidisová

Revizní komise:
Mgr. Světla Froncová
Ing. Petr Konvalinka
Michaela Kalčíková
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PODĚKOVÁNÍ

YMCA Brno děkuje za přízeň a všestrannou pomoc 
Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Jihomoravskému kraji 
a sociálnímu odboru Jihomoravského kraje, Statutárnímu městu Brnu, 
především Odboru životního prostředí. 
Za finanční podporu děkujeme také Fondu Siemens, ČCE brněnskému 
seniorátu, městským částem Brno-sever a Brno-střed, 
statutárnímu městu Zlín, městu Modřice, městysu Nosislav a Suchdol 
nad Odrou a obci Rakvice. Za vytvoření charitativního eshopu 
děkujeme firmě Netwings Solution s. r. o..

Dále děkujeme spolupracujícím organizacím, 
Asociaci nestátních neziskových organizací Jihomoravského kraje, 
Jihomoravské radě dětí a mládeže, Regionální rozvojové agentuře 
Jihomoravského kraje, Asociaci informačních center mládeže ČR.

Velké poděkování patří všem, kteří nám věnují svůj drahocenný volný 
čas, podporují nás a drží nám palce.
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Výroční zpráva 2015
YMCA Brno

sazba a obálka: Martina Joachim

YMCA Brno
Kounicova 3
Brno, 602 00




