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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
Otcem je George Williams, který ve svých 
23. letech YMCA založil jako pomoc mladým 
lidem „ztraceným“ v industriální a odlidštěné 
Anglii. Bylo to v roce 1844. YMCA se šířila do 
celého světa.
V roce 1894 měla YMCA přes 500.000 členů 
ve 34 zemích.
U nás byla YMCA aktivní od druhé poloviny 
19. století a masově se rozšířila po roce 1921 
především díky 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 velice pestrého zaměření (hudební, sportovní, umělec-
ké, 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 a 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
• poradenství
• provoz Informačního centra pro mládež
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01 KUNY 
Lesní brigáda Kunvald 
 
Náš klub organizuje především prázdninovou lesní brigádu v Kunvaldu 
v Orlických horách a v roce 2017 tomu nebylo jinak. Brigáda probíhá 
klasicky prvních čtrnáct dní v červenci. Na Hájovnu na Kunvald přijelo 
v loňském roce 38 brigádníků, kteří se tam průběžně prostřídali.

Hlavní náplň Brigády je každoročně 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: 
Tereza Ryšavá 
Václavov 1195, Miroslav 671 72 
728 304 942 
tereza.rysava@gmail.com



5

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. 

Kontakt: Jan Plecháček, j.plechacek@gmail.com
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04 Sluníčko
letní pobyt rodičů s dětmi 
 
Hlavní aktivitou klubu 04 Sluníčko byl letní pobyt rodičů i dětí 
na táborové základně Maliná v Ruprechtově.
Celkem 8 dospělých a 39 dětí mělo možnost si spolu hrát, 
radovat se a tak posilovat vazby a vztahy v rodině.
V programu bylo tvoření ozdob, přívěsků, 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.

Kontakt: 
Vratislav a Dagmar Kratochvílovi 
Loučany 816, 783 44 
vratislav.kratochvil@atlas.cz
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07 Nosislávek
Mateřské centrum
 
MC je neziskové, jeho provoz je zajišťován dobrovolnicky. Nabízí program pro před-
školní děti (od kojenců po školkáče) a jejich maminky, školní děti, celé rodiny, večerní 
dílny pro maminky (bez dětí). Na aktivity MC velkým dílem finančně přispívá Jiho-
moravský 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 čtvr-
tečnímu zpívání Klapy-klap. Při těchto aktivitách se vystřídá cca 15 dětí a 10 maminek. 
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 Hu-
sova domu. Jednou za měsíc se koná sobotní odpolední dílna pro školní děti, předškol-
ní děti s doprovodem, maminky nebo celé rodiny.

V loňském roce jsme stavěli hmyzí domečky, vyráběli v Chráněném bydlení velikonoč-
ní dekorace, maminky si ušily sandály, učili jsme se chodit po slackline a zakončili spo-
lečně 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 3. ročník příměstského tábora. Na podzim jsme zdobili s dětmi lžič-
ky fimem, šli po stopách svatého Martina a maminky podpořily Jarmark (organizovaný 
sborem ČCE v Nosislavi) svými výrobky z fima. V prosinci připravil již tradičně Jirka 
Svoboda sportovní odpoledne pro všechny generace.
Na těchto akcích se prostřídá na 50 dětí a 30 dospě-
lých. Během června a července jsme v ovocné aleji 
od hřbitova ke Slatině vytvořili smyslovou stezku, 10 
interaktivních zastavení, kde mohou nejen děti pro-
cvičovat své smysly. Už se těšíme na jaro, až budeme 
v práci na stezce pokračovat!

Kontakt:  
Iva Květonová 
kvetonova@gmail.com 
nosislavek.webnode.cz
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10 Suchdol nad Odrou 
skauting, příroda, táboření
 
V létě 2017 proběhl tábor na téma Šesti denní válka v Izraeli v termínu 
od 7. - 17. srpna. Na první pohled to může někomu připadat, že tábor 
byl zaměřený válečně, ale kromě jedné bojůvky to vše bylo spíše 
o vojenském cvičení a tréninku. Za body (úklid, plnění per, lovení bob-
říků) naši účastníci získávali postupně vyšší hodnost. 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 duchovním bojem za podpory pana faráře. 
Šestidenní válka dopadla pro všechny dobře. 

Kontakt: 
Daniel Říčan, 
daniel.rican@seznam.cz
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11 Festival 
 
V loňském roce jsme uspořádali 10. listopadu Taneční festival YMCA 
Brno, který se uskutečnil v prostorách Art Bar Druhý Pád. 
Akce se zúčastnilo kolem 100 návštěvníků!  
 
Vystoupili jednotliví členové YMCA Brno a předvedli svoje taneční a 
hudební vystoupení. Mohli jsme tak vidět vystoupení irských tanců 
Démairt, taneční skupina Friday Dancers, která se věnuje ATS. ATS- 
American tribal style - je imtprovizační skupinový tanec založený na 
univerzálním systému prvků a signálů, dále Hoops Brno se světelnými 
kruhy. Skupina Balfolk ve svém představení zapojila všechny zúčastněné 
do tance a naučila je základní kroky. Po vstoupení následovala pauza 
a po nachystání aparatury začaly hrát dvě kapely, Drunken Wiesel a Z 
ucha do ucha. Těšíme se z toho kolik máme talentovaných a aktivních 
mladých lidí ve svých řadách a i letos plánujeme festival zopakovat.
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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. 

Aktivity a největší akce roku 2017. 
V roce 2017 se Carpe Diem zdárně popasovali se zapojením nových 
členů do chodu skupiny. Svědectvím toho je obnovená premiéra nejvý-
pravnějšího vystoupení „Objevení Ameriky“, které se setkalo s kladnými 
ohlasy na všech akcích, a které bylo dokonce předvedeno i v polštině 
obecenstvu na polském hradu Chojnik. Skupina nepolevila v aktivitě a 
kromě vystoupení a účasti na bitvách sama uspořádala dvě již tradič-
ní celodení akce - menší Lovčičskou zteč a největší bitvu na Moravě v 
Modřicích u Brna. 

Možnost přijetí nových členů, účastníků a 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
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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.

Tábory pro rodiče s dětmi
V roce 2017 proběhlo v rámci brněnské YMCA několik turnusů 
táborů pro rodiče s dětmi pod vedením již zkušeného týmu vedoucích. Program pro 
nejmenší táborníky se nese ve veselém duchu od samého začátku dne, vedoucí se o děti 
starají 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.
 
Tábor Mladí Svišti
Pro starší táborníky je každoročně připravován dvoutýdenní tábor 
Mladých Svišťů, který je určen všem školním dětem. Svišti se ocitli na moři,  
entokrát však na palubě Černé perly proslulých pirátů z Karibiku! Nechyběli mazaný 
Jack Sparrow, chytrý Barbossa, Will Turner s Elizabeth nebo chapadlatý Davy Jones, 
které ztvárnili vedoucí v propracovaných kostýmech.

Zrakáči
V roce 2017 jsme opět uspořádali letní tábor pro děti a mládež s těžkým postižením 
zraku.
Tábor už po devatenácté proběhl na tábořišti YMCA ve Veverské Bítýšce u Brna od 5. 
srpna do 12. srpna 2017. Tábora se zúčastnilo 27 dětí s těžkým zrakovým postižením 
a 6 nevidomých instruktorů. Tábor je unikátní svým zaměřením i cílovou skupinou 
(jedná se o jediný tábor pro nevidomé děti na území Jihomoravského kraje).
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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.

V roce 2017 jsme založili bruslařský klub při YMCA Brno. Naší snahou 
je vychovávat mladé sportovce, zejména hokejisty a zájemce o brusle-
ní. Každý týden vede náš trenér Zdeněk Valošek bruslařský a hokejo-
vý trénink pro všechny kategorie. Na trénincích cvičíme bruslařskou 
dovednost, hokejovou techniku, bruslení a střelby a zároveň individu-
álním přístupem zdokonalujeme jednotlivce. Naším cílem je motivovat 
mládež ke sportu v duchu fair play, rozvíjet její fyzické schopnosti i 
morální hodnoty. V tomto roce bychom rádi uspořádali setkání celého 
bruslařského klubu na ledě při hokejovém utkání. Rádi bychom nabídli i 
ostatním zájemcům účast na našich trénincích. 

kontakt:
Jitka Kratochvílová
jijulaa@seznam.cz
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20 Brundibár z ghetta 

Klub Brundibár z ghetta navázal na svou minulou činnost přípravou 
inscenace romské pohádky Kouzelné housličky. Setkávali jsme se na 
pravidelných týdenních schůzkách i na víkendových soustředěních. 
S ochutnávkou z tohoto představení děti vystoupily v rámci festivalu 
Meeting Brno v květnu 2017. 

Na tomto festivalu jsme také představili soubor fotografií Ludvíka Gry-
ma, které dokumentují 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 2017 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 Roma Servisu 
na Vranovské ulici, nárazově i o víkendech. 

Kontakt: 
Ruth Konvalinková
ruth.konvalinkova@
gmail.com
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21 Rakvice 
pobytové letní tábory pro děti a akce pro veřejnost 

Hlavním zaměřením klubu je pořádání letního tábora 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.
         
 Tábory již pravidelně pořádáme v areálu Kláskův mlýn Police u Jemni-
ce, který se nachází v krásném lesnatém prostředí v údolí říčky  
Želetavky. Ve dnech 12. – 26. srpna 2017 se uskutečnil již 23. ročník.  
Na podzim pořádáme akci pro děti „Putování s broučky“. 
Akce se účastní děti v kostýmech 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, praktikanty a další důležité osoby, které se starají o hladký 
průběh tábora. 

Kontakt:
Zlatuše Smutná, Pavel Smutný
Svislá č. 802, 691 03 Rakvice
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24 SHŠ In Taberna 
skupina historického šermu 

Spolek In Taberna se zabývá reenactmentem období vlády Karla IV. 
Studujeme a ukazujeme široké veřejnosti jak se v této době žilo, jedlo, 
spalo i bojovalo. Účastníme se každoročně několikati historických bitev, 
jarmarků. Vystupujeme pro diváky na hradech a zámcích.
Náš spolek udržuje již několikátým rokem spolupráci se sdružením 
Polypeje, který zachraňuje a obnovuje hrad Cimburk u Koryčan. 
Díky této spolupráci jsme zde pořádali již druhý ročník historického 
turnaje. V našem oddílu je i lukostřelecká část a téměř všichni členové 
jsou zdatní s ohněm. Vystupujeme tedy i s tzv. fire show, kterou oživuje-
me večery na mnoha akcích. V rámci této aktivity považujeme za velký 
úspěch, že nám byla dána možnost se zúčastnit prestižního fire gala 
večera na Jemnici. 

Každým rokem se snažíme se posunout dále i co se týče vybavení ať už 
sloužícího do bitvy, tábora či k oživení kulturních programů.
V příštím roce máme na programu dvě kulturní akce, turnaj na hradě 
Cimburk a bitvu na Rúdníku.
Letošní sezóna byla dlouhá a náročná, ale díky tomu se nám podařilo 
seznámit s našim koníčkem mnoho lidí, kterým jsme předvedli nejen 
šermířské umění, ale i dobová řemesla,
kuchyň a život ve středověku.

Kontakt:
Silvia Morlani
774807279 
si.morlani@gmail.com
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26 Nestor 
 
Nestor klub již více než tři roky navštěvují pravidelné účastnice z řad 
seniorek a nepravidelné účastníce studentky a mladé maminky. 
Zatímco pro seniorky je klub primárně místem setkávání se v nyní již 
důvěrně známém kolektivu, mladší účastnice přicházejí spíše za kon-
krétními činnostmi. Následně se však oba motivy pojí ve společném 
povídání i předávání zkušeností.

Tento rok jsme činnost výrazněji obohatili o kulturní program mimo 
klubovnu – návštěvami divadel, kina i galerií. Na jaře jsme se věnovali 
šití na šicím stroji a promítání filmů a dokumentů, na podzim jsme se 
mimo jiné zapojili do výzvy háčkování chobotniček pro nedonošená 
miminka.

Kontakt: 
Kristýna Vlčková 
kristynavlcko@gmail.com
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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).              
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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.  KHŠ Baštýři se 
účastní kulturně historických akcí v ČR a zahraničí, kde v živých diva-
delních vystoupeních předvádí secvičené souboje zasazené do cca 20 
minutového příběhu.
V roce 2017 se členové KHŠ Baštýři účastnili zejména těchto akcí: Histo-
rická bitva Libušín, Oživlý hrad Boskovice II, dětské dny v obcích Česká 
a Černá Hora, Slavnosti Pernštejnského panství 2017, Na vlastní kůži 
středověkem X. -  Hrad Cornštejn , Bouzovský mumraj 2017, Bitva Bu-
dyně 2017, Karlovská sběř 2017, Burgundské války a Podzimní slavnosti 
v Bohunicích.
Největší akcí, kterou KHŠ Baštýři uspořádal byl druhý ročník Oživlého 
hradu v Boskovicích. O víkendu 20. a 21. 5. mohli návštěvníci Boskovic-
kého hradu vidět velkolepý rytířský turnaj, navštívit žoldnéřské ležení, 
spatřit šermířská vystoupení a zaposlouchat se do historické hudby. Tuto 
akci navštívilo několik tisíc diváků.
Již podesáté uspořádal KHŠ Baštýři několikadenní oživení hradu Corn-
štejn u Vranovské přehrady, konkrétně v termínu 20.-22. 7. Návštěvníci 
měli možnost shlédnout každý večer velké šermířské představení a po 
celý den navštívit historické dílny, střelnici a dobové polní ležení. Vyvr-
cholením celého programu byla sobotní ohnivá show.
KHŠ Baštýři jsou otevřeni všem novým zájemcům o historii, šerm, diva-
dlo 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
KHŠ Baštýři, Ymca Brno
http://www.bastyri.cz
e-mail: levr@post.cz www.bastyri.cz
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33 Démáirt
soubor irských tanců 
 
Jsme soubor irského tance fungující od r. 1999 pod YMCA Brno. 
Stavíme na tradiční technice irského tance, kterou rozvíjíme pomocí 
našich zkušeností z dalších oblastí tance 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.
V roce 2017 měl Démáirt 18. narozeniny a to se nemohlo obejít bez 
oslavy, kterou jsme uspořádali na podzim. Potěšila nás široká účast jak 
současných, tak starších příznivců a členů souboru, kterým jsme před-
vedli naše zcela nové i historické choreografie.
Na Večeru irských tanců, který každoročně pořádáme na konci školní-
ho roku, jsme realizovali vylepšenou verzi našeho představení Do nitra. 
To mělo premiéru v roce 2016 a konečně se nám jej podařilo dotáhnout 
tak, abychom s ním byli spokojení.

Jako už tradičně jsme se zúčastnili mnoha plesů, festivalů a různých 
tematických akcí, na kterých jsme předvedli nové i starší choreografie. 
Větší prostor jsme však letos věnovali taky internímu rozvoji členů a 
posouvání souboru.
Pokud vás láká irský tanec, brány kurzů otevíráme vždy v září/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
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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 Irska, Skotska a Anglie, doplněné o Bretaň, balfolk atp. Důležitou 
součástí aktivit jsou velké taneční akce v průběhu roku, jako Skotský ples, bretaňský 
Fest Noz, Svatoondřejské ceilidh nebo historické Anglické semináře a plesy, na kterých 
členové patřičně využijí všechny své nabyté taneční dovednosti. 

Součástí klubu je i seskupení Jane Austen.CZ, které od r. 2011 úspěšně pořádá taneční 
semináře a plesy zaměřené na období empíru, hojně navštěvované účastníky z celé 
ČR a okolních zemí. Nejkomplexnější akcí je Empírový den v Olomouci – zážitková 
celodenní akce zahrnující taneční workshop, piknik v parku, kulturní program a závě-
rečný slavnostní ples. Události se zúčastňuje až 100 aktivních účastníků v historických 
oděvech.
V průběhu roku doplňují lektoři své znalosti, aby bylo stále dost kvalitního tanečního 
materiálu pro výuku. Výhodou oproti „prezentační“ složce souboru Démáirt je v pří-
padě 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 ote-
vřen dalším novým příchozím, které vždy brzy „pohltí“ do svého přátelského kolektivu.

Saol sa Rince je skupina irskych tanců, která vznikla v srpnu roku 2017 v rámci aktivit 
YMCA Brno. Zakladatelkou a zároveň trenérkou je účastnice Mistrovství světa v ir-
ských tancích v roku 2017, Kateřina Kovářová (Smajla). Skupina je primárně zaměřená 
na soutěžní formu irských tanců, které jsou vyučovány a zdokonalovány na každotý-
denních trénincích. Členové své taneční dovednosti neustále zlepšují i  na pravidelných 
tanečních seminářích vedených Terezou Bernardovou TCRG, zakladatelkou a vedoucí 
taneční školy inSpiral Dance Company sídlící v Praze. Aktivně se též účastní soutěží v 
irském tanci, feiseanna (sg. feis).

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
+420 777 349 662
www.janeausten.cz
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341 Blažkov
tábory pro školní děti 

Tradiční prostředí chatového tábora, na pomezí lesa a louky, civilizace 
a divočiny nedaleko obce Blažkov, přilákalo i minulý rok 42 dětí (školou povin-
ných prvního stupně ZŠ) a 14 vedoucích ke společnému desetidennímu pobytu 
na táboře. Jako předešlé roky se o program a průběh celého tábora staral tým 
zkušených vedoucích doplněný o mladší členy, pracující ale hlavně studenty. 
Tým vedení byl také tradiční - pracovnice Mahenovy knihovny a dva evange-
ličtí faráři. 

Téma tábora bylo inspirováno knížkou Děvčátko Momo a ukradený čas 
německého spisovatele Michaela Ende a odehrávalo se pod mottem: 
„Čas je život a život a přebývá v srdci“. Program byl připraven vyváženě 
v duchu YMCA pro rozvoj těla, duše i ducha dětí. Biblické pobožnosti následo-
vala společná práce pro blaho tábora, dopoledne poté nastával čas pro zdo-
konalování ve znalostech a dovednostech. Odpolední program potom tvořila 
především celotáborová hra, která děti provedla zábavnou formou dějem 
knížky, a děti s ní směly prožívat, jak je dobré o svůj čas pečovat, jak je dobré se 
nasadit pro společnou věc, jak je nutné spolupracovat pro ochranu a záchranu 
podstatných hodnot. Výlet, společný zpěv, hry, zábava i ztišení ve skupinko-
vých „dýcháncích“ poté tvořily další podstatné součásti táborového života. 
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:
Ondřej Ruml
ondrej.ruml@centrum.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 mláde-
že 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: 
mystikou, fantasy tematikou, sci-fi i soudobými ožehavými tématy.
Kladou si za cíl své účastníky nejen pobavit, ale i vzdělávat, zvyšovat jejich fyzickou 
zdatnost a rozvíjet jejich sociální schopnosti. Dlouhodobě se také věnujeme údržbě 
louky na Vysočině, kde obvykle pořádáme naše outdoorové aktivity. 
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 růz-
ných částí světa. Vychází z tradičních orientálních tanců, ale obsahuje i prvky z baletu 
nebo flamenca. Friday Dancers jsou pokročilé studentky brněnské lektorky Afsany a 
členky i jiných tanečních uskupení (Chico Dancers, Hurriya).
Hoops Brno se v roce 2017 pustilo do nových aktivit ve formě vystoupení, rozšíři-
lo své workshopy a kurzy. Během roku jsme předvedli své vlastní choreografie na 
Ponava festu v Lužánkách, Tattoo Grand Prix na výstavišti, vernisáži v Žabčicích či 
na firemních akcích. Během léta jsme využily příjemného počasí a pravidelně tréno-
vali a pořádali lekce v Lužánkách. Nejzajímavější akcí roku byla účast na River Hoop 
Conventionve Slovinsku.

Příklady námi pořádaných akcí či aktivit v roce 2017:
* Hra o Trůny, více zde: http://hra.otruny.cz
* Tréninky dřevěného šermu 

Kontakt:
František Hasal, 
Lukáš Mrkva
aeriagloris@seznam.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.
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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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44 Svišti
tábory pro školní děti

Pro starší táborníky je každoročně připravován dvoutýdenní tábor 
Mladých Svišťů, který je určen všem školním dětem. Svišti se také ocitli 
na moři, tentokrát však na palubě Černé perly proslulých pirátů 
z Karibiku! Všichni účastníci plnili námořnické odbornosti, které musí 
znát každý správný pirát, učili se dodržovat pirátský řád a pořádek na 
lodi, ale zároveň si také užili spoustu legrace při hrách a soutěžích. Děti 
se dělily na několik posádek, které měly vlastní vlajku, a soupeřily mezi 
sebou. Jak už to mezi piráty bývá, musela si každá posádka svůj poklad 
najít na mapě a vyhrabat z písku. Vyvrcholením prvního týdne byla vel-
ká námořní bitva a večer rozloučení s mladšími dětmi.
Druhý týden prověřil starší děti v náročnějších hrách a úkolech, kde 
museli prokázat nejen zdatnost, hbitost a logické uvažování, ale také 
dobrou týmovou spolupráci. Plavba byla zakončena pravou pirátskou 
diskotékou. 

Celoroční setkávání s táborníky:
V roce 2017 také proběhlo s podporou OŽP MMB několik předtáboro-
vých a jedno potáborové setkání. Vedoucí vyrazili společně s dětmi na 
zajímavé výlety a exkurze.

Kontakt:
Anna Najbrtová,
Veronika Kaplanová 
ymca@ymcabrno.cz
tel. 731 944 312
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51 Feidh

Klub Feidh byl založen koncem roku 2016. Věnuje se skotským tancům 
různého druhu, ale především se soustředíme méně známé sólové tance 
zvaný Step Dances, historicky taky Ladies Step. První rok existence tak 
pro klub znamenal mnoho nových prvků i celých tanců, dohledávání 
zdrojů a informací, a v neposlední řadě taky nacházení slepých uliček.

Tento rok jsme skončili na mnoha ůrovních. Vedení klubu projezdilo 
půl Evropy, aby nasbíralo zkušenosti na workshopech v Německu, Fran-
cii, Itálii a samozřejmě i ve Skotsku. Novinky jsme potom poctivě cvi-
čili na pravidelných tréninzích po většinu roku. Krom našich vlastních 
tréninků jsme pro tanečníky z jiných klubů zorganizovali dva jednoden-
ní workshopy skotských tanců. Nezapomněli jsme si ani vyjet zatančit 
a navázat kontakty s dalšími českými tanečníky podobného zaměření. 
Tyto akce proběhly v Brně, Praze a na Sychrově. 

Nasbírat zkušenosti a investovanou snahu z celého roku jsme potom 
koncem roku využili na našem prvním veřejným vystoupení na Sva-
toondřejském ceilidh v Brně.

V následujícím roce přijímáme nové členy a domlouváme další vystou-
pení a workshopy.

Kontakt:
Markéta Slámová
marketa.slamova@volny.cz
608 378 383 
https://www.facebook.com/
FeidhBrno/
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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 je otevřený celoročně v pondělí, středu a pátek od 9 hodin do 12 
hodin dopoledne, s výjimkou svátků a prázdnin. 
V době letních prázdnin je omezený prázdninový provoz na dva dny 
v týdnu. Průměrná návštěvnost našeho klubu je přibližně pět až šest 
maminek za dopoledne, včetně prázdnin. 
 
Nárůst nových členů byl dokonce i z řad cizinců. Také díky nim se 
dopolední setkávání staly obohacujícími o poznávání nových kultur, 
možnosti pohovořit o zajímavých tématech nebo třeba jen k procvičení 
anglického jazyka. Rovněž je tento klubík příjemným mezigeneračním 
setkáním dětí, hlídačů-studentů a rodičů. 
Maminky si mohou na několik hodin oddechnout a zároveň si mezi 
sebou vyměnit zkušenosti s výchovou dětí. YMCA Brno je jedna z mála 
organizací v Brně, která toto provozuje.

 
Kontakt:
Anna Najbrtová 
704 402 597
https://www.facebook.com/mamamimiklub/  
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77 Společné aktivity (kancelář YMCA Brno) 
 
Kancelář YMCA Brno je naším milým administrativním zázemím. 
Stará se nejen o správu a provoz táborové základny ve Veverské Bítýšce
a to včetně přípravy a organizace letních táborů, ale i o kluby, všechny 
naše prostory a pořádá akce, které nespadají pod žádný klub. Činnost 
je to velice záslužná a velice si toho ceníme. Můžete zde tak najít velmi 
oblíbené kurzy v posledním roce jako Začni šít na šicím stroji, který se 
věnuje základům šití, Sedlařina pro nejmenší a Rozvoj pohybem. 

V roce 2017 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 přátelé YMCA Brno,
na tradiční akci Moravské pracovní setkání, známé jako PRASE.
Během víkendového setkání jsme připravili táborovou základnu na 
letní provoz, odstraňovali stromy z řeky a společně se kulturně vyžili při 
večerním programu u ohně. 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!

Konktakt:
Zdeňka Veselá
ymca@ymcabrno.cz

Martina Joachim
grafik@ymcabrno.cz
ymcabrno.cz



30

Zpráva o hospodaření YMCA Brno v roce 2016

Zpráva o hospodaření YMCA Brno v roce 2017

Hospodaření YMCA Brno bylo i v roce 2017 stabilizované, bez významných výkyvů.

Celková částka nákladů dosáhla 3 769 tis., výnosy byly v částce 3 812 tis. Kč. 
YMCA Brno tedy hospodařila v roce 2017 s účetním ziskem v částce 43 654 Kč. 
Největší nákladovou položkou byly náklady na služby, nájmy, telefony, cestovné a 
energie, které dosáhly 2 042 tis. Kč, následovaly materiálové náklady ve výši 1 151 tis, 
ostatní osobní náklady ve výši 537 tis. Kč., poskytnuté členské příspěvky a dary ve výši 
22,3 tis. Kč a ostatní náklady ve výši 15,5 tis. Kč. 
Výnosy byly tvořeny zejména příjmy z vlastní činnosti ve výši 2 183 tis. Kč, dále 
dotacemi MŠMT ve výši 510 tis. Kč, dotacemi samosprávy a nadací ve výši 566 tis. , 
členskými příspěvky ve výši 36 tis., darů ve výši 517 tis., a jinými ostatními výnosy 
ve výši  419 Kč.  
YMCA Brno nevznikla v roce 2017 žádná daňová povinnost. 

Aktiva jsou tvořena hmotným a nehmotným investičním majetkem ve výši 1 401 tis. 
Kč,  peněžními prostředky ve výši 556 tis. Kč, pohledávkami z obchodního styku ve 
výši 84 tis. Kč a ostatními aktivy ve výši 62 tis. Kč. Oprávky k hmotnému 
a nehmotnému majetku byly ve výši 763 tis. Kč.

Pasiva jsou tvořena vlastním jměním ve výši 1 038 tis. Kč, dále závazky z obchodního 
styku ve výši 3 tis. Kč, nerozděleným ziskem / ztrátou ve výši 92 tis. Kč, závazky ze 
závislé činnosti ve výši 3 tis. Kč a ostatními pasivy ve výši 172 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 firmě Gingko 
poradenství s.r.o.. 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 zisk z roku 2017 na účet 
nerozděleného zisku a ztrát.

V Brně dne 15.4.2018 
Předkládá: Ladislav Pecina, hospodář YMCA Brno
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Náklady suma (Kč) Výnosy suma (Kč)
Spotřeba materiálu, 
DHIM,DNIM

1 151 732 Dotace MŠMT 509 900

Služby, nájmy, opravy, 
telefony, cestovné, energie

2 042 351 Jiné dotace -pří-
mé KČ (minist., 
obce, nadace)

566 481

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

536 854 Členské příspěv-
ky

36 410

Ostatní náklady 15 493 Dary 516 563
Odpisy 0 Příjmy z vlastní 

činnosti
2 182 602

Poskytnuté dary a příspěvky 22 300 Ostatní výnosy 419
Daň z příjmu právnických osob 0
Náklady celkem 3 768 730,00 Výnosy celkem 3 812 375,00
Zisk 43 654,00 Ztráta 0

 
   Rozvaha 2017 

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

1 401 134 Vlastní jmění 1 038 189

Finanční investice 5 000,00 Nerozdělený zisk/
neuhrazená ztráta

91 540

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

-763 324 Závazky z obchodního 
styku

3 163

Peněžní prostředky 556 011 Závazky ze závislé 
činnosti

-3 138

Pohledávky z
obchodního styku

84 009 Daň z příjmů
právnických osob

0,00

Pohledávky za
zaměstnanci

0,00 Ostatní pasiva 172 075

Ostatní aktiva 62 644
Aktiva celkem 1 345 474,00 Pasiva celkem 1 301 829
Ztráta 0 Zisk 43 645,00

Hospodářský výsledek 2017
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Rozpočet na rok 2018
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 90 000,00 30 000,00 320 000,00 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 507 000,00 708 000,00 1 719 000,00 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. Marta Joanidisová, DiS.
Táborová základna, 
kontaktní osoba: Ing. Helena Najbrtová 
 
Informační centrum promládež YMCA Brno 
Kounicova 3 
Brno 602 00 
e-mail: icm@ymcabrno.cz 
 
Statutární zástupci: 
Předseda: Mgr. Marta Joanidisová, DiS. 
Místopředseda: MgA. Kateřina Báňová
Hospodář: Ing. Ladislav Pecina  
 
Další členové výboru: 
Jaromír Hron 
Anna Najbrtová
Michael Bedřich 
Fratišek Hasal

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

YMCA Brno děkuje za pomoc a neutuchající přízeň
Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Jihomoravskému kraji 
a sociálnímu odboru Jihomoravského kraje, Statutárnímu městu Brnu, 
především Odboru životního prostředí.
Za finanční podporu a ochotu 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. 

Díky posíláme i našim spolupracujícím organizacím
Asociaci nestátních neziskových organizací Jihomoravského kraje,
Jihomoravské radě dětí a mládeže, Regionální rozvojové agentuře
Jihomoravského kraje a Asociaci informačních center mládeže ČR.

Neskonalé díky všem našim dobrovolníkům, vedoucím, aktivním 
členům i veřejnosti, zkrátka těm, kteří nám věnují svůj čas a nadšení. 
Moc si toho vážíme a zachovejte nám i nadále přízeň. Děkujeme! 
Marta Joanidisová



Výroční zpráva 2017
YMCA Brno

sazba a obálka: Martina Joachim

YMCA Brno
Kounicova 3
Brno, 602 00




