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Služby a programy YMCA Praha vedlo a zajišťo-
valo 11 zaměstnanců (z toho 5 na plné úvazky), 
během roku dalších 55 osob na Dpp a Dpč a 66 
dobrovolníků.
Děkujeme všem a velice si vážíme jejich nadše-
ní, nápadů a současně profesionálního přístupu 
a zodpovědnosti.

YMCA Praha měla v roce 2012 283 běžných 
členů. Jednotlivých aktivit a programů se však 
zúčastnilo mnohem více lidí, protože členství 
není podmínkou účasti na programech. 

Výbor YMCA Praha v roce 2012:

Ing. Jan Vorlíček – předseda
Mgr. Pavel Hlaváč – místopředseda
Mgr. Pavlína Havlová – hospodář
Mgr. Jana Plessingerová, Renata Hromková, 
Mirek Jenčík, Mgr. Kristina Ambrožová
Hana Šormová – programový sekretář – ředitel-
ka YMCa praha.

YMCA Praha je občanské sdružení s vlastní 
právní subjektivitou.
Současně je kolektivním členem YMCa v čr  
a patří tak do rodiny YMCa na celém světě. 
YMCa praha je nejstarším sdružením  
v novodobé historii YMCa u nás. 

Posláním YMCA Praha je posilovat mezilidské 
vztahy, toleranci, odpovědnost, zdravé sebevě-
domí a možnost uplatnění. praktické naplňování 
křesťanských principů vidíme jako jeden ze způ-
sobů, jak proměňovat anonymitu velkoměsta  
a přispívat k plnohodnotnému životu.

Hlavní oblasti činnosti YMCa praha jsou sociální 
a volnočasové programy pro děti, mládež i celé 
rodiny. 

všechny programy jsou otevřené pro veřejnost, 
nejsou jen nabídkou, ale současně umožňují 
zapojení a aktivitu účastníků. Je při nich kladen 
důraz na společenství, začleňování všech sociál-
ních skupin i lidí (dětí) se zdravotními  
a jinými specifickými problémy.

YMCA Praha o. s.
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V roce 2012 jsme v YMCA Praha slavili hned 
dvě významná výročí: 20 let od založení Ma-
teřského centra Na Poříčí, které bylo impulsem 
vzniku mnoha dalších center po celé republice 
i vzniku dalších dvou center v YMCa praha. po-
kračovatelem původního mateřského centra je 
Rodinné centrum YMCA v Haštalské, kde jsme 
si jubileum připomněli Dnem otevřených dveří, 
výstavou, besedou u kulatého stolu a setkáním 
mnoha starých i nových účastníků. v červnu 
oslavil velkolepým koncertem „historických“  
i současných tensingářů v divadle  na zábradlí 
20 té narozeniny TenSing Praha.
nízkoprahová sekce zahájila novou tradici Be-
nefičních koncertů pro YMCA, na podzim jsme 
se Drakiádou připojili k celosvětové akci YMCa 
World Challenge.

Konečně se podařilo i posílit sekretariát o čás-
tečný úvazek finanční manažerky, která je pro 
sdružení velkým přínosem.
Máme radost, že se naše programy rozvíjí, obo-
hacují a mění tím, jací je vedou lidé, a současně 
navazují na dobré tradice a společné kořeny. 

YMCA PRAHA O. S.



YMCA je z anglického „Young Men’s Christian 
association”, což se překládá jako „Křesťanské 
sdružení mladých lidí”

YMCA je rozsáhlá mezinárodni organizace, která 
sdružuje lidi bez rozdílu věku, pohlaví, vyznání...

YMCA pracuje ve 124 zemích světa, jsou sdru-
ženy v Evropské (EaY) a Světové (WaY) alianci 
YMCa.

YMCA vznikla v r. 1844 v anglii, v naší zemi pra-
cuje od r. 1921. po nuceném přerušení v r. 1951 
byla její činnost znovu obnovena v r. 1990.

YMCA praha je občanské sdružení, které má od 
r. 2001 samostatnou právní subjektivitu. Součas-
ně je kolektivním členem YMCa v čr.

O YMCA
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Poslání YMCA po celém světě vychází z těchto 
principů:

1.  Usilovat o rovnost příležitostí a spravedlnost 
pro všechny

2.  vytvářet a upevňovat mezi lidmi prostředí 
lásky a porozumění

3.  v YMCa a celé společnosti podporovat a pro-
sazovat čestnost, opravdovost a tvořivost

4.  rozvíjet a upevňovat formy vedení a progra-
mů, které dokumentují rozmanitost  
a hloubku křesťanské zkušenosti

5.  pracovat pro rozvoj celého člověka (Kampal-
ské principy přijaty v Ugandě v r. 1973)

YMCA PRAHA O. S.



výSLEDovKa 2012    
Náklady Kč Výnosy Kč
Mzdové náklady 3 946 Dotace MŠMT (přes YMCa v čr) 432
Spotřeba materiálu, potraviny, DhIM, DnIM 530 Magistrát – oŠKMT , sociální, prevence kriminality, rodina 465
Služby spojené s nájmem, energie, nájem 884 MpSv – sociální 1 936
Telefony, internet, spoje 91 MpSv – rodina 691
opravy, udržování 27 Městská část praha 1 106
Cestovné, jízdné 88 Městská část praha 11 162
Ekonomické a právní služby 97 Městská část praha 14 75
ostatní služby (např. lektoři, propagace, vzdělávání) 195 Městská část praha 7 80
pojistné 13 Magistrát přes Mč praha 11 a 7 362
ostatní náklady 12 ostatní dárci, nestátní organizace, nadace 210
poskytnuté dary a příspěvky 15 členské příspěvky 26
Daň z příjmu právnických osob 0 Účastnické poplatky 1 194

ostatní výnosy (nájmy, vl. činnost) 328
Náklady celkem 5 898 Výnosy celkem 6 067
Zisk 169 Ztráta 0

rozvaha 2012
Aktiva Kč Pasiva Kč
hmotný a nehmotný Investiční majetek 571 vlastní jmění 199
Finanční investice  0 nerozdělený zisk/neuhrazená ztráta 482
oprávky k hmot. i nehmot. invest. majetku -571 závazky z obchodního styku 7 
peněžní prostředky 1 078 závazky ze závislé činnosti -5
pohledávky z obchodního styku 380 Daň z příjmů právnických osob  
pohledávky za zaměstnanci  0 ostatní pasiva 630 
ostatní aktiva 24   
Aktiva celkem 1 482 Pasiva celkem 1 313
Ztráta 0 Zisk 169
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Hospodářský výsledek 2012 (v tisísích)



Za finanční pomoc děkujeme:
●   YMCa v české republice a jejím prostřednic-

tvím MŠMT čr

●   Úřadům městských částí praha 1, praha 7, 
praha 11 a praha 14

●   Magistrátu hl. m. prahy, MpSv

●   nadaci vodafone, rWE Transgas, a.s.,  
Baráčnické rychtě (Damax plus s.r.o.),  
passerinvest Group a.s., IKEa česká republika, 
s.r.o., potravinové bance praha a.s.,  
Štěpánu Boudovi, a všem dalším sponzorům  
a drobným dárcům.

Městká
část
Praha 14
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Sekretariát YMCA Praha o.s.

Kontakt: 
hana Šormová – programový sekretář  
– ředitelka YMCa praha
tel./fax: 224 872 128, 602 834 923,  
praha@ymca.cz

www.praha.ymca.cz 
palác YMCa, na poříčí 12, praha 1

Streetwork
Mateřské centrum Domeček

Tensing – Tyjátr
Rodinné centrum YMCA

Tensing
Praha

Ymkárium

Dixie
Streetwork

Víra
a světlo

Mateřské centrum
Klubíčko



www.nzdm.ymca.cz    
ortenovo nám. 34, 170 00 praha 7 – holešovice
kontaktní osoba: Bc. václav vopat – vedoucí 
nízkoprahové sekce 
tel: 283 870 158, 732 179 042, nzdm@ymca.cz

Nízkoprahové programy YMCA Praha, o.s.
poskytují služby dětem a mladým lidem od 6 do 
26 let v praze. podporujeme zdravé a bezpečné 
způsoby trávení volného času. Usilujeme  
o zvyšování soběstačnosti a začleňování do spo-
lečnosti. rozvíjíme vědomí práv  
a povinností. pomáháme řešit obtížné životní 
situace. Snažíme se zamezovat rizikovému cho-
vání. principem našich služeb je bezplatnost  
a anonymita.
Služby jsou registrované  podle zákona 
108/2006 Sb., o sociálních službách

Nízkoprahové kluby pro děti a mládež
nabízí volný vstup těm, kteří chtějí bezpečně  
a příjemně trávit volný čas nebo potřebují po-
moci s obtížemi života. návštěvníkům klubů se 
věnují sociální pracovníci.
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Nízkoprahové a návazné programy YMCA Praha, o.s.



Nízkoprahový klub Dixie 

www.dixie.ymca.cz 
ortenovo náměstí 37, praha 7,
Mgr. Jiří horák – vedoucí klubu,  
tel. 737 872 116, dixie@ymca.cz

Klub měl otevřeno 221 dní, pomáháme  
126 dětem.
Klub dále realizoval částečně v rámci otvírací 
doby 72 jednorázových akcí pro děti, 4 velké 
akce pro děti a veřejnost, 2 vícedenní pobyty. 
Tyto aktivity měly v součtu návštěvnost cca 
1100 lidí.

Streetwork YMCA Praha 

www.streetwork.ymca.cz  
praha 7 a praha 11, Jakub roun; 731 740 841

Streetwork pracuje s dětmi přímo na ulici,  
poskytoval služby 160 dní v roce, pomáháme  
90 dětem.
Streetwork pomáhal dále zajišťovat akce obou 
klubů.

Nízkoprahový klub Ymkárium 

www.ymkarium.ymca.cz 
Křejpského 1531, praha 11
Mgr. Dagmar Strnadová – vedoucí klubu,  
tel. 737 629 149, ymkarium@ymca.cz 

Klub měl otevřeno 192 dní, pomáháme  
124 dětem.
Klub dále realizoval částečně v rámci otvírací 
doby 62 jednorázových akcí pro děti, 2 velké 
akce pro děti a veřejnost, 1 vícedenní pobyt. 
Tyto aktivity měly v součtu návštěvnost cca  
868 lidí.
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Návazné programy

Doučování pro děti se specifickými potřebami
program nabízí možnost doučování a pomoc se 
zvládáním školy dětí nejen v klubech, ale  
i v zařízeních jako jsou azylové domy, sociální 
byty či jiné instituce.
Mimo kluby probíhalo v roce 2012 doučování 
i v Azylovém domě pro matky s dětmi. Odučili 
jsme zde 244 vyučovacích hodin pro 6 dětí.

Preventivní programy osobnostního  
a sociálního rozvoje na školách
program je nabídkou pro školy a je zaměřen na 
témata rozvoje sociálních dovedností a podporu 
osobnostního rozvoje, prevenci šikany a podob-
ně. Je veden formou zážitkové pedagogiky.
Během roku 2012 proběhlo 5 setkání pro stu-
denty Rakouského gymnázia.

Tábory pro děti se specifickými potřebami  
v péči OSPOD
v rámci tohoto programu realizujeme ve spolu-
práci s městy či městskými částmi tábory nebo 
výlety pro jejich vlastní klienty.
V roce 2012 proběhly 2 takovéto tábory pro 
Prahu 7 a jeden tábor pro Prahu 5. Na táborech 
bylo celkem 44 účastníků včetně vedoucích  
a trvaly v součtu 28 dní.

Další aktivity

Koncerty pro YMCa v Baráčnické rychtě a Malo-
stranské besedě.

Děkujeme za podporu

Za finance: 
MpSv, MŠMT, Magistrátu hl. m. prahy,  
Městským částem praha 7 a praha 11, nadaci 
vodafone. 

Za další podporu:  
všem dobrovolníkům a podporovatelům. zvláš-
tě Tomáši Kafkovi, Lence honsové, Martinu 
Brockovi, Janu Kroupovi. Sociálnímu odboru 
prahy 7 a prahy 11. Baráčnické rychtě a Malo-
stranské besedě.

„Je mi 16 let a pocházím z Makedonie …   
Rodiče v Čechách sehnali práci oba. Bohužel ji 
mají na střídačku a moc je nevidím.
Když jsem přijela do Čech, problémy s kultu-
rou jsem neměla. Jsme si jako národy trochu 
podobné, …  Menší problém mám jen s jídlem. 
Nezvykla jsem si a stále jím Makedonská jídla 
…  Jen menší perličky: Nejsem zvyklá smrkat na 
veřejnosti a jsme zvyklí dávat si pusu na tváře 
při seznamování … Nebylo by špatné žít tady.
Co se týká jazyku, docházela jsem na doučování 
do Nízkoprahového klubu Dixie  ...  U nás takové 
kluby nejsou. Doučování probíhalo buď opako-
váním a probíráním školní látky nebo hrami na 
slovní zásobu. 
Když jsem přijela, i přes jazykovou barieru jsem 
si dokázala najít rychle kamarády. Trávím s nimi 
čas mimo školu. Chodíme do parku a do Nízko-
prahového klubu Dixie. Hrajeme hry a chodíme 
na akce …“
    slečna E

NíZKOPRAHOVé A NáVAZNé PROgRAMY
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Mateřská a rodinná centra nabízí rodinám  
(rodičům na mateřské/rodičovské dovolené a 
jejich dětem, ale i prarodičům, školákům) přátel-
ský a inspirativní prostor. Snaží se pružně reago-
vat na jejich aktuální potřeby a místní podmínky. 
Komplex služeb, který centra poskytují, zahrnuje 
sociální, vzdělávací i volnočasové aktivity. Tyto 
aktivity jsou vzájemně provázány. Snažíme se, 
aby služby byly poskytovány profesionálně a na 
druhé straně, aby byl zachován komunitní, přá-
telský i svépomocný  charakter center.

Rodinné centrum bylo otevřeno 5 dnů v týdnu, 
10 měsíců v roce.
počet návštěv/intervencí 5547.

Poskytované služby/aktivity v roce 2012:

Otevřená herna
1. pololetí – 2x týdně, 2 pololetí – 3x týdně  
(páteční herna zaměřena na Klub cizinců)

Odborné programy
●   Konzultace a poradenství v rámci otevřené 

herny
●   přednášky a besedy (oblasti vývoje dítěte, 

rodičovství, výchovy, multikulturní soužití)
●   hlídání dětí - v rámci otevřené herny, při  

kurzech a masážích
●   Jazykové kurzy - angličtina pro dospělé,  

angličtina pro děti
●   Školička Sovička – 3x týdně, příměstský  

táboříček Sovičky během letních prázdnin

Pohybové a relaxační aktivity
●   Cvičení pro ženy – pilates (3x týdně - herna, 

tělocvična Masná, tělocvična Týnská)
●   hrajeme si u maminky 
●   Břišní tance, masáže

MATeřSKá A RODINNá CeNTRA

Mateřská a rodinná centra

Rodinné centrum YMCA

www.rodinne-centrum-ymca.cz  
www.facebook.com/rodinne.ymca 
haštalská 21, 110 00 praha 1

Kontakt: 
Mgr. pavlína havlová - vedoucí - koordinátorka 
mateřského centra,  
tel. 774409660
(do srpna vedoucí J. Jalovcová)
ymca.hastalska@gmail.com



10

MATeřSKá A RODINNá CeNTRA

Tvořivé a komunitní programy
●   Keramika a výtvarničení (v rámci herny, pro 

rodiče s dětmi, pro školní děti, pro školy  
a kluby)

●   Dobrokavárna, Dobrokeramika, rodinná dílna 
- víkendové workshopy

●   Setkávání veteránek, Klub rodin, oslavy naro-
zenin, bazárek

●   Setkávání sdružení Jantar, Kytary
●   Společné rekreace – hory, moře 

Jednorázové akce  
Cesta světel – lampionový průvod, Mikulášská 
besídka, divadelní představení Den pro ženu.

V roce 2012 jsme si připomínali 20 let od za-
ložení Mateřského centra Na Poříčí, které bylo 
prvním mateřským centrem v české republice  
a stalo se vzorem pro vznik mnoha dalších cen-
ter po celé republice. Rodinné centrum YMCA 
je přímým pokračovatelem centra Na Poříčí.
Jubileum jsme oslavili Dnem otevřených dveří, 
výstavou, besedou u kulatého stolu a setkáním 
mnoha starých i nových účastníků. Oslava byla  
i vyvrcholením mnohaletého působení vedoucí 
Jany Jalovcové, které za všechno, co pro cen-
trum Na Poříčí i pro nový provoz v Haštalské 
udělala, mnohokrát děkujeme.

od září došlo k personálním změnám na pozici 
vedoucí – koordinátorky.
Děkujeme našim dobrovolníkům za práci, kte-
rou pro nás zdarma dělají, za podporu děkuje-
me Městské části Praha 1, MPSV a MŠMT.

„ Před 15ti lety jsem v mateřském centru  
s malými dětmi dostala víc, než jsem očekávala, 
a tak se ráda dnes alespoň o něco, co jsem  
dostala, rozdělím.“

Dita – lektorka Sovičky 

Mateřské centrum Klubíčko  
YMCA Praha

www.mcklubicko.cz 
vlčkova 1067, 198 00 praha 14 - černý Most
Kontakty: Mgr. Lucie pernicová - vedoucí - koor-
dinátorka mateřského centra,  
tel. 777 596 163 
Ing. Mgr. Marie nováková - odborný lektor,  
tel. 775 204 208, klubicko.ymca@seznam.cz

MC Klubíčko bylo otevřeno celoročně, 5 dní 
v týdnu, v době letních prázdnin 1 den v týdnu. 
Programy MC Klubíčko navštívilo 798 klientů 
(7734 intervencí). 

Program v roce 2012 zahrnoval rozmanité  
aktivity:

Otevřené herny s dobrovolným programem

Odborné programy
●   Sociálně stimulační skupina pro děti s rodiči – 

hrátky s ptákem zlobivákem
●   Semináře a přednášky pro rodiče 
●   Školička Šikulka, hlídací hernička pro děti bez 

rodičů 
●   poradenství a konzultace pro rodiče
●   Montessori klub 
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●   angličtina pro rodiče
●   Schůzka týmu 1x měsíčně

Pohybově relaxační a hudebně pohybové  
aktivity
●   programy pro rodiče s kojenci a batolaty 
●   Cvičení pro dospělé 
●   Kurzy čchi-kung a Taiji

Tvořivé a komunitní programy
●   Kavárničky pro rodiče 
●   rodinná tvůrčí dílna 
●   Besedy na aktuální témata
●   Klub cizinců 
●   Sborový zpěv

Společné rekreace - Itálie - Caorle, Krkonoše, 
Bedřichov se cvičením

Nejdůležitější jednorázové akce  
Cesta pohádkovým lesem, vítání zimy s lampi-
onovým průvodem, Mikulášská, hrátky s příro-
dou.

V roce 2012 opět MC Klubíčko spolupracovalo 
s Mč praha 14 na komunitním plánování i při 
realizaci některých akcí. Úspěšně pokračovala 
spolupráce s Gymnáziem Špitálská, praha 9.  
Za pomoc děkujeme MČ Praha 14 a RWe  
Trans-gas, a.s., IKeA Česká republika, s.r.o., 
eko-kom, a.s.

v roce 2013 bychom chtěli udržet stávající na-
bídku služeb a pokračovat ve zvyšování kvality a 
profesionality služeb. rádi bychom rozšířili mul-
tikulturní, psychosociální a osvětové programy.

„Těší nás, že i přes vzrůstající profesionalizaci 
služeb můžeme nabídnout nové aktivity, které 
vyrostly zdola – z iniciativy návštěvníků. Jednou 
z takových novinek v MC Klubíčko je Sborový 
zpěv pro rodiče, který vznikl v říjnu 2012 - ma-
minky se dvakrát měsíčně scházejí na zkouškách 
pod vedením návštěvnice MC – operní pěvkyně. 
Děti nejsou překážkou, během zkoušek si mohou 
hrát v herně. Sbor maminek z MC Klubíčko má 
za sebou úspěšné vystoupení na vánočních tr-
zích MČ Praha 14.“

Lucka  - vedoucí Klubíčka.
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Mateřské centrum 
Domeček YMCA Praha

www.mc-domecek.cz
Komunitní centrum Matky Terezy,  
U Modré školy 1, 14900 praha 11.
Kontakt: Ing. andrea pešlová - vedoucí mateř-
ského centra, tel.: 773 993 985
mcdomecek@seznam.cz 

provoz celoročně – 5 dnů v týdnu,  
o prázdninách min. 1 den v týdnu.

Poskytované služby/aktivity v r. 2012

Otevřená herna
Každý všedný den 9,00 – 12,00
počet návštěv/ intervencí – 2508 (dospělí),  
2797 (děti)

Pohybové a výtvarné aktivity  
(každá aktivita 1x týdně)
●   zpívánky - 441 (dospělí), 462 (děti)
●   zábavné cvičení rodičů a dětí - 395 (dospělí), 

397 (děti)
●   Cvičeníčko pro nejmenší - 586 (dospělí),  

608 (děti)
●   Šikulové – tvoření dětí za pomoci rodičů - 327 

(dospělí), 344 (děti)

Odborné programy
●   přednášky, besedy s odborníky na téma vý-

chovy dětí, partnerských vztahů, finanční či 
právní gramotnosti apod.; 1 – 2 x za měsíc

●   Kurz 1. pomoci u miminek a batolat, Kurz 
efektivního rodičovství

●   Možnost odborných konzultací – poradna 
přirozeného plánování rodičovství, Laktační 
poradna

Jazykové kurzy
●   angličtina pro děti (předškolní a školní kate-

gorie)
●   angličtina pro dospělé

Jednorázové akce, výtvarné dílny
Karneval, Burza, velikonoční dílna, Den matek, 
Den dětí, narozeninová oslava MC, adventní 
dílna, Mikulášská, vánoční jarmark 

Školička Hafušák
Tvořivé odpoledne pro děti bez rodičů

Děkujeme MČ Praha 11 a za dobrou spolupráci 
KCMT
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Ten Sing Praha

praha.tensing.cz 
Farní klub panny Marie Sněžné,  
Jungmannovo nám. 18, praha 1.
kontaktní osoba: Edita Djakoualnová, 
tel.: 606 759 210, praha@tensing.cz 

“Ten Sing - to je, když každý čtvrtek na tři hoďky 
uteču víru velkoměsta a blbnu, raduju se, jsem  
s přáteli, zpívam a mám se fajn“.

Josefka, 7 let v TS 

Ten Sing praha funguje již dvacet let. Loni jsme 
slavili kulatiny a činili se, aby ještě dlouho 
fungoval. počet členů se stabilně pohybuje 
kolem třicítky a stará se o ně osmičlenná rada 
vedoucích.
z pravidelného rytmu akcí loni vybočovalo zimní 
turné s Ten Singem Ústí nad Labem a Mělník.  

“Na turné jsem se dlouho těšila, protože to byla 
moje první tensingová akce a nezklamala mě. 
Líp jsem poznala tensingáře z Prahy a navíc se 
seznámila i s novými lidmi z jiných tensingů.”

Eva, 3 roky v TS

na jaře jsme měli vlastní jarní koncert, ale také 
jsme vystoupili na charitativním závodě dračích 
lodí. Sezónu jsme zakončili velkolepým narozeni-
novým koncertem v Divadle na zábradlí

“Závěrečný koncert TS Praha mi opět ukázal, 
že naše tradice není tvořena pouze současnými 
členy, ale i nám věrnými předchůdci, kteří těží  
z přátelství nabytých v TS až do dnes.”

Filip, 5 let v TS

v létě a na podzim jsme se v hojém počtu také 
účastnili tensingového tábora a českého tens-
ingového festivalu. navíc jsme také podpořili 
svým vystoupenním celosvětovoý YMCa hap-
pening World Challange.

“Na festivaly jezdím hlavně proto, že se zde díky 
obrovské „masivnosti” akce setkám s nezměr-
ným množstvím tensingářů, se kterými se vidám 
jen zřídka. Další věc, na kterou se vždy těším, 
jsou koncerty a jiné „bordelakce” které k festi-
valu neodmyslitelně patří. A v neposlední řadě 
pak na spoustu programu, který provází celý 
festival.”

Janek, 4 roky v TS

Kromě národních aktivit, které pražští vedoucí 
zhusta organizují, jsme na závěr roku tradičně 
uspořádali adventní Koncert Gospel night

“Gospel Night pro mě byla jako vždy příjemná 
záležitost. Pozastavit se na chvilku ještě před tím 
než přijde ten pravý vánoční shon, potkat staré 
přátele, ale taky seznámit se s někým novým, to 
je přece veselé!”

Míša, 5 let v TS

pravidelné zkoušky sboru probíhají jednou 
týdně, ve čtvrtek od 17.00. a rádi mezi sebou 
uvítáme nové členy.

Volnočasové aktivity, svépomocné skupiny
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Ten Sing TYJáTR 

www.tyjatr.tensing.cz 
Farní sbor čCE, čajkovského 10, praha 3, 130 00
Kontaktní osoba: David Strádal, tel.: 605701010, 
tensing.tyjatr@seznam.cz

hudebně-divadelní volno-časová aktivita pro 
mladé lidi ve věku od 10 do 20 let, která vede  
a vychovává členy k aktivnímu a zodpovědnému 
životu prostřednictvím zpěvu, tance, divadla, 
muzikálu, hry na hudební nástroje a zamýšlení 
se nad zajímavými a pro život důležitými tématy.

pravidelné schůzky 1x týdně, únorový výjezd 
s koncertem Wundsiedel – německo, jarní 
soustředění, muzikálové vystoupení „Bludička“, 
koncertní vystoupení v rámci celosvětové akce 
YMCa World Challenge a pomoc s organizací 
Drakiády, volejbalový turnájek, účast a koncert-
ním vystoupení na TS Festivale v hradci Králové 
a vánočním koncertě Gospel night.

„Mezi nezapomenutelné akce, na které rádi vzpo-
mínáme, patří bezesporu úžasný víkend, který 
jsme trávili v německém sněhem zapadaném 
Wunsiedelu. Zažili jsme zde krásný koncert ve 
spolupráci s naším spřáteleným tamním dětským 
pěveckým sborem, vydováděli se při sáňkování bě-
hem výletu do blízkého okolí a užívali si báječného 

pohostinství, které pro nás bylo připraveno.  
Druhou, pro nás významnou akcí, pak bylo muzi-
kálové vystoupení „Bludička“, které jsme nacvičo-
vali a připravovali několik měsíců.“

David S.

Víra a Světlo – svatojánské mušky

viraasvetlo.evangnet.cz/spolecenstvi/musky.htm
Místo setkávání: Fara čCE,  
nám. před bateriemi 22, 16200 praha 6 
kontakt: pavel a Irena Kovaříkovi,  
kovarikovair@seznam.cz, kootym@email.cz 
tel.: 721 247 858 / 602 184 192

víra a světlo je společenství rodin s dětmi  
s mentálním a kombinovaným postižením  
a jejich přátel.
pravidelná společná setkání, většinou každou 
druhou sobotu v měsíci - cca 20 lidí. 
Jarní víkendové setkání na evangelické faře ve 
hvozdnici, letní týdenní pobyt v Chotěboři,  
výprava delegace na Ukrajinu, adventní výlet  
do Libčic nad vltavou.

„Velkým zážitkem byla oslava 40ti let od založení 
hnutí Víra a světlo na Ukrajině ve Lvově, a tábor 
…ale to se musí prožít..“                                              

Irena K.                                                                                         

Fotbal

Kontakt: rené Urbanský, tel: 777 254 224,  
reneur@gmail.com

Každý pátek se scházela parta kamarádů (věk 
kolem 30 let) zahrát si fotbálek. Skupina je ote-
vřená, ráda přivítá další zájemce.

Seniorklub

palác YMCa na poříčí 12
Kontaktní osoba: Karel Stárek, hana Šormová 
(sekretariát)

Skupinka se schází každé třetí pondělí v měsíci, 
vánoční setkání jsme rozšířili o členy výboru, 
příznivce a malé muzikanty.
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Tábory

Kromě táborů a rekreací, které pořádají jednot-
livá střediska proběhl v roce 2012:

Lyžařský tábor ve Strážném 
hlavní vedoucí Mgr. Barbora Masopustová 

Tábor je pořádán pro žáky ZŠ sv. Voršily, větši-
nou ze třetích tříd. Celkem 62 účastníků.
vaření v chatě si zajišťujeme sami s nízkými 
náklady. Tým vedoucích je stabilní skupina (Bra-
trská YMCa), která tábor pořádala již po deváté. 
před táborem absolvovali vedoucí akreditovaný 
instruktorský kurz.

Letní tábor pro rodiny na Vlčici
hlavní vedoucí: Ing Jan vorlíček,  
jan.vorlicek@volny.cz 

Tábora v krásném prostředí na vlčici u Staňkov-
ského rybníka se zúčastnilo  celkem devět rodin 
– 36 účastníků. program byl volnější, přizpůso-
bený zájmu účastníků (sporty, výtvarné tvoření, 
soutěže, zpívání u ohně, deskové hry). Manželé 
vorlíčkovi vedli tento tábor již čtvrtým rokem.  

Letní tábor na Kosím potoce 
hlavní vedoucí: Mgr. Jana Žárská,  
zarskych@email.cz, www.kosipotok.cz  
fotografie: www.fotokosak.rajce.net 

Účastníci byli dle věku rozděleni do dvou skupin 
- táborů. Děti ve věku 6-12 let měly téma celo-
táborové hry vIKInGovÉ. programově i místem 
oddělenou skupinou byli teenageři (13-18 let), 
téma pro jejich tábor mělo název DrUhý váno-
CE. Tábory byly vedeny v outdoorovém duchu - 
vedly účastníky k poznávání pobytu a pohybu  
v přírodě, s ohledem na její šetrné užívání. Tá-
bor se konal již 19tým rokem, v roce 2012 bylo 
celkem 63 účastníků (včetně vedoucích). 

Velké poděkování patří všem vedoucím a dal-
šímu technickému personálu, kteří bez nároku 
na honorář pracovali dobrovolnicky plným výko-
nem dnem i nocí. poděkování vyjadřujeme také 
městu černošín za možnost uskladnění našeho 
táborového vybavení a vstřícné jednání.

„Cílem tábora bylo podporovat spolupráci, krea-
tivitu, schopnost řešit nepředvídané a kompliko-
vané situace, představovat křesťanství v tvořivé 
a srozumitelné formě.“          

 Jana – hlavní vedoucí 

Jednorázové akce

v YMCa praha se v roce 2012 uskutečnilo na 
300 jednorázových akcí, celkový součet účastní-
ků je 6590 osob. většinu z nich pořádaly jednot-
livé aktivity (jsou součástí jejich zpráv). Jednalo 
se o vzdělávací, kulturní i společenské akce.



YMCa – proSTor pro TEBE!


