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

Co je YMCA? 

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

nejstarší

největší

nejrozšířenější 

mládežnická  organizace  na  světě.  Je  to  křesťansky  orientované,  dobrovolné,  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,

 vzdělávacích programů ve vědě, umění, kultuře, sociálních oblastech, ekologii apod.,

 charitativní a humanitární pomoci potřebným lidem doma i v zahraničí,

 mezinárodních styků s důrazem na vzájemné poznávání, přátelství a spolupráci mladých lidí.

 

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 

získala 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.

          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 intenzivněji. Jedině intenzivním zapojením v činnosti oddílů a klubů získáme 

očekávaný efekt, který se od volnočasových aktivit očekává a tj. upevnit u dětí a mládeže pozitivní hodnoty

a pokusit se o budoucnost, které se nemusíme bát. 

Naše aktivity

 klubová činnost

 letní tábory 

 pořádání kulturních akcí, školení 

 tvorba vzdělávacích programů

 zahraniční aktivity (Rumunsko, Slovensko)

 poradenství

 provoz Informačního centra pro mládež

 



Kluby a oddíly YMCA Brno

1 Kuny
lesní brigáda

Náš klub pořádá prázdninovou Lesní brigádu na Kunvaldu, v Orlických horách. Obvykle je pořádána i
takzvaná  Brigádnická  konference,  což  je  jarní  víkendový  sraz  brigádníků,  ta  se  však  kvůli  vládnímu
opatření proti coronaviru nemohla v roce 2020 uskutečnit. Brigáda probíhá tradičně prvních čtrnáct dní v
červenci. Na loňské brigádě se průběžně vystřídalo více než 40 mládežníků z různých seniorátů ČCE. 
Hlavní náplň brigády se každoročně opakuje. Pracujeme v lesích pana Parishe. K již tradiční práci patří
čištění lesa od klestu, stavění a bourání oplocenek, prořezávání a ožínání stromků nejen v oplocenkách,
práce v oboře, sbírání kamenů z trvale travnatých porostů, čištění potoků či protahování svodnic na lesních
cestách. Po práci máme volný program, kdy se chodíme koupat do řeky, hrajeme volejbal a fotbal, nebo
odpočíváme. Ubytovaní jsme na hájovně poblíž Pašerácké lávky v CHKO Zemská brána. 
Doufáme, že i v letošním roce se bude moci tradiční brigáda uskutečnit.

2 LEMUR
vodácké pobyty s mládeží

Stručná charakteristika klubu.

Klub Lemur se věnuje prázdninovým vodáckým aktivitám s dětmi a mládeží na českých, slovenských a 
polských řekách. Vodácké pobyty jsou propojené s programy pro zábavu i s přemýšlením a rozhovory 
o bibli a křesťanské víře.

Aktuality a největší akce roku 2020. 

Po odskočení na slovenský Hron o rok dříve jsme se v r. 2020 vrátili na jednu z krásných českých řek, 
jihočeskou Otavu. Přálo nám počasí a po několika letech bylo také dost vody v řece, takže jsme mohli celý 
úsek ze Sušice do Putimi bez obtíží splout. Užili jsme si přitom nejen sjízdné jezy a další vodní radovánky, 
ale i lákadla kolem řeky – třeba impozantní zříceninu hradu Rabí. 

K tomu se přidala dobrá parta, ve které jsme se podělili o práci, dobroty i všelijaká obdarování. Všechno 
korunovaly pěkné chvíle u ohně, na kterém se nejprve chystalo jídlo a pak jsme u něj měli programy, 
hovory, zpívali písničky. Byl to skvělé
strávený společný týden.

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

mailto:j.plechacek@gmail.com


7 Nosislávek

Ohlédnutí za rokem 2020
Nosislávek  YMCA Brno  je  neziskový,  jeho  provoz  je  zajišťován  dobrovolnicky.  Nabízí  program pro
předškolní  děti (od kojenců po školkáče) a jejich maminky, školní  děti,  celé rodiny,  večerní  dílny pro
maminky (bez dětí). Na aktivity Nosislávku velkým dílem finančně přispívá Jihomoravský kraj, dále pak
YMCA Brno, MŠMT 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. 
Tento rok byl úplně jiný i pro Nosislávek. Plán akcí jsme vymysleli pestře a těšili se, ale nakonec se toho
nekonalo mnoho společně.

Týdenní aktivity 
Přes týden se během zimy, párkrát v průběhu jara a několikrát během podzimu sešli předškolní děti s
maminkami  k úterní  Herničce (program  zajišťovaly  Míša  Hušková,  Hanka  Samsonová  a  Monika
Kotrbová, od podzimu Míšu vyměnila Magda Koláčková). Při těchto aktivitách se vystřídalo cca 15 dětí a
10 maminek. Hernička se konala ve farní herně a presbyterně, za příznivého počasí na dvoře Husova domu.
Bobulky (lesní klub) se začaly scházet až od května do prázdnin, skupina 15 předškolních dětí bez rodičů
se scházela ve čtvrtek odpoledne u Husova domu a vyrážela na cesty po okolí. Děti na jejich výpravách
provázely Alžběta Macková,  Magda Koláčková a Míša Hušková.  Na podzim se schůzky přesunuly na
úterý, ale konaly se jen do půli října a párkrát před Vánocemi.

Měsíční a jednorázové akce
Nosislávek pořádá odpolední/podvečerní dílny, divadelní odpoledne, sportovní turnaje určené pro školní
děti, předškolní děti s doprovodem, maminky nebo celé rodiny. 
V lednu se několik rodin proběhlo silůveckou Zimní stopou  (v několika kategoriích jsme byli  první).
V březnu jsme spolu chtěli stavět ptačí budky. Nemohli jsme, takže si je 10 rodin muselo poskládat doma.
Jednu budku umístil Nosislávek do aleje ke hřbitovu a druhou k Chráněnému bydlení. Loni jsme v dubnu
uklízeli  Česko individuálně,  příležitostí  bylo  mnoho  při  vycházkách  do  okolí.  Tradiční  Velikonoční
tvoření  v Chráněném bydlení Nosislav také nemohlo proběhnout. S babičkami jsme na sebe mávali jen
přes okno. Na květen byla naplánována šicí dílna pro ženy, tentokrát jsme měly šít balerínky, nekonala se,
ale návod je vytištěn, zalaminován a je k zapůjčení na faře.  V červnu  se skupina teenagerů vydala  po
stopách J.A.K. (plán byl jet až do Naardenu, ale covid je pustil jen na Přerovsko). Na  konec školního
roku jsme  se  nakonec  sešli,  sice  v rouškách,  ale  vděční  za  to,  že  se  mohlo  uskutečnit  divadelní
představení Angatar. V červenci jsme s Ronjou a Birkem prožívali jejich dobrodružství při 6. ročníku
příměstského  tábora (připravily  Magda  Koláčková,  Lenka  Dobrovolná,  Míša  Hušková  a  Alžběta
Macková;  za vaření děkujeme Aničce Samsonové a Radce Raflové a za veškeré zázemí evangelickému
sboru). V srpnu putovaly děti na táboře v Pusté Rybné s králem Davidem. V září jsme se sešli (Mackovi,
Koláčkovi a Huškovi) na stezce a opravili a obnovili, co bylo třeba. V říjnu jsme v Husově domě vyráběli
přívěsky ze smršťovací folie. V listopadu přijel svatý Martin jako každý rok, ale my jsme ho nepřivítali. 

Před adventem byla naplánována ještě dílna pro ženy, měly jsme vyrábět kokedamy, dílna se ale konat
nemohla. 
Na těchto akcích se prostřídalo na 50 dětí a 30 dospělých. Organizaci akcí zajišťovaly Alžběta Macková a
Magda Koláčková, Iva Květonová a Ondřej Macek.

Projekt loňského roku – stromový domeček v parku Pod Kopcem
V parku Pod Kopcem loni Petr Koláček s Karlem Jatelem postavili domek ve větvích stromu, děkujeme,
děti ho nadšeně využívají.
Bylo to loni jinak, než jsme mysleli, ale nebylo toho málo, co jsme spolu prožili! Děkujeme všem, kteří se
jakkoli aktivně podílí na tom, aby vůbec nějaké programy, akce byly; za myšlenky, nápady, čas, energii a
realizaci. Ale taky děkujeme všem těm ostatním, kteří pak přijdou a tvoří, hrají si nebo přihlížejí, vždyť bez
vás by Nosislávek nebyl. 

Jak bude vypadat ten další rok, uvidíme…         

Za Nosislávek YMCA Brno 
Alžběta Macková



13 Carpe Diem

historický šerm

Stručná charakteristika klubu.
Klub YMCA Brno Carpe Diem se zabývá historickým šermem, konkrétně německou
šermířskou školou a obdobím gotiky. Vzhledem k tomu, že skupina funguje od
roku 2003 prošla jejími řadami velká řada členů, jejichž výcviku byla a je
věnována spousta energie. Předmětem zájmu šermířů z Carpe Diem je nejenom
účast na historických bitvách a středověkých dnech (ať už jako kulisa, nebo
přímo v bitevní řeži), je to především rozvíjení svých šermířských
dovedností a vytváření šermířských vystoupení, dosti často humorně laděných
- propracovaných co do scénického šermu, příběhu, vypointovaných scénářů,
kulis i ozvučení.
 
Aktuality a největší akce roku 2020.
V roce 2020 se počet akcí, kterých jsme se mohli účastnit, kvůli pandemii
coronaviru velmi ztenčil. Obě námi každoročně pořádané bitvy (Modřice a
Lovčičky) jsme museli bohužel zrušit. Jedinou námi pořádanou akcí tak loni
byla květnová secvičná ve Veselíčku, kde se potkaly tři šermířské hordy. I
šermířských vystoupení bylo pomálu. A bitvy, kde jste nás mohli spatřit
šermovat, byly dvě. Jedinou útěchou nám může být, že v obou jsme se
účastnili šermířských turnajů těžkooděnců i lehkooděnců, kde se naši členové
umístili buď jako první, nebo na předních příčkách. Momentálně nám
dlouhodobě nařízení vlády nedovolí ani trénovat, tak na rok 2021 nemáme
velké šermířské plány. Snažíme se věřit, že alespoň v druhé polovině roku,
bude trénovat možné. 

Možnost přijetí nových členů, účastníků, zapojení dobrovolníků.
Stále přijímáme nové členy, kontakt naleznete na našich stránkách http://
carpediem.goo.cz/. Hledáme mladé muže od 18 let, kteří jsou obratní a mají
chuť se aktivně účastnit aktivit skupiny. 



14 Táborová základna Veverská Bítýška

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.

Tábory pro rodiče s dětmi

V roce  2020  proběhlo  v brněnské  YMCA  několik  turnusů  táborů  pro  rodiče  s dětmi  pod  vedením
zkušeného týmu vedoucích. Program pro nejmenší táborníky byl uzpůsoben věku dětí a nesl se ve veselém
duchu  od  samého  začátku  dne.  Vedoucí  se  o  děti  starají  celé  dopoledne  i  odpoledne.  Děti  se  učí
samostatnosti a připravují se tak postupně na tábor pro větší děti. Dospělí účastníci mají vlastní rukodělný
či sportovní program.

Na letošních táborech si děti užily společně s Vikingy a draky, anebo s partou z Madagasakaru. Společně
s nimi prožívali  neobyčejná dobrodružství  v lese,  na louce i  na vodě a u řeky.  Nechyběly samozřejmě
taneční rozcvičky, vycházky a spousta her. Večer jsme vždy zakončili hraným večerníčkem v režii našich
vedoucích. 

Tábor Mladí Svišti

Starověký Egypt a hieroglyfy, středověk a král Artuš, pravěk a mamuti nebo třeba budoucnost a vesmírné
flotily.

Tak přesně do těchto a dalších období jsme se letos na táboře Svišťů dostali. Šílený vědec vyrobil časostroj,
ale ten se rozbil a my ho museli opravit, aby nás nekontrolovatelně neházel časem, jak se mu zlíbilo. Měli
jsme málo času – jen 10 dní, abychom se dostali zpátky do současnosti do svých chatek na táborovou
základnu ve Veverské Bítýšce. 

 Nebylo to jednoduché protože dostat se do pyramidy je těžké a dostat se z ní ještě těžší! Propašovat
malého Artuše mezi vojáky zlého krále? To byl oříšek, ale spojením sil, jsme to zvládli. Stejně jako uctít
pravěké lidi a získat od nich díl na opravu našeho časostroje. Uspět na burze a vymyslet přístroj co si budou
chtít pořídit úplně všichni? Nebo přežít westernové poledne a nenechat si ukrást totem, to a mnohé další
jsme společně překonali.  Letošní  tábor se snažil  i  o rozvíjení  vědomostí.  Ať už šlo o znalost bylinek,
morseovky, etiky, not a hudby, azimutů nebo jak se správně hýbat, něco nám to dalo a byla u toho spousta
zábavy. Jen se nám těch deset dní zdálo málo, ale to svědčí o tom že nás to opravdu bavilo. Tak třeba zase
příště!

 

Kontakt:

Anna Pospíšilová, Veronika Kaplanová

ymca@ymcabrno.cz

mailto:ymca@ymcabrno.cz


19 Bruslařský klub

sportovně pohybový klub

Rádi bychom se s vámi podělili o zážitky z naší činnosti v roce 2020. Všichni dobře víme, že veškerá 
činnost byla ovlivněna výskytem pandemie. Přesto jsme se v počátku roku mohli několikrát sejít na 
bruslařském a hokejovém tréninku v městské hale na Úvoze. V průměru se zúčastnilo 8 našich členů.

Navázali jsme také sportovní spolupráci se soukromou základní školou Filipka. Uspořádali jsme pro ně 
kurzy bruslení, které proběhly v 6 lekcích. Náš klub zajistil kompletní servis – zapůjčení bruslí, broušení a 
asistenci na ledě. Těchto lekcí se zúčastnilo v průměru 40 žáků. Ze strany žáků a vedení školy se tato akce 
setkala s uznáním a pro nadšení dětí hodláme v těchto lekcích pokračovat, jakmile nám to podmínky 
umožní, i v roce 2021. Rádi bychom pozvali všechny, kdo by měli zájem se těchto kurzů zúčastnit.

Dita a Dan Staňkovi

21. Rakvice

Pobytové letní tábory pro děti a akce pro veřejnost                           

         I přes nelehkou situaci proběhl 26. ročník letního dětského tábora pořádaného naší organizací YMCA
Brno, Klub Rakvice. V termínu 9. - 22. srpna 2020 jsme si užívali krásné letní dny na  tradičním místě
Kláskův mlýn u Police u Jemnice. Přípravy na tábor proběhly jako jiná léta - příprava programu, školení,
objednávky dopravy a zásobování. Na tábor jsme se všichni těšili, vždyť téma tábora bylo „Z pohádky do
pohádky“. Vzhledem k situaci, která nastala, nebylo téměř do posledních dnů jisté, zda se tábor uskuteční a
za  jakých  podmínek.  Termín  odjezdu  byl  nakonec  posunut  jen  o  jeden  den,  tedy  na  neděli  9.  srpna
z důvodu dodržení nutných hygienických předpisů.

Očekávaný den nastal a děti z širokého okolí spolu s vedoucími a ostatním personálem zajišťujícím chod
tábora se vydaly na čtrnácti-denní putování „Z pohádky do pohádky“.  Po příjezdu do tábora se všichni
seznámili  nejen mezi sebou, ale  také s prostředím tábora a okolí.  Počasí  nám letos přálo a připravené
programy,  hry  a  soutěže  se  mohly  uskutečnit.  Krásné  srpnové  počasí  umožnilo  využít  bazén  v areálu
tábora, který byl využíván téměř denně. Pro pobavení dětí probíhaly i oblíbené zábavné hry vedoucích proti
praktikantům. Bez táboráků s opékáním špekáčků, diskoték a připravených soutěží a také bodování úklidu
chatek si nelze tábor představit. Odměnou pro vítěze byly mimo jiné odměny i táborová trička.   

         Během tábora jsme nezapomněli ani na foto. Velké poděkování patří panu Lukáši Hřibňákovi, který
zachytil průběh tábora. Akce si můžete připomenout na adrese.

         https://www.zonerama.com/lukashribnak/Album/6552177

Zlatuše a Pavel Smutní      Email:zsmutna@seznam.cz         https://www.facebook.com/YMCA.Rakvice/

mailto:zsmutna@seznam.cz
https://www.zonerama.com/lukashribnak/Album/6552177?fbclid=IwAR1PlKaIlxMp9N3Er4fNEnNcGwf6BCnPgxfaPIVOdln-HFk9vgclKEf-rmE


24 SHŠ In Taberna

historický šerm

Jsme  skupina  historického  šermu  In  Taberna a  zabýváme  se  obdobím života  a  vlády  našeho

nejvýznamnějšího panovníka Karla IV.

Letní  sezóna,  která  nám  v  minulých  letech  nabízela  stále  více  a  více  slavností  spojených  s

historickými  událostmi  či  s  inscenovanými  bitvami,  kterých  jsme  se  s  chutí  účastnili,  letos  kvůli

koronavirovým opatřením prořídla. Ukázat své šermířské a lukostřelecké dovednosti jsme mohli alespoň na

dvou pohádkových bitvách a to na  Pútových zámeckých slavnostech ve Kvasinách na konci června a na

Jemnické bitvě v srpnu. Bohužel již tradiční  Rytířský turnaj na hradě Cimburk a druhý ročník  Bitvy u

Vacenovic,  které  organizujeme,  jsme  letos  museli  zrušit.  S  naším  interaktivním  představením  Dětská

armáda jsme se ukázali na Roklfestu v Brně - Lesné. Jak název napovídá, hra je určena především pro děti,

kteří si v rámci ní také zahrají na rytíře. S ohňovou show pod názvem Souboj osudů, jejíž choreografii jsme

vytvářeli  již  v  minulém roce,  jsme se  letos  roztančili  v  závěrečném bloku ohnivých  vystoupeních  na

Jemnické bitvě a na Hradozámecké noci na Cimburku.

Po dlouhé jarní pauze, která (nejen) nás uvěznila ve svých domovech, jsme se v létě začali věnovat

přípravě nové choreografie s prvky ledshow. Zimní období jsme využili k výrobě vybavení do historického

tábora.



32 Baštýři

historický šerm

Zabýváme se divadelním ztvárněním období 14. a 15. století. Hlavní akcí, kterou organizujeme je „Oživlý 
hrad Boskovice“, kde jinde než a zřícenině hradu v Boskovicích. V loňském roce se akce kvůli Covid 
epidemii neuskutečnila, tak doufáme v nadcházející rok. Do našeho repertoáru patří vystoupení jako „Cesta
do středověku“ a Tahanice trůnová“. Protože ke středověku a rytířům neodmyslitelně patří také koně, 
pořádáme také jezdecké rytířské turnaje a jezdecké pohádky „Skolte draka“ a „Zaječí vs. Medvědí“. Jako 
vždy dáváme možnost zapojit se také novým členům, takže pokud by měl někdo zájem stát se naším 
členem, neváhejte se nám ozvat!

Kontakt:
www.bastyri.cz
e-mail: bastyri@bastyri.cz

33 Démáirt

irské tance

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 pohybu a divadla. Tak se nám daří stále
posouvat sebe i svoji tvorbu. Náš začátek a konec je ale vždy v irském tanci.

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

Náš plán na rok 2020 se kvůli pandemii neodehrál podle našich očekávání, i tak jsme ale zvládly plno věcí,
ze kterých máme radost. V únoru jsme ještě stihly naše tradiční velké vystoupení v Šumperku, kterého se
účastnilo osm tanečnic se dvěma pomocníky. Koronavirovou nucenou tréninkovou pauzu jsme využily k
odpočinku  a  v  létě  pak  natrénovaly  choreografii  na  hudbu  skupiny  Dálach,  kterou  jsme  natočily  v
zámeckých  zahradách  s  profesionální  produkcí  do  formy  videoklipu.
V září jsme uspořádaly víkendové soustředění, dokud nám to situace umožňovala, a na podzim jsme už
byly připravené adaptovat se na případná protiepidemická opatření. Kurz, který vedeme, jsme přesunuly do
online prostředí,  stejně jako tréninky souboru.  I  když nám nesmírně chybí setkávání se, vystupování i
soutěžení, neusínáme na vavřínech a pokračujeme v činnosti, jak jen můžeme. Protože je to jedna z věcí,
která nám v těchto těžkých časech přináší radost a dává smysl.

mailto:bastyri@bastyri.cz
http://www.bastyri.cz/


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

Blanka Hanzlová, blanka.hanzlova@gmail.com

www.demairt.cz

facebook.com/demairt

33.1 Démairt - CEILÍ CLUB, JANE AUSTEN.CZ

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 obvykle velké taneční 
akce v průběhu roku, jako Skotský ples, bretaňský Fest Noz, koncerty různých kapel, kde se i tancuje, letní 
festivaly, Svatoondřejské ceilidh, nebo Anglické historické semináře a plesy, na kterých členové patřičně 
využijí všechny své nabyté taneční dovednosti. V roce 2020 byla bohužel většina aktivit vzhledem 
k pandemii koronaviru covid-19 výrazně utlumena – pravidelná setkání od března neprobíhala a na podzim 
se ještě nestačila rozjet a už bylo zase vše omezeno. Malou náhradou bylo několik uskutečněných tanečních
akcí venku, když to podmínky umožnily. 

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. Velmi 
reprezentativní je Empírový den – zážitková celodenní akce zahrnující taneční workshop, piknik v parku, 
kulturní program a závěrečný slavnostní ples. Události se zúčastňuje kolem 80 aktivních účastníků 
v historických oděvech, od r. 2017 v historickém prostředí nově zpřístupněného zámku Čechy pod 
Kosířem, kam byla skupina výslovně pozvána. Od r. 2019 se také nově konají 1x za měsíc tančírny pro 
veřejnost, což je další možnost rozšiřovat základnu aktivních tanečníků. 

V průběhu roku doplňují lektoři své znalosti, aby bylo stále dost kvalitního tanečního materiálu pro
výuku (Bernards Summer School, Mezinárodní letní škola staré hudby a tance Valtice).  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 vždy 
otevřen dalším novým příchozím, které vždy brzy „pohltí“ do svého přátelského kolektivu. 

http://www.demairt.cz/
mailto:blanka.hanzlova@gmail.com


Začátkem roku 2020 proběhlo únorové dobové bruslení a taneční seminář s plesem a také tančírny,
které si od předchozího roku získaly oblíbenost zúčastněných a také se již začaly projevovat na nabytých a 
upevněných tanečních dovednostech. Poté nastalo dlouhé přerušení a v září se naštěstí v náhradním termínu
uskutečnil Empírový den, který byl účastníky velmi oceněn. Po zbytek roku již opět bohužel společný tanec
nebyl možný, takže jedinou aktivitou bylo individuální vylepšování a rozšiřování dobové garderoby členů, 
sledování odborných online přednášek o tanci a občasné kostýmované procházky v povoleném počtu osob. 

Kontakt: 

Ceilí club: Tomáš Látal

e-mail: ceili@demairt.cz

www.demairt.cz/ceili.html

Jane Austen.CZ:

MgA. Katka Báňová

e-mail: info@janeausten.cz

www.janeausten.cz

33.2 Saol sa Rince

Irské tance

Jsme menší uskupení v rámci aktivit YMCA Brno zaměřující se na soutěžní styl irských tanců. Důraz
klademe nejen na techniku a rytmické cítění, ale i na posilování a fyzickou kondici.
V dalším roce se těšíme na další úspěchy a hlavně radost z pohybu a irského tance.

http://www.janeausten.cz/


34.1 Blažkov 

Tábor pro mladší děti

I  v roce  2020  tradiční  prostředí  chatového  tábora  nedaleko  obce  Blažkov  přilákalo  41  dětí  (školou
povinných  prvního  stupně  ZŠ)  a  16  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 studenti. Tým vedení byl také tradiční a přesto nový - lékař, evangelická farářka
a pracovnice Mahenovy knihovny.

Téma  tábora  bylo  inspirováno  příběhem  Roalda  Dahla  -  Karlík  a  továrna  na  čokoládu.  Program  byl
připraven vyváženě v duchu YMCA pro rozvoj těla, duše i ducha dětí. Mísila se společná práce pro tábor a
společenství,  pobožnosti  pro  malé  i  velké,  čas  pro  zdokonalování  ve  znalostech  a  dovednostech,
celotáborová hra – popis života a důležitost rodinného pouta před bohatstvím. Nad rámec letního tábora
klub  Blažkov  341  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.   

Martin Jouza, vedoucí klubu Blažkov 341, martin.jouza@gmail.com

34.2 Blažkov 

Tábor pro děti

Druhý běh tábora na Blažkově se uskutečnil i  v roce 2020. I  přesto, že nebylo jisté,  zda tábor vůbec
proběhne, se jej zúčastnilo 39 dětí, žáků II. stupně ZŠ. Pro letošní tábor vybrali vedoucí jako téma Zimní
olympijské hry. Účastníci se mohli seznámit a alespoň improvizovaně si vyzkoušet jednotlivé zimní sporty
Olympijských her. Kromě her, ve kterých děti využívaly nejen své sportovní schopnosti, ale také vědomosti
či  týmovou  spolupráci,  si  mohly  vyzkoušet  různé  činnosti  v  rámci  dílen,  výtvarných,  sportovních  či
kuchařských, které jsou nabízeny každý druhý den. Již po několikáté jsme do programu tábora zařadili také

mailto:martin.jouza@gmail.com


nebodovaný den, kdy účastníci nehrají hry v rámci svých skupinek, ale jsou rozděleni podle jiného klíče,
aby se mohli více poznat i s ostatními táborníky, a mají také možnost prožít jednu zážitkovou hru. Během
dní na táboře je čas také na práci pro tábor či duchovní program a zpěv písní.

Kromě letního tábora se vedoucí formálně i neformálně setkávají i během roku. V loňském roce proběhlo
rovněž školení vedoucích tábora, kterého se zúčastnila velká část našich vedoucích. Většina vedoucích je z
řad odchovanců tábora, kteří se snaží předávat to, co ve svém dětství na táborech přijali, zase dál.

Kontakt: Ivana Freitingerová, ivana.freitingerova@seznam.cz

36 Aeria gloris

Aeria Gloris je volné sdružení brněnských organizátorů volnočasových aktivit mládeže v různých 
oblastech, především se zaměřením na fenomén LARPů. Těžiště naší práce spočívá v přípravě a prezentaci 
jednotlivých projektů a samozřejmě i v jejich následné realizaci, jak pro zainteresovanou, tak i pro laickou 
veřejnost.

Společným hnacím motorem je vize vzájemné výpomoci a podpory, sdílení nápadů a předávání zkušeností 
mladším. 

Rok 2020 byl ve znamení pandemie, kdy vládní opatření významně omezila činnosti našeho klubu. 
Nicméně jsme se v omezeném zvládli některé aktivity zorganizovat. 

Příklady námi pořádaných akcí či aktivit v roce 2020:

* Hobiti – fantasy gastro-LARP. Jde o kontinuální LARP na pozadí slavných knih Pána prstenů se 
zaměřením na Hobitín a hobity. Rok 2020 omezil počet účastníků a zdůraznil omezení z pandemické 
situace.  http://hobiti.aeriagloris.cz

* Tréninky dřevěného šermu – každotýdenní činnost pro rozvoj nejen bezpečného boje na LARPech, ale 
i základů sebeobrany. Pravidelným tréninkem si udržujeme a zlepšujeme fyzickou kondici. Opatření proti 
pandemii snížila možnosti tréninků na cca polovinu termínů. Ale zvládli jsme i tématický seminář boje 
šavlí. 

* Workshopy – každotýdenní setkávání u výroby rekvizit, kostýmů pro LARPy a historické akce. V 
přátelském duchu pracujeme na svých projektech, sdílíme postupy a nápady a rozvíjíme zručnost. V době 
omezení workshopy pořádány nebyly, členové pracovali na svých projektech individuálně.  

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

Kontakt: František Hasal, Lukáš
Mrkva Email: 
aeriagloris@seznam.cz

mailto:aeriagloris@seznam.cz
mailto:ivana.freitingerova@seznam.cz


40 Masobeton

Během roku 2020 performativní klub Masobeton realizovat tři performance: Chiméra, Vodotok a 
Ne/pokoje. Kromě toho uspořádal několik společných výletů.

Performance Chiméra se zabývala vztahem člověka a techniky, především zkoumání hranice mezi 
organismem a mechanismem, robotem a člověkem. Performance se odehrála v klubu Bajkazyl 25. 2. 2020. 
Přišlo na na ni 20 diváků.

Performanci Vodotok připravil Masobeton pro srpnový festival v Boskovicích, ale kvůli zdravotním 
komplikacím odehrál v červenci jen jeho work-in-progress verzi. Performance se odehrávala ve sklepích 
Panského domu v Boskovicích a přišlo na ni 15 diváků. Zabývala se vztahem člověka a vodního cyklu. 
Upozorňovala na narušování koleběhu vody v přírodě a inspirovala se ekologickými projekty mapování 
meliorací v krajině.

Performanci Ne/pokoje uskutečnil Masobeton v prosinci 2020 online pro festival Pokoje 2020. 
Upozorňoval v ní na zoufalou situaci dětí, které v době zavření základních škol nemají rovný přístup ke 
vzdělání.

https://www.prehlidkapokoje.cz/projekty/masobeton/

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. Chceme hlavně vytvořit 
společenský prostor pro hudbu a tanec pořádáním tancovaček a jiných veřejně přístupných akcí.

https://www.prehlidkapokoje.cz/projekty/masobeton/


Touha tančit nás neopustila ani v roce 2020. Na konci ledna 2020 jsme vyrazili do Prahy načerpat nové 
tance a také pomoct s organizací na Prague Balfolk Immersion. Jde o mezinárodní festival, který spojuje 
lidi z celého světa se zájmem o balfolk a lidové tance.

Během jarních a podzimních měsíců jsme se jako mnoho jiných zaměřili na seberozvoj v našich domovech 
a prezentaci balfolku na sociálních sítích.

Léto nás uvítalo s příslibem tanečních a hudebních akcí pod širým nebem. Nemohli jsme chybět na 
festivalu bretonské kultury Moře v komoře v Praze a znovu jsme roztančili v rytmu tradiční irské hudby 
návštěvníky koncertu kapely Dálach, který se konal venku před Café Práh v Brně.

Novinkou pro nás byla účast na festivalu KoresponDance ve Žďáru nad Sázavou, který probíhal v 
nádherném prostředí na travnaté terase před místním zámkem.

42 Orgové, Inc.

Fanoušci žánru PostApo a organizátoři akcí

Jsme skupina organizátorů akcí a fanoušků žánru PostApo. Společně vylepšujeme prostory raketové 
základny Bratonice u Prahy, kde budujeme postapokalyptické město Junktown a v něm pořádáme různé 
workshopy a tematicky laděné akce pro milovníky tohoto žánru. Také se zabýváme rekonstrukcí hradu 
Cimburk u Koryčan, pořádáme kytarové večery a účastníme se mnoha zajímavých událosí.

Michael Hagen Bedřich

http://pustina.pa.cz, https://www.facebook.com/pustinaPA

https://www.facebook.com/pustinaPA
http://pustina.pa.cz/


51 Feidh

Taneční soubor

Taneční soubor Feidh pochopitelně tančí, to by vás asi napadlo. A co to vlastně tančí? Skotské tance 
tradiční i moderní, společenské i předváděcí. Ze všeho nejraději ale máme sólové tance stylu Ladies' Step s 
výraznou baletní technikou. Je to méně známý styl s dlouhou historií. I když v posledních letech se s ním v 
zahraničí už začínáme setkávat. Kdo ví, třeba ho nakonec budou znát všichni :) Každopádně v ČR jsme 
zatím spíš první vlaštovky a tak se musíme snažit a znalosti pečlivě importovat.

Úspěšná byla série workshopů skotských sólových tanců (typu Highland i Ladies' Stepu), která proběhla v 
září v lužáneckém parku. Soutěž, která měla navazovat, byla nakonec kvůli zhoršení pandemie zrušena. 
Tance se i přes to naučilo tucet účastníků různé pokročilosti.

Rok 2020 pro nás znamenal méně setkání a všechna vystoupení byla nakonec zrušena. To byla ta slabší 
část. Co ale přišlo, byl velký boom Ladies' Stepu ve virtuálním světě! To nám přineslo workshopy se všemi
známými lektory z celého světa. Získali jsme řadu nových kontaktů na další tanečníky, naučily se spoustu 
tanců, ke kterým jsme doteď neměly dostatek podkladů. A co víc, řada nových tanců vzniká každý měsíc, 
protože právě Ladies' Step je ideální na "takové to domácí tancování", nevyžaduje jiné lidi ani příliš mnoho
prostoru. Těšíme se na další příležitosti, kde tyto zkušenosti využijeme.

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

http://www.feidh.cz
feidh@feidh.cz
608 378 383 

http://www.feidh.cz/


72 Mamamimi klub

Klub pro rodiče s dětmi

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

Monika Střítecká

ymca@ymcabrno.cz

148 Tábor Zrakáči

Tábor pro nevidomé

V termínu od 1. 8. do 8. 8. 2020 se na táborové základně YMCA Brno ve Veverské Bítýšce 

uskutečnil již 22. ročník tábora pro děti a mládež s těžkým postižením zraku. Dle cílové skupiny by se 

mohlo zdát, že půjde o poklidný tábor s řadou omezení a odlišností od jiných táborů, ale není tomu tak. 

Táborová základna se příjezdem 25 nadšených dobrovolníků, kteří nám dělají táborové vedoucí, instruktory

a pomocný personál zahrnující zdravotníka s kuchařem, proměnila výzdobou, názvy i hudbou v indiánskou 

vesničku. 28 účastníku z řad dětí a mládeže se po příjezdu rozdělilo do indiánských kmenů a po celou dobu

tábora měly nelehký úkol a to zachránit slunce a získat zpět sluneční amulet od nepřátelského kmene 

Navaho.

V průběhu tábora si děti prostřednictvím připravených her osvojily řadu indiánských dovedností, 

při kterých rozvíjely hrubou i jemnou motoriku, zdokonalovaly prostorovou orientaci a pro osobní život 

velmi důležité sebeobslužné činnosti, finanční gramotnost a základy první pomoci v rámci zdravovědy. 

Také pozvolně rozvíjely své komunikativní, sociální kompetence a kompetence k řešení problémů s 

mnohdy opomíjenou informační gramotností, neboť byla trénována práce s obdrženou informací, například 

v rámci navigace kolemjdoucích při pohybu po simulovaném městě a celkový charakter her podněcoval 

děti často k diskuzi a uvažování nad řešením určitých problémů s tím, že se závěrem musel celý kmen, 

nebo dokonce jednotlivé kmeny mezi sebou, shodnout pouze na jednom způsobu řešení problému, aby byly

zase o kousek blíže záchraně slunečního amuletu.

 Uplynulý ročník byl pro nás i naše účastníky ještě více obohacující, než ročníky předešlé, neboť 

společné prožívání a sdílení bylo mnohem intenzivnější. Důvodem byla skutečnost, že 22. ročník tábora 

substituoval dlouhý čas spojený s deprivací z nemožnosti fyzického kontaktu s přáteli, učiteli, asistenty a 

znemožnění návštěv kroužků, jež rozvíjí důležité kompetence, vlivem opatření v rámci prevence proti 

šíření onemocnění Covid. Za celý indiánský táborový týden jsme stihli si vyrobit kostým, vymyslet 

mailto:ymca@ymcabrno.cz


indiánský pokřik, dozvědět plno informací o zvířatech, jejich životě, stopách, stravě a zvukových 

projevech, jezdit na koních, na lodičkách, posedět u táboráku, jít na puťák, neboli delší turistický výlet a 

nesměla chybět ani hostina a diskotéka.

Velké poděkování patří našim úžasným dobrovolníkům, váženým sponzorům, kteří náš tábor 

podpořili jednak finančně tak i materiálně (Nadační fond Českého rozhlasu Světluška, nadace Leontýnka, 

magistrát města Brna, YMCA Brno, Husky, Madeta, KTIV PdF MU, Navys, manželé Miarkovi, Tomáš 

Záhora, Martin Hrtús a Martin Holeňa) a celé organizaci YMCA, jejíž můžeme být součástí a že nám 

umožňuje pobyt v tak krásném údolí Veverské Bítýšky.

Email: taborpronevidome@gmail.com

77 Společné aktivity (kancelář YMCA Brno) 66 ICM

Kancelář YMCA Brno je naším 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 nebo Sedlařina
pro nejmenší. 

V rámci aktivit kanceláře provozujeme i Informační centrum pro mládež (ICM), pracoviště, kde 
poskytujeme především mladým lidem přístup k informacím, dotýkajících se úzce jejich životů. Ve 
spoluprácis Asociací NNO v JMK informujeme o neziskovém sektoru, či pořádání vzdělávacích seminářů i
kulturních akcí.

Také se podílíme na tradičním prodeji vánočních jedliček.

V plánu roku 2020 byly tradiční i nové aktivity, ale situace nám nedovolila je uskutečnit. Nerealizovala se 
ani oblíbená tradiční akce Moravské pracovní setkání, známá jako PRASE. 
V nastalé situaci jsme rádi, že mohly proběhnout naplno letní tábory. 

Došlo k přesunu termínu Valné schůze z června na září 2020, tentokrát byla VS volební, tak došlo na 
změny ve výboru a výměnu statutárů. 

Za rok 2020 je to vše, doufáme v lepší situaci a návrat ke všem pozastaveným činnostem. 

Kontakt:

ymca@ymcabrno.cz, tel: 541 215 533

mailto:ymca@ymcabrno.cz
mailto:taborpronevidome@gmail.com


Organizační struktura YMCA Brno

YMCA Brno

Kounicova 3
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HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 2020

Náklady Kč Výnosy Kč

Spotřeba materiálu,DHIM,DNIM 773 971,97 Dotace MŠMT 561 960,10

Služby, nájmy, opravy, telefony, cestovné, 
energie 1 237 359,02

Jiné dotace - přímé KČ (minist., 
obce, nadace) 165 000,00

Mzdy, OON, ZP, SP a ost.zákonné pojištění 669 525,00 Členské příspěvky 32 310,00

Ostatní náklady 18 027,19 Dary 338 486,82

Odpisy 1 138,50 Příjmy z vlastní činnosti 1 634 555,70

Poskytnuté dary a příspěvky 8 320,00 Ostatní výnosy 9 209,04

Daň z příjmu právnických osob 0,00

Náklady celkem 2 708 341,68 Výnosy celkem 2 741 521,66

Zisk 33 179,98 Ztráta 0,00

ROZVAHA 2020

Aktiva Kč Pasiva Kč

Hmotný a nehmotný Investiční majetek 1 463 390,87 Vlastní jmění 1 297 188,62

Finanční investice 5 000,00
Nerozdělený zisk/neuhrazená 
ztráta 61 137,54

Oprávky k hmot. i nehmot. invest. majetku -529 956,87 Závazky z obchodního styku -14 821,84

Peněžní prostředky 282 772,31 Závazky ze závislé činnosti -1 326,00

Pohledávky z obchodního styku 143 039,00 Daň z příjmů právnických osob 0,00

Pohledávky za zaměstnanci 0,00 Ostatní pasiva 131 299,04

Ostatní aktiva 142 412,03

Aktiva celkem 1 506 657,34 Pasiva celkem 1 473 477,36

Ztráta 0,00 Zisk 33 179,98


