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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.
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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 měla 
YMCA přes 500.000 členů ve 34 zemích. 
Od té doby se YMCA rozšířila do celého světa.
U nás fungovala od druhé poloviny 19. století 
a masově se rozšířila 
po roce 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 mají zejména 
mladým lidem bez vyhraněného zájmu přinášet nabídku 
činností, které si mohou vybrat tu a 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 
Lesní brigáda Kunvald 
 
Náš klub pořádá jako svou hlavní aktivitu Lesní brigádu 
v Orlických horách. Navazujeme tak na tradici započatou někdy 
v polovině 50. letech 20. století. 

Brigáda probíhá tradičně prvních čtrnáct dní v červenci. 
Na Hájovnu na Kunvald přijelo v roce 2016 celkem nadšených 
35 brigádníků, 
kteří se tam průběžně prostřídali. Mezi hlavní náplň práce patří čištění 
lesa od klestí, opravování cest, vyřezávání stromků, oprava oplocenek, 
čištění kanálů. Dále se věnujeme především odpočinku 
– aktivnímu i pasivnímu – a snažíme se žít v souladu s přírodou.
Další aktivitou našeho klubu je víkendové setkání brigádníků 
– tzv. Brigádnická konference. Program konference je tvořen 
kreativními příspěvky odborníků na dané téma 
(vždy nějak spojené s brigádou). 
Konala se 8.-10. dubna a o víkendu se nás sjelo celkem 22.

Kontakt: 
Tereza Ryšavá 
Václavov 1195, Miroslav 671 72 
728 304 942 
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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. 

V roce 2016 jsme realizovali plán, o kterém jsme přemýšleli už několik 
let – vyjeli jsme na řeku Dunajec na slovensko-polském pomezí. 
Většinou teče řeka Polskem, ve své asi nejhezčí části tvoří hranici mezi 
oběma zeměmi. Základnu jsme měli v pěkném kempu v polském městě 
Kroscienko nad Dunajcem, kde jsme měli rezervovaný prostor 
pro tee-pee a stany. Odsud jsme si dvakrát vyvezli lodě nahoru a sjeli do 
tábora a dvakrát jsme jeli úseky níže na řece. Zvlášť průjezd Prielomom 
Dunajca byl opravdový zážitek. Mohutná řeka zaříznutá v hlubokém 
kaňonu uprostřed krásné krajiny národního parku Pieniny nás nadchla, 
ale taky prověřila. Krásnou přírodu jsme si užili i na dvou pěších 
výletech. Po večerech jsme sedávali u ohně při písníčkách, programech 
i hrách, o jejichž přípravu a vedení jsme se podělili. 
A na konci vody už jsme spřádali plány na další vodu

Kontakt: Jan Plecháček, j.plechacek@gmail.com
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04 Sluníčko
letní pobyt rodičů a dětmi 
 
Celkem 24 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, stromečků s korálků, 
pečení perníků, zdobení triček, hráli jsme rodinné 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.

Pro dospělé jsme poslední prázdninový víkend pořádali Setkání 
s rytmem, zpěvem, tancem a přírodou, kde jsme společně tančili 
kruhové tance, zpívali a bubnovali, povídali si na procházkách v přírodě 
a večer se bavili u táboráku.

Kontakt: 
Vratislav a Dagmar Kratochvílovi 
Loučany 816, 783 44 
vratislav.kratochvil@atlas.cz
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05 Kyjov 
stanový tábor pro děti 
 
Tábor se uskutečnil v roce 2016 opět v krásném prostředí Jestřebích hor. 
Děti se učili žít v kolektivu, pomáhat slabším, poznávat duchovní 
hodnoty, vidět krásu přírody a umět v ní žít a tábornickým 
dovednostem.
 
Letošním tématem tábora byla italská mafie. 
Vše yvrcholilo celodenní cestou o poklad s překážkami v podobě 
šifrovaných zpráv. Každý den začínal ranní rozcvičkou, po nástupu byla 
snídaně, duchovní program, zaměstnání (např.: práce, střelba z luku, 
ze vzduchovky, manévrování s lodí, uzly, rostliny, zdravověda a nesmí 
chybět ani mapy nebo šifry), dopolední hra a oběd. Po odpolední siestě 
se hrály hry. V podvečer se obvykle šlo koupat na rybník s písečnou 
pláží, následováno večeří a večerním volnem. 
Den byl zakončen táborákem s kytarou. Celkový počet účastníků byl 26.

Kontakt:
Zdeněk Hochman
608 351 744
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07 Nosislávek
Mateřské centrum
 
Během týdne se scházely maminky s předškolními dětmi k úterní Herničce 
a čtvrtečnímu zpívání Klapy-klap. 
Na těchto programech se vystřídalo cca 15 dětí a 10 maminek. Ve čtvrtek odpoledne 
míval schůzky lesní klub Bobulky, kde se scházelo 14 dětí předškolního věku.

Většinou jednou za měsíc se konala sobotní odpolední dílna pro školní děti nebo celé 
rodiny. Loňský rok jsme otevřeli Velikonoční dílnou pro celou rodinu. 
V dubnu na faře zdobily školní děti společně s dospělými dřevěné krabičky ubrousko-
vou metodou. V květnu jsme ve spolupráci s místní knihovnou uspořádali čtecí 
a prohlížecí dílnu na motivy knih Daizy Mrázkové a Divadelní společnost Kejklíř nám 
zahrála představení Můj medvěd Flóra (Daisy Mrázková). V červnu jsme pekli sušenky 
společně s klientkami Chráněného bydlení. V červenci jsme společně prošli bosonohou 
stezkou ve Valticích. V říjnu jsme ve spolupráci s místními skauty stavěli draky, 
moc nám nelétali, protože zrovna nefoukalo. V listopadu zdobily školní děti látkové 
tašky a batůžky, 11. listopadu se ve spolupráci se ZŠ konal Martinský průvod a ma-
minky pak jeden listopadový večer na faře zpracovávaly zbytky z výtvarných dílen a 
velkým dílem přispěly do vánočního jarmarku.  Mezi Vánocemi a Silvestrem připravil 
Jirka Svoboda v Husově domě sportovní odpoledne. Na těchto akcích se prostřídá na 
50 dětí a 30 dospělých.

Již druhým rokem se nám podařilo uspořádat příměstský tábor na téma řemesla. 
O 18 dětí od 4 do 7 let se staraly 4 vedoucí a další dobrovolníci, kteří pomáhali s va-
řením obědů, také jako zdravotníci nebo připravovali některý z programů. Byli jsme 
jako zdravotníci v ChBN, jeden den jsme se byli podívat u Samsonů na statku, další 
den jsme si hráli na truhláře a pouštěli jsme lodičky po Svratce, také jsme hasili požár u 
ZHS v Židlochovicích a nakonec jsme vyprodali své stánky na trzích v ChBN.
V srpnu se konal ještě týdenní tábor pro děti 
od 6 do 12 let ve Strměchách u Pelhřimova. 
Téma bylo tradičně biblické Po stopách soudců. 
Tábora se zúčastnilo téměř 30 dětí.
 
Kontakt:  
Iva Květonová 
kvetonova@gmail.com 
nosislavek.webnode.cz



9

10 Suchdol nad Odrou 
skauting, příroda, táboření
 
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.  

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 Youth for You(th) 
festival talentů

Festival Youth for You(th) neboli mládež mládeži – mládež pro tebe
je dvoudenní akce, kteá je naplněna koncerty, tanečními, divadelními 
vystoupeními a dalšími performance. To vše výhradně z produkce 
brněnské mládeže mezi 15 až 26 lety.
V roce 2016 se mimo samotný festival konaly i dvě předakce. 
První z nich se uskutečnila 15. 3. na Skleněné louce – Boost4You(th). 
Cílem bylo povzbudit a nakopnout všechny, kteří se bojí realizovat svůj 
nápad, dodat jim inspiraci a přesvědčit je, že to má smysl! 
Druhá předakce se konala těsně před samotným festivalem 18.4. 
V Björnsenově sadu – sešli jsme se na Piknik Kvízu. Jarní občerstvení, 
hudba a kvíz. Nálada na festival výborně připravená, jdeme na to!
A potom už se konečně konal 6. ročník festivalu pro mladé talenty. 
Alternativní scéna v Industry se plnila 19. dubna účinkujícími i diváky, 
hudební scéna v Elevenu byla místem, kde se performovalo 20. dubna. 
To jsou místa, kde se to všechno odehrálo, odzpívalo, odtančilo 
a odskákalo. Dva dny plné zábavy, dva dny plné talentu. 
Příště tam můžeš být i ty!!!   

Kontakt
info@youth4u.cz
www.facebook.com/youth4ubrno
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13 Carpe Diem
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 výcviku nováčků
a také secvičování soubojů a pilování scénáře u obnovené premiéry 
svého šermířského výpravného vystoupení.

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 2016 byla největší akcí, kterou skupina 
pořádala, Bitva Modřice. Je to „středověký“ den plný vystoupení 
a rytířského zápolení, který se uskutečnil již devátým rokem. 
Tato bitva se koná až v červnu, a protože se jí někteří nemohli dočkat, 
byla uspořádána ještě jedna jarní bitva v Lovčičkách opět spojená 
s doprovodným programem. 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. 
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
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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. 

Táborová základna YMCA Brno se nachází v malebném údolí řeky 
Svratky nedaleko od Veverské Bítýšky. V hlavní sezoně je využívána 
především pro letní tábory, mimo sezonu pro různé víkendové akce, 
kurzy, či školy v přírodě.
V roce 2016 proběhlo v rámci brněnské YMCA několik turnusů 
táborů pro rodiče s dětmi pod vedením již zkušeného týmu vedoucích. 
Program se nese ve veselém duchu od samého začátku dne, vedoucí se 
starají o malé táborníky celé dopoledne i odpoledne. 
Děti se učí samostatnosti a připravují se tak postupně na tábor pro větší 
děti. Dospělí účastníci mají vlastní rukodělný či sportovní program. 
Pro starší děti je každoročně připravován dvoutýdenní tábor Mladých 
svišťů, který je určen všem školním dětem. 
Letošní tábory byly opravdu kouzelné, vydali jsme se totiž za Harry 
Potterem do Bradavic – školy čar a kouzel! Absolvovali jsme kouzelnické 
vyučování, vyzkoušeli jsme si výrobu lektvarů, prováděli jsme výpravy 
do Zapovězeného lesa, zahráli jsme si Famfrpál!
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18 Motýlek 
pěvecký sbor 

Pěvecký sbor Motýlej, klub YMCA Brno, uspořádal v roce 2016 
soustředění, které bylo pojato jako závěrečné. 
Touto akcí se klub Motýlek rozloučil a nyní pozastavil svoji činnost. 
Skutečně čekáme na další čerstvě vylíhnutý klub Motýlek.
 
Kontakt:
Marie Fišerová
569 624 350
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19 Bruslařský klub 
Naší misí je rozvoj talentu našich dětí poskytnutím nejlepšího propojení 
hráčů, rodiny a koučů v rámci ledního hokeje v Brně.

Chceme v rámci ledního hokeje v Brně a na jižní Moravě vytvořit
podmínky, které umožní dorostu a juniorům zůstat u sportu a věnovat 
se hokeji a přitom být v prostředí, ve kterém platí respekt k hodnotám,
které uznáváme, a v prostředí pozitivních vzorů důležitých
v každé životní fázi, ale zejména v dospívání.

Našim cílem je poskytnout našim dětem zábavu a radostné hokejové 
zážitky prostřednictvím týmové práce, rozvoje dovedností, 
rozvoje osobností, soutěže, rozvoje zdatnosti, přičemž budeme vytvářet 
atmosféru úcty, respektu, sportovního ducha, a to jak na ledě, tak mimo 
něj. Vytvoříme klub, ve kterém toto bude důležitou a nezpochybnitelnou 
součástí a v centru naší snahy bude lední hokej. Jsme přesvědčeni, 
že vzdělání a mnohostrannost přispívá k vyváženému rozvoji. 
Proto budeme klást na první místo školu a budeme aktivně zaměření 
také na jiné sporty a na vytvoření správných vazeb formou společné 
účasti při jiných zimních a letních sportech.

Hodnoty:
Respekt k rodičům, respekt k trenérovi, respekt ke sportovci.
Pozitivní vztahy, pozitivní motivace.
Podporování a povzbuzení.
Dvakrát vice pochvaly než kritiky. 
Otevřená komunikace, čestnost.
Disciplína. Náročnost.
Kamarádství a pomoc.
Tým a zároveň respekt k jednotlivci.

kontakt:
Jitka Kratochvílová
jijulaa@seznam.cz
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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 Pobytové letní tábory pro děti a akce pro veřejnost
Klub YMCA v Rakvicích organizuje každý rok letní dětský tábor 
s různorodou tématikou. 
V průběhu roku pořádá také různé mimotáborové aktivity jak pro děti, 
tak dospělé.
V srpnu loňského roku se uskutečnil již tradiční několikátý ročník 
letního tábora pod názvem „ Ve jménu krále“, kde se děti vydaly 
tématicky do středověku. Tábor každým rokem probíhá v místě 
Kláskova mlýna v okolí přírody města Třebíče. Během čtrnácti dnů si 
děti mohli vyzkoušet nespočet herních aktivit, které vedli jak k zábavě, 
tak k rozvíjení různých nových dovedností, ať už to byly čistě 
pohybového  charakteru- lezení, hra s míčem tak i ty společenské- 
budování přátelských vztahů, komunikace, umění pracovat v týmu. 

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 

Jsme skupina historického šermu. Zabýváme se obdobím života a hlavně 
vlády jednoho z našich nejvýznamnějších panovníků, Karlem IV. 

V roce 2016 byl pro nás nejvýznamnější Rytířský turnaj, 
který jsme pořádali 14. května na hradě Cimburk u Koryčan. Šermířské 
souboje i lukostřelecká klání se divákům zalíbily, tak jsme se domluvili 
s vedením spolku Polypeje, který hrad spravuje, na začlenění této akce 
i v příští sezóně. Zúčastnili jsme se také největší středověké bitvy v ČR, 
která již tradičně probíhá na Libušíně a účastní se jí přes 2000 šermířů 
od nás i ze zahraničí. Svůj šermířský um si mohli naši členové otestovat 
také na dalších historických bitvách, např. v Modřicích, či Jemnici.
Nejvíce událostí se nám sešlo v srpnu, a shodou okolností nabízející 
i mimošermířské aktivity. Do průběhu svatby, která proběhla během 
šermířského dne v Brtnici, jsme zakomponovali ukázky dobových zvyků 
a tradic, provádějících se před obřadem a po něm.
Na řemeslné události Den múz, konané na Cimburku, jsme předváděli 
ukázky dobových prací – šití oděvů, výroba kožených doplňků, 
příprava dobových pokrmů a další.
Zahájení i zakončení sezóny pro nás proběhlo v ohňovém stylu. 
V Bystřici pod Pernštejnem jsme byli pozváni na dětský den, který jsme 
zakončili ohňovou 
show. A taktéž jsme s 
naší fire show vystou-
pili na Hradozámecké 
noci na Cimburku.

Kontakt:
Silvia Morlani
774807279 
si.morlani@gmail.com



17

26 Nestor 
 
V roce 2016 jsme přesunuli konání klubu Nestor na středy.
V klubu se scházejí lidé různého věku - dámy v důchodovém věku, 
studentky a maminky mladšího věku k povídání u čaje a koláčku, 
zastavení se v celotýdenním shonu, ale také k rukodělnému tvoření. 
Maminky se například učí šít oblečení pro své děti, studenti šili závěsy 
a povlaky na polštáře. Zlepšujeme své dovednosti na notebooku nebo 
tabletu, ale většinu roku jsme tvořili z papíru - první pololetí 
s Mikynou, druhé se Zuzkou. Koupili jsme mnoho tvarů vykrajovátek 
na papír, tvořili vánoční přání před Vánocemi se rozločili při ujídání 
cukroví a ochutnávání vánočky.
Od května je našim čestným členem také štěně zlatého retrívra, 
které se nechá ochotně pomazlit i nakrmit piškoty.

Kontakt: 
Kristýna Pulišová 
YMCA Brno, Kounicova 3, Brno 602 00
541 215 533  
brno@ymcabrno.cz



18

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 se schází již třetím rokem. Soubor mladých hudební-
ků je výjimečný svým obsazením. V roce 2016 to byly mladé violonce-
llistky a basistka. Čím dál víc zařazuje soubor skladby z filmu nebo za-
ranžované populární skladby. V repertoáru nechybí ani skladby klasické 
hudby.

V roce 2016 soubor vystupoval na zahajovacím koncertu festivalu 
Chotěbořské jaro a na vernisáži výstavy V. Chalupy s názvem Grafika 
s vůní dřeva. S pásmem večerníčkových melodií potěšil děti 
z MŠ regionu při slavnostním předávání vysvědčení. 
V říjnu odjel soubor Mladá cella na koncertní zájezd do Anglie 
na pozvání pěveckého sboru farnosti St. Anne z Liverpoolu. 
Soubor zahrál v Liverpoolu samostatně skladby z období baroka 
a klasicismu. Jednotlivé členky dostaly příležitost zahrát i sólově. 
Pro ně bylo nejsilnějším zážitkem společné provedení Čs. státní hymny 
Kde domov můj. Poslední akcí roku 2016 byla účast na koncertě 
souboru Lusatia consort Cvikov v Chotěboři. Jako předskokani 
tohoto renesančního souboru fléten, kytary a perkusí Mladá vcella 
zahrála moderní skladby se zajímavým aranžmá se zvonkohrou, 
klavírem a tamburinou. Členky souboru preferují moderní hudbu. 
Chceme tedy v příštím roce spolupracovat s profesionálním dirigentem, 
který nám pomůže skladby, které bude soubor hrát připravit 
pro netypické nástrojové obsazení. 
 
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 jsou členy spolku Doba Karlova, z. s. zabývající 
se rekonstrukcí života 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 2016 se členové KHŠ Baštýři účastnili zejména těchto akcí: 
Historická bitva Libušín, Otvírání sezóny ATC Merkur Pasohlávky, 
Oživlý hrad Boskovice, Frýdlanstký turnaj, Slavnosti Pernštejnského 
panství 2016, Na vlastní kůži středověkem - Cornštejn 2016, Bouzovský 
mumraj 2016, Turnaj Dračího řádu na hradě Trenčín, Rekonstrukce 
korunovace Karla IV. v Praze. Rok 2016 byl rokem Karla IV., 
od jehož narození uplynulo 600 let. Většina akcí se tedy nesla v duchu 
oslav tohoto významného jubilea. Jejich vyvrcholením byly víkendové 
pražské slavnosti, které se konaly první víkend v září. 
Členové KHŠ Baštýři se zúčastnili velkolepého průvodu Prahou 
a Rekonstrukce korunovace, která se konala v prostorách Katedrály Sv. 
Víta. KHŠ Baštýři jsou otevřeni všem novým zájemcům o historii, šerm, 
divadlo a fireshow, ať už jako 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 
 
Soubor irských tanců Démáirt funguje od roku 1999 a dnes se věnuje 
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.

Naším nejvýznamějším milníkem v roce 2016 byla příprava a realizace 
našeho autorského tanečního představení Do nitra, které jsme přichys-
tali na každoroční Večer irských tanců. Věnovali jsme čas, jak dlouhému 
kreativnímu procesu, tak osvojení různých tanečních stylů a spolupráci 
s odborníky. Představení mělo velký úspěch a na práci na něm 
pokračujeme i v roce 2017.
Zúčastnili jsme se také mnoha plesů, festivalů a různých tematických 
akcí, na kterých jsme předvedli nové i starší choreografie. 
Trénink na vystoupení tvoří velkou část naší taneční náplně a také nás 
velmi baví. Stále vytrvale jezdíme i na individuální soutěže a postupně 
rozšiřujeme řady ve vyšších výkonnostních kategoriích.
V neposlední řadě nás těší vytrvalý zájem o naše taneční kurzy.
Do budoucna všem přejeme, ať jejich nadšení pro tanec vydrží!
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 střídá tance hlavně z oblastí Irska, Skotska a Anglie. 
Důležitou součástí aktivit jsou velké taneční akce v průběhu roku, jako Skotský 
ples, Svatoondřejské ceilií nebo historický Anglický ples, na kterých členové 
patřičně využijí všechny své nabyté taneční dovednosti a asistují i po organi-
zační stránce. Součástí klubu je i seskupení Jane Austen.CZ, která od r. 2011 
úspěšně pořádá taneční semináře a plesy zaměřené na období empíru, hojně 
navštěvované účastníky z celé ČR a Polska. Nejkomplexnější akcí byl Empíro-
vý den v Olomouci – zážitková celodenní akce zahrnující taneční workshop, 
piknik v parku, návštěvu divadla a závěrečný slavnostní ples. 
Události se zúčastnilo až 150 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 choreo-
grafie a vedoucí ceilí clubu vyučují tance pro všechny zúčastněné v publiku. 
Tím Démáirt obohacuje místní nabídku tanečních akcí, které jsou otevřené 
nejen přihlížejícím divákům, ale i aktivním tanečníkům z řad veřejnosti. 
V roce 2016 proběhla menší obměna lektorů kteří si nadále v průběhu roku do-
plňují své znalosti na tematických seminářích. 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 dal-
ším novým příchozím, které vždy brzy „pohltí“ do svého přátelského kolektivu. 

Kontakt: 
Ceilí club: Tomáš Látal
ceili@demairt.cz
+420 774 308 672
www.demairt.cz/ceili.html

Jane Austen.CZ:
MgA. Katka Báňová
info@janeausten.cz
tel: +420-777 349 662
www.janeausten.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. Kadibudky, teplá voda jen po 
zatopení, vaření na kamnech a k tomu elektrika a spánek na posteli ve spacáku. 
To je kombinace, která zaručuje pohodlí a přitom ducha táborového prostředí. 
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 snažíme každým rokem připravit vyvážený 
ymkařský program pro rozvoj těla, duše i ducha dětí, které 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. Tábor se stal mezi dětmi tak oblíbený, 
že jeho kapacita je naplněna do tří dnů od rozeslání přihlášek. 

V roce 2016 bylo téma celého tábora inspirováno knihou Julese Verna – Děti 
kapitána Granta. Příběh z prostředí mořeplavců přinesl nejen putování po Jižní 
Americe, Austrálii a Novém Zélandu, ale i mnohá napětí v bouři, či nočním 
úprku před zločinci. Byť to vypadalo, že se sice vrátíme domů živi a zdrávi, 
kapitán Grant nebyl nalezen. Až při cestě domů se objevil na opuštěném 
ostrově dým z ohně a zvědavé děti kapitána našly. 
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.  
V rámci našeho sdružení funguje i taneční skupina Friday Dancers, 
která se věnuje ATS.

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

Kontakt:
František Hasal, 
Lukáš Mrkva
aeriagloris@seznam.cz
www.aeriagloris.cz
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41 Ton Simple  
Bretonské tance a balfolk v Brně

Balfolk jsou tance (ale i hudba) z celé Evropy s lidovým pozadím. 
Nezaměřujeme se nicméně na konzervaci lidové kultury, 
ale na její zasazení do soudobého kontextu, prožitek 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 2017 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 vytvořit společenský prostor pro hudbu a tanec pořádáním 
tancovaček a jiných veřejně přístupných akcí.  

Ton Simple se také v sezóně 2017/18 stane organizátorem 
Folk Marathonu, 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.



26

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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44 Svišti
tábory pro školní děti

Hlavní náplní klubu Svišti je letní tábor na táborové základně ve 
Veverské Bítýšce. Letos se tábor konal tradičně v červenci, děti do 9 let 
po týdnu odjeli domu, starší děti zůstali na dva týdny. 
Užívali jsme si hry na motivy světa Harryho Pottera. Dětem přišel před 
táborem kouzlnický dopis informující o přijetí do Školy čar a kouzel 
v Bradavicích a s nezbytnými instrukcemi, co si mají vzít s sebou. 
Letošní tábor byl vyjímečný, protože se jednalo o 9. ročník a zároveň 
první, ve kterém jsme měli praktikanty! Některé naše táborové děti totiž 
dorostly praktikantskému věku a tak se ujaly zodpovědnější role.
Celé dva táborové týdny byly úžasné. Děti se k sobě chovaly velmi dobře, 
spolupracovaly a spolu s vedoucími si v létě odpočinuly od povinností 
a užívaly si přírody a zábavy.

V našem klubu jsme zároveň zapojeni do plnění Ceny vévody 
z Edinburgu. V tomto programu se mladí lidé snaží o naplnění cílů 
v různých oblastech lidské činnosti. Držíme momentálně palce Bety, 
Michalovi a Alžbět, aby vše dotáhli do úspěšného konce a získali 
medaili!

Kontakt:
Mgr. Kristýna Pulišová
541 215 533 
brno@ymcabrno.cz
www.ymcabrno.cz
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66 Informačni centrum pro mládež
ICM - Centrum neformálního 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 infor-
mací na webových stránkách, zejména možnosti pracovního uplatnění, 
nabídku zprostředkujeme 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 
 
Klub, kde se kloubí děti a pracující rodiče. 
 
Klub MAMAmimi je otevřen každé pondělí, středu a pátek 
od 9.00 do 12.00. Místnosti jsou vybaveny  kuchyňkou, hračkami, 
postýlkou, přebalovacím pultem, nočníky a bazénkem s míčky pro malé 
a wifi, tiskárnou a kopírkou. 

Mimo běžnou činnost klubu, tedy třikrát týdně otevřený prostor pro 
rodiče s dětmi, jsme v roce 2016 začali oslovovat veřejnost prostřednic-
tvím novinky - mobilního dětského koutku. Během prvního pololetí 
jsme se účastnili celkem osmi akcí pro veřejnost, kde jsme si zařídili 
přechodný dětský koutek. Nabízeli jsme zázemí pro rodiče s dětmi od 
přebalovací podložky, hrací koutek až po možnost si něco vyrobit nebo 
se občerstvit. Za poskytnutí této služby nám bylo umožněno prezentovat 
nejen MAMAmimi klub, ale i YMCA Brno a celou YMCA. Byli jsme 
na těchto akcích: Nedělní nicnedělání, Le Randez Vous a Barcamp Brno 
2016. V druhém pololetí jsme navázali na tuto činnost a využíváme 
tak dále nově nabyté zkušenosti.
 
Hledáme dobrovolníky a praktikanty, 
kteří nám pomůžou v 
naší činnosti. 
 
Kontakt:
Marta Joanidisová 
704 402 597
https://www.facebook.
com/mamamimiklub/  
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77 Společné aktivity (kancelář YMCA Brno) 
 
Kancelář YMCA Brno je administrativním zázemím klubů, 
také se stará o správu a provoz táborové základny ve Veverské Bítýšce 
a to včetně přípravy a organizace letních táborů. Dále kancelář pořádá 
i akce, které nespadají do žádné specifické činnosti klubů a oddílů.

V roce 2016 se hlavní činnost kanceláře soustředila na dokončení 
rekonstrukcí v nově získaných prostorách, vznikla nová posilovna,
kterou využíváme i k další činnosti. Síly se  také zaměřili na obnovu 
původních kluboven. Nejen nová výmalba a nové vybavení, 
ale také péče o pořádek a výzdobu prostor, nová navigace a práce na 
propagaci v domě, to vše napomohlo k dosažení příjemného prostředí 
na Kounicově 3.

V červnu jsme se sešli, my členové a naši přátelé YMCA Brno,
na tradiční akci Moravské pracovní setkání, známé jako PRASE. 
Během víkendového setkání jsme připravili táborovou základnu na letní 
provoz, seznámili se navzájem a také se podíleli na kulturním večerním 
programu. Za tuto možnost se potkat a mít prostor pro navázání 
spolupráce děkujeme celému přípravnému týmu. 
Kancelář a další prostory jsou umístěny v suterénu, ale naše pracovní 
nadšení cestou dolů ze schodů neklesá.

Konktakt: 
Barbora Bučková 
ymca@ymcabrno.cz 
ymcabrno.cz
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Zpráva o hospodaření YMCA Brno v roce 2016

Hospodaření YMCA Brno bylo i v roce 2016 stabilizované, 
bez významných výkyvů.

Celková částka nákladů dosáhla 3 504 tis., výnosy byly v částce 3 454 tis. Kč. 
YMCA Brno tedy hospodařila v roce 2016 s účetní ztrátou v částce 50 tis. Kč. 
Největší nákladovou položkou byly náklady na služby, nájmy, telefony, cestovné 
a energie, které dosáhly 2 071 tis. Kč, následovaly materiálové náklady ve výši 969 tis, 
ostatní osobní náklady ve výši 447 tis. Kč., poskytnuté členské příspěvky a dary ve výši 
3,9 tis. Kč a ostatní náklady ve výši 12,5 tis. Kč. 
Výnosy byly tvořeny zejména příjmy z vlastní činnosti ve výši 2 362 tis. Kč, 
dále dotacemi samosprávy a nadací ve výši 362 tis. , členskými příspěvky ve výši 30 tis., 
darů ve výši 401 tis., a jiné ostatní výnosy ve výši 7 tis. Kč.  
YMCA Brno nevznikla v roce 2016 žádná daňová povinnost. 
Účetní ztráta byla způsobena pozdním zasláním zbytku dotací z vnitřních grantů 
YMCA v ČR a MŠMT (108 tis.) .

Na straně aktiv došlo v roce 2016 k snížení hmotného a nehmotného majetku 
o 64 tis., je to dáno vyřazením opotřebeného majetku a k navýšení peněžních 
prostředků o 131 tis. oproti roku 2015, pohledávky z obchodního styku byly tvořeny 
99 tis., ostatní aktiva 142 tis. Oprávky k hmotnému a nehmotnému majetku byly 
ve výši 772 tis. Kč.

Pasiva jsou tvořena vlastním jměním ve výši 1038 tis. Kč, které je oproti roku 2015 
vyšší o 101 tis. Dále jsou pasiva tvořena závazky z obchodního styku ve výši 2 tis., 
nerozděleným ziskem roku 2015 ve výši 141 tis. Kč,  závazky ze závislé činnosti 
ve výši 2 tis. Kč a ostatními pasivy ve výši 93 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.

Návrh usnesení:
VS YMCA Brno schvaluje zprávu hospodáře a ukládá převést účetní ztrátu z roku 2016 
na účet nerozděleného zisku a ztrát.

V Brně dne 18.4.2017 
Předkládá: Ladislav Pecina, hospodář YMCA Brno
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Náklady suma (Kč) Výnosy suma (Kč)
Spotřeba materiálu, 
DHIM,DNIM

969 168,38 Dotace MŠMT 291 100,00

Služby, nájmy, opravy, 
telefony, cestovné, energie

2 071 180,07 Jiné dotace -pří-
mé KČ (minist., 
obce, nadace)

361 500,00

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

447 415,00 Členské příspěv-
ky

30 260,00

Ostatní náklady 12 586,11 Dary 401 910,00
Odpisy 0 Příjmy z vlastní 

činnosti
2 362 181,16

Poskytnuté dary a příspěvky 3 850,00 Ostatní výnosy 7 023,5
Daň z příjmu právnických osob 10,08
Náklady celkem 3 504 209,64 Výnosy celkem 3 453 974,66
Zisk 0,00 Ztráta 50 234,98

 
   Rozvaha 2016 

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

1 409 833,95 Vlastní jmění 1 038 188,62

Finanční investice 5 000,00 Nerozdělený zisk/
neuhrazená ztráta

141 775,18

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

-772 024,95 Závazky z obchodního 
styku

2 208,00

Peněžní prostředky 347 498,35 Závazky ze závislé 
činnosti

2 600,00

Pohledávky z
obchodního styku

99 346,00 Daň z příjmů
právnických osob

0,00

Pohledávky za
zaměstnanci

0,00 Ostatní pasiva 92 695,45

Ostatní aktiva 142 578,92 Ocenovací rozdíly z 
přec majetku

5 000,00

Aktiva celkem 1 232 232,27 Pasiva celkem 1 282 467,25
Ztráta 50 234,98 Zisk 0,00

Hospodářský výsledek 2016
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Rozpočet na rok 2017
Provoz Volnočaso-

vé aktivity
Tábory Vzdělává-

ní a 
infocent-
rum

Celkem

NÁKLADY      

Nájem 100 000,00 65 000,00 250 000,00 10 000,00 425 000,00

Energie, teplo 50 000,00 50 000,00 100 000,00 5 000,00 205 000,00

Internet, telefony 10 000,00 10 000,00 10 000,00 5 000,00 35 000,00

Ostatní služby 70 000,00 70 000,00 40 000,00 5 000,00 185 000,00

Doprava materiálu a osob ,00 100 000,00 130 000,00 ,00 230 000,00

Cestovné 1 000,00 50 000,00 60 000,00 ,00 111 000,00

Mzdy včetně odvodů 122 000,00 50 000,00 50 000,00 ,00 222 000,00

OPPP 32 000,00 80 000,00 100 000,00 22 000,00 234 000,00

Nákup materiálu 5 000,00 130 000,00 100 000,00 5 000,00 240 000,00

Tisk a jeho distribuce 6 000,00 10 000,00 5 000,00 ,00 21 000,00

Opravy a údržba 290 000,00 30 000,00 120 000,00 5 000,00 445 000,00

Nákup potravin 5 000,00 60 000,00 550 000,00 10 000,00 625 000,00

Pojištění 2 000,00 3 000,00 4 000,00 9 000,00

členské příspěvky 14 000,00 ,00 ,00 ,00 14 000,00

Celkem 707 000,00 708 000,00 1 519 000,00 67 000,00 3 001 000,00

VÝNOSY

Dotace MŠMT 74 000 175 000 38 000 4 000 291 000

Dotace ÚP 86 000 50 000 50 000 0 186 000

Členské příspěvky 50 000 0 0 0 50 000

Účastnické poplatky na akce 0 330 000 1 200 000 0 1 530 000

Vnitřní granty 212 000 0 0 0 212 000

Fond obnovy 0 0 0 0 0

Fond rozvoje 10 000 0 0 0 10 000

Dotace OÚ, MMB, JMK 200 000 145 000 45 000 0 390 000

Dary nadací, podnikatelské sféry 0 40 000 15000 0 55 000

Dary jiné (od soukromých osob) 5 000 30 000 5 000 0 40 000

Nájemné 82 000 0 100 000 0 182 000

Ostatní činnost 20 000 35000 0 0 55 000

Celkem 739 000 805 000 1 453 000 4 000 3 001 000

* není započítána žádost na Fond NNO
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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 a Asociaci informačních center mládeže ČR.

Velké poděkování patří všem, kteří nám věnují svůj drahocenný volný 
čas, podporují nás a drží nám palce.



Výroční zpráva 2016
YMCA Brno

sazba a obálka: Martina Joachim

YMCA Brno
Kounicova 3
Brno, 602 00




