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Úvodní slovo
Nejlepší prostředí pro 

zdravý rozvoj člověka je kromě 
jiného společnost jiných lidí 
na čerstvém vzduchu, protože 
život v přírodě, jak je dobře 
známo vyzývá k pospolitosti. 
Podíváme-li se na věc z toho-
to hlediska, většina starších 
lidí v západní společnosti žije 
samo. Sami v malých bytech, 
s nedostatkem pohybu a vět-
šinou každý den jen s nepatrnými sociálními kontakty. 
Kdo takto žije, měl by si opatřit „vnuka“ a kdo nemůže, 
ať si nějakého půjčí. Mladý člověk je nekonečným zdro-
jem otázek, výzev, rozdílných názorů, provokací a vtipů 
– mnohem lepší než obrazovka. A pro mladistvé a starší 
jsou staří lidé rovněž lepším prostředím než obrazovky, 
protože se k nim mohou přitulit. Udělat něco, co pro-
spívá vzájemným vztahům, nepřináší zisk jen nám, ale 
i společnosti ve které žijeme.

Tak jsme rádi, že jsme se mohli i v uplynulém roce na 
něčem takovém společně podílet.

ThLic. Mgr. Petr Glogar
předseda sdružení

Kdo jsme
Jsme nestátní nezisková organizace, založená v r. 2011, 

aby jako nositelka tradice manželských setkání tuto 
aktivitu dále realizovala a rozšiřovala ji o další návazné 
programy – kurzy, přednášky i akce pro mládež.

Stojíme na křesťanských principech a naše působení 
je založené na dobrovolné službě. 

Jsme kolektivním členem YMCA v ČR. 

Naší vizí je přispívat k všestrannému tělesnému, psy-
chosociálnímu a spirituálnímu rozvoji osobnosti, a posi-
lovat tak zdravé mezilidské vztahy, zejména vztahy mezi 
partnery a v rodinách.
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2400151181/2010
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Naše aktivity

V r. 2015 jsme uspořádali 35 akci, z toho 19 akcí pro 
veřejnost.

16 pro dobrovolníky (9 pro spolupracovníky v aktivi-
tách pro dospělé a 7 pro mladé dobrovolníky pomáhají-
cí v aktivitách pro děti a mládež).
Návštěvnost

1942 účastníků navštívilo v r. 2015 naše akce, z toho 
185 dětí či teenagerů.

Pro manžele (páry)

Pro děti a mládež

Pro muže

Pro ženy

Vzdělávací, duchovní 
i zážitkové

Semináře, kurzy, 
workshopy, přednášky

Jednodenní, vícedenní, 
týdenní

V celé ČR

Přehled akcí
Školení pro dobrovolnické páry
Praha 29. 1., 26. 2., 12. 3., 18. 6., 4. 12. 2015

Kurz Zacheus
Praha 2. 2., 2. 3., 30. 3., 27. 4., 25. 5., 12. 10., 19. 11., 7. 12. 2015

Ples
Praha 14. 2. 2015

Přednáška Hádati se povoleno! MUDr. Zuzana 
Pinďáková
Praha 12. 3. 2015

Jarní a podzimní víkendový seminář pro páry
Třešť 20.–22. 3 a 6.–8. 11. 2015

Vzdělávací a rozvojové programy pro mládež 
Tetín 10.–12. 4. 2015, Tožice 13.–15. 11. 2015

Setkání vedoucích kurzů MS
Albeřice 10.–12. 4. 2015

Jednodenní vrstevnická setkání mladých dobrovolníků 
Praha 15. 4., 7. 10. 2015

Vzdělávání týmu (pětidenní seminář pro dobrovolnické 
páry)
Želiv 6.–10. 5. 2015

Muži – Celostátní seminář
Křižanov 28.–31 .5. 2015

Den rodin
Praha 6. 6. 2015

Víkendové semináře pro mladé dobrovolníky
Praha 5.–7. 6. a 25. 6. 2015; Špindlerův Mlýn 23.–25. 10. 
2015

Týdenní letní kurz pro páry 
Třešť 14.–22. 8. 2015

Tábor pro děti
Třešť 14.–22. 8. 2015

Mužský rituál přechodu do zralé dospělosti (a jeho 
návazná část pro absolventy)
Nesměř 16.–20. 9. (19.–20. 9.) 2015 



Ženy – Celostátní seminář
Slaný 10. 10. 2015

Vzdělání týmu 5P 
Praha 16.–18. 10. 2015

Vícedenní seminář pro angažované muže
Špindlerův Mlýn 26.–29. 11. 2015

Programy pro páry a rodiny 
Manželská setkání 
Týdenní letní kurz pro páry 
Třešť 14.–22. 8. 2015

Jarní a podzimní víkendový seminář pro páry
Třešť 20.–22. 3 a 6.–8. 11. 2015

Jarním seminářem se uzavírá celoroční program pro 
partnery nastartovaný letním kurzem v předchozím 
roce. 
Přednášejícími byli tentokrát PhDr. Dagmar Konečná, 
P. Petr Glogar a za manžele Dita a Tomáš Kučerovi. 
Páry se naposledy sešly ve stejných skupinkách jako na 
letním kurzu a účastníci si mohli i přečíst dopis, který 
sami sobě psali na podzimním setkání. 

Letní kurz partnerských vztahů – Manželská setkání je 
hlavním programem každoročních aktivit pro manžele 
a má za cíl obnovit a prohloubit partnerské a rodičov-
ské vztahy.  Je osmidenní a zúčastnili se jej jak man-
želské páry, tak i nesezdaní partneři, kteří žijí v trvalém 
vztahu. Kurz je veden v duchu křesťanských zásad, ale 
je otevřen širokému okruhu zájemců, kteří se rozhodli 
poznat a prohloubit svůj vztah. Program je určen všem, 
bez rozdílu věku. 
Manželská setkání jsou vedena jako laická aktivita. 
Přednášejícími jsou manželé, kteří neprezentují jen teo-
rii, ale otevřeně ji dokumentují svým vlastním životním 
příběhem. Po celou dobu akce je ovšem k dispozici i tým 
zkušených odborníků: psycholog, psychiatr – rodinný 
terapeut, lékař a kněží s bohatými zkušenostmi v ob-
lasti partnerských vztahů. Tým je připraven nabídnout 
pomoc nejen na místě, ale i doporučit následné kroky, 
případně nabídnout kontakty na další odborníky.
Program kurzu je připraven podle finského modelu 
YMCA Whole Marriage Ministries, který od 70. let 20. 
století inspiruje podobné aktivity nejen v Evropě. V ČR 
působí od konce 80. let, náš tým poprvé uspořádal kurz 
v r. 1997.
Přednášky se věnují hledání zdravého sebevědomí, 
uspořádání priorit a životních hodnot, roli odpuštění 
v každém partnerském vztahu, odstranění chyb v ko-
munikaci, vzájemnému sdělování klíčových potřeb 
partnerů, sexualitě a dalším. Po každé přednášce se 
účastníci scházejí ve skupinkách tvořených 3–4 páry, kde 
se společně zamýšlejí nad tématy přednášek a vzájemně 
se obohacují o zkušenosti.
Pro zájemce je nabízen i duchovní program s úzkou 
vazbou na obnovu partnerských vztahů. Zahrnuje 
přednášky, společné modlitby, bohoslužby i příležitost 
k osobním rozhovorům s kněžími. 
V průběhu týdne funguje i nabídka přidružených 
sportovních a kulturních aktivit – například divadelní 
představení, volejbalový a fotbalový turnaj a další.
Podzimní seminář navazoval na letní kurz. Tato akce 
je totiž každoročně součástí celého konceptu. Páry se 
scházejí ve stejných skupinkách jako v létě a mají mož-
nost hlouběji rozvinout podněty z letního kurzu. 
Přednášejícími byli MUDr. et PhDr. Jan Poněšický, 
P. Petr Glogar a za manžele Hana a Petr Kaněrovi.



Školení pro dobrovolnické páry
Praha 29. 1., 26. 2., 12. 3., 18. 6., 4. 12. 2015

Vzdělávání týmu (pětidenní seminář pro dobrovolnické 
páry)
Želiv 6.–10. 5. 2015

Setkání vedoucích kurzů MS
Albeřice 10.–12. 4. 2015

Vzdělání týmu 5P 
Praha 16.–18. 10. 2015

Vzdělávání dobrovolníků pokračovalo pravidelnými 
čtvrtečními večery s přednáškami odborníků – psycho-
logů a psychoterapeutů. Po letním kurzu bylo mimo-
řádné setkání s vyhodnocením akce a výsledky ankety 
účastníků.
Víkendová vzdělávací akce pro dobrovolníky  
6.–10. 5. 2015 v Želivě – program Časová osa s manželi 
Chválovými a Petrem Glogarem pracoval opět se všemi 
třemi rovinami osobnosti se zvláštním zaměřením na 
psychosociální a spirituální. Akce byla určena pro nověj-
ší dobrovolníky, kteří tímto programem ještě neprošli. 
V druhé polovině víkendu za nimi přijeli i jejich zkuše-
nější kolegové, aby mohlo navázat školení pro pro-
vázející páry jako příprava před letním kurzem. Pro-
bírala se modelová řešení problematických situací ve 
workshopech.
Setkání vedoucích kurzů MS 10.–12. 4. 2015 Albeřice
V krásném prostředí Domu setkání v Krkonoších se 
již tradičně odehrává týden po velikonocích setkání 
vedoucích kurzů Manželských setkání z celých Čech 
i Slovenska. Je to příležitost poreferovat o novinkách, 
seznámit se se zajímavými nápady, navzájem se inspi-
rovat a diskutovat o směřování této aktivity. Celou akci 

měla tentokrát na starosti YMCA Familia, 
a tak jsme k společnému 

vzdělávacímu 

programu přizvali Petera Tavela a Ludmilu Bartůško-
vou, kteří již řadu let vedou školení našich dobrovolníků 
a na jejichž programy máme velice pozitivní zpětnou 
vazbu. To se potvrdilo i v Albeřicích, naši kolegové 
z jiných kurzů MS hodnotili celý víkend v superlativech. 
Tématem workshopů bylo především zamyšlení nad 
pozitivy i negativy dobrovolnické práce.
Vzdělání týmu 5P 16.–18. 10. 2015 v Praze – Vinoři
Závěrečný díl oblíbeného cyklu seminářů s Peterem 
Tavelem a Ludmilou Bartůškovou spojoval prvky artete-
rapie, techniky komunikace a zkušenosti z workshopů.

Den rodin
Praha 6. 6. 2015
Den rodin vznikl z potřeby setkávat se jako celé rodi-
ny i s dětmi a strávit společně příjemný sváteční den. 
Vypravili jsme se vlakem do Běchovic, kde měla začátek 
procházka spojená s „bojovkou“ nejen pro děti. Putová-
ní bylo zakončeno posezením, občerstvením, zpíváním, 
koupáním atd. ve Chvalech v areálu Církve bratrské.

Ples 
Praha 14. 2. 2015
Ples Ymca Familia otevíral roční program našich akcí. 
Konal se tradičně v Arcibiskupském paláci na Hradča-
nech.

Přednáška
Hádati se povoleno! Praha, 12. 3. 2015

Kurz Zacheus
Praha 2. 2., 2. 3., 30. 3., 27. 4., 25. 5., 12. 10., 19. 11., 7. 12. 2015

Kurz Zacheus se zrodil v prostředí Komunity Emmanuel 
ve Francii. Jeho cílem je proměna člověka prostřednic-
tvím sociální nauky církve.
Kurz se skládal z osmi před-
nášek v měsíčním 
rytmu. 



Posluchač pak dostal materiál pro práci na doma. Jeho 
úkolem bylo měsíc se zabývat předneseným tématem, 
přičemž se v polovině měsíce sešel s ostatními účastníky 
ve skupině a výsledky práce konfrontoval. Práce spočí-
vala v jednoduchých denních úkolech a modlitbách.
Přednášky vedl Dr. Ing. Ladislav Heryán, Th.D.

Programy pro ženy
Ženy – Celostátní seminář
Slaný 10. 10. 2015

Celostátní seminář pro ženy je programem, který je 
zaměřen na témata, se kterými se ženy často ve svém 
životě setkávají. Seminář v roce 2015 proběhl ve Slaném 
a skládal se z přednášek a práce v malých skupinkách. 
Název semináře byl „Všemi smysly“. Přednášejícími byli 
MUDr. Zuzana Pinďáková, P. David Peroutka OCD 
a Ridina Ahmedová

Programy pro muže
Muži – Celostátní seminář 
Křižanov 28.–31. 5. 2015

Mužský rituál přechodu do zralé dospělosti (a jeho 
návazná část pro absolventy)
Nesměř 16.–20. 9. (19.–20. 9.) 2015 

Vícedenní seminář pro angažované muže
Špindlerův Mlýn 26.–29. 11. 2015

Celostátní seminář pro muže: programová náplň 
sestávala z přednášek a práce v malých skupinách. 
Přednášejícím byl Mgr. Václav Vacek. Téma bylo Chlap 
v křesťanské rodině.
Mužský rituál přechodu do zralé dospělosti 
(MROP) je netradiční seminář, 
který se soustředí 

na problematiku přechodu mužů ke zralé dospělosti. 
Ve dnech 16.–20. 9. 2015 proběhl, v pořadí již dvanáctý 
ročník, a to na obvyklém místě v Nesměři u Velkého 
Meziříčí.
Program semináře se opírá o křesťanské základy, nachá-
zí však inspiraci i v jiných kulturách a náboženských 
tradicích.
Jeho součástí jsou přednášky, které seznamují účastníky 
s problematikou psychosociální a spirituální dospělosti. 
Na ně navazuje jak samostatná práce jednotlivců, tak 
práce v malých skupinách. Program je dále doplněn ri-
tuály, které svou dynamikou ve velké skupině prohlubují 
pochopení jednotlivých témat názornou uměleckou 
zkratkou. 
Seminářem provázeli Petr Glogar a Václav Vacek ve 
spolupráci s týmem proškolených dobrovolníků.
V návaznosti na Mužský rituál přechodu do zralé 
dospělosti proběhl ve dnech 19.–20. 9. 2014 seminář pro 
muže, kteří se této akce zúčastnili v minulých letech. 
Pro všechny účastníky to byla příležitost, aby se podělili 
o zkušenosti, jak se jim daří rozvíjet dovednosti získané 
v průběhu rituálu v denním životě.
Seminář pro angažované muže, mezi účastníky známý 
jako pravidelné setkání chlapů FIŠERKA, proběhl 
v Krkonoších ve dnech 26.–29. 11. 2015, a to letos již 
popatnácté. Akce je určena především aktivním mužům 
z Prahy a okolí, ale i tradičním příznivcům z celé ČR.
Hlavním bodem programu byly přednášky a zamyšlení 
se nad tématem „Krize v rodině a ve společnosti“. Před-
nášky vedl ThLic. Mgr. Petr Glogar a Dr. Ing. Ladislav 
Heryán, Th.D.

Součástí programu byla i tradiční túra po hřebenech 
Krkonoš, čas na rozhovor a hlavně 

„setkání se“.



Programy pro děti a mládež 
Tábor pro děti
Třešť 14.–22. 8. 2015

Víkendové semináře pro mladé dobrovolníky
Praha 5.–7. 6. a 25. 6. 2015; Špindlerův Mlýn 23.–25. 10. 
2015

Vzdělávací a rozvojové programy pro mládež 
Tetín 10.–12. 4. 2015, Tožice 13.–15. 11. 2015

Jednodenní vrstevnická setkání mladých dobrovolníků 
Praha 15. 4., 7. 10. 2015

Tábor dětí původně vznikl z potřeb Manželských setká-
ní. Mladí dobrovolníci (pečovatelé) zajišťují péči o děti, 
které si účastníci MS přivezou s sebou, když se jim 
nepodaří zajistit svým dětem hlídání jinak. 
Třešťský tábor trval 8 dnů. Děti, rozdělené do malých 
skupinek podle věku, si od rána do večera užívaly bo-
hatého programu, který v závěru tábora vyvrcholil hrou 
na téma Akademie múzických umění. Každé dítě se tak 
stalo studentem nově založené školy a mělo za úkol 
složit zkoušku z uměleckých předmětů. Děti prokázaly 
vysokou míru kreativity a staly se tak prvními absolven-
ty akademie.
Večer byl vždy připraven pro pečovatele různorodý 
program, ať už přednášky (P. Pavla Poly o „Jsme přece 
jeho dílo“, nebo manželů Večeřových), sportovní aktivity, 
divadlo či modlitba.
Semináře a setkání mladých dobrovolníků
Pečovatelé se na letní tábor celoročně připravují, schá-
zejí se během roku v Praze na večerních programech 
a dvakrát ročně se společně vzdělávají na víkendové 
akci, na kterou jsou přizváni odborníci z různých oborů 
– zdravověda, pravidla bezpečnosti atd. Na jarním 
přípravném víkendu byla jedním z lektorů Martina 
Tesařová, která učila dobrovolníky pracovat se skupinou 
a s její dynamikou. Dobrovolníci tak na setkáních získají 
potřebné informace k celému kurzu, seznámí se se 
zásadami práce s dětmi, naučí se řešit různé nečekané 
situace, prohlubují vztahy mezi sebou a začínají připra-
vovat některé z aktivit pro děti.
Hlavním programem podzimního setkání byla evaluace 
letního kurzu a teambuildingové aktivity. Mělo i formu 

jistého poděkování za dobrovolnickou práci pečovatelů 
v létě.
Duchovní jednodenní setkání pečovatelů v Praze vedl 
Pavel Pola na téma „Ze smrti k životu“.
Program pro dospívající mládež vznikl ze zájmu po-
kračovat v práci se skupinkou nejstarších dětí z letního 
tábora ve věku od 13 do 18 let. Účastní se ho i dospívají-
cí, kteří letos na táboře nebyli, ale absolvovali jej někdy 
v minulosti. Snahou je vést mladistvé k odpovědnosti, 
ohleduplnosti, péči o životní prostředí, iniciativě, aby 
se v budoucnosti případně stali sami dobrovolníky – 
pečovateli.
Pečovatelé připravili zábavný program zejména na dvou 
víkendových setkáních v Tetíně a Tožicích. Mladí byli 
vedeni k samostatnosti, odpovědnosti, spolupráci mezi 
sebou a přijímání druhých v jejich odlišnostech. Byla 
podporována jejich kreativita a týmový 
duch. 

Náš tým 
Dobrovolníci
Naše akce stojí na ochotě mnoha desítek dobrovolníků. 
Jde zejména o mladé dospělé, kteří chystají akce pro 
děti a mládež, a také o manželské páry i jednotlivce, 
kteří připravují programy pro dospělé. Bez jejich zájmu 
a nasazení by Ymca Familia neexistovala.
Smysl dává programům také otevřenost účastníků ke 
sdílení.
Všem velký dík!



Odborníci
Odborný program sdružení koncipují rodinní terapeuti 
ThLic. Mgr. Petr Glogar a Ing. Mgr. Zdeňka Hegrlíková. 
Odborné programy v roce 2015 vedli a lektorovali:

Ridina Ahmedová
Mgr. et Mgr. MUDr. Ludmila Bartůšková

ThLic. Mgr. Petr Glogar
PhDr. Ing. Ingrid Hanušová Ph.D.

Dr. Ing. Ladislav Heryán, Th.D.
Doc. Pavel Hošek, Th.D. 
MUDr. Vladislav Chvála 

PhDr. Ludmila Chválová Trapková
PhDr. Dagmar Konečná
P. David Peroutka OCD

MUDr. Zuzana Pinďáková
Mgr. Pavel Pola

MUDr. et PhDr. Jan Poněšický PhD.
Doc. Ing. Mgr. et Mgr. Peter Tavel

Mgr. Václav Vacek
Supervize týmu: PaedDr. Michael Chytrý

Ekonomika
Dárci a příznivci
DĚKUJEME všem, kdo nás finančně podpořili a umož-
nili tím účast i těm, kteří by se jinak nemohli zúčastnit.
Zvláštní poděkování dárcům od 3 000,– Kč výše:

Hrňákovi .................................................................. 15 000
Hněvsovi ...................................................................11 000
Pospíšilovi ................................................................ 10 000
Kalábovi.................................................................... 10 000
Šenkýřovi ...................................................................9 500
Šamánkovi.................................................................8 200
Kohlovi ........................................................................8 200
Doubkovi ...................................................................5 000
Zemanovi ...................................................................4 800

Výsledovka
Hospodářský výsledek

Náklady Kč Výnosy Kč

Spotřeba materiálu, 
DHIM, DNIM

143 292,20 Dotace MŠMT 0,00

Služby, nájmy, opra-
vy, telefony, cestovné, 
energie 

2 780 318,09 Jiné dotace – 
MPSV, MVČR

0,00

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

618 706,00 Členské 
příspěvky

1 320,00

Ostatní náklady 11 631,00 Dary 1 623 381,69

Odpisy 0,00 Příjmy z vlast-
ní činnosti 

1 732 930,00

Poskytnuté dary 
a příspěvky

570,00 Ostatní výnosy 171 585,60

Daň z příjmu práv-
nických osob

0,00   

Náklady celkem 3 554 517,29 Výnosy celkem 3 529 217,29

Zisk 0,00 Ztráta 25 300,00

Rozvaha
Aktiva Kč Pasiva Kč

Hmotný a nehmotný 
Investiční majetek

0,00 Vlastní jmění 144 283,40

Finanční investice 0,00 Nerozdělený 
zisk/neuhrazená 
ztráta

452 073,93

Oprávky k hmot. 
i nehmot. invest. 
majetku

0,00 Závazky 
z obchodního 
styku

17 600,90

Peněžní prostředky 159 819,67 Závazky ze závislé 
činnosti

42 843,00

Pohledávky 
z obchodního styku

472 681,56 Daň z příjmů 
právnických osob

0,00

Pohledávky za 
zaměstnanci

0,00 Ostatní pasiva 1 000,00

Ostatní aktiva 0,00   

Aktiva celkem 632 501,23 Pasiva celkem 657 801,23

Ztráta 25 300,00 Zisk 0,00
Dotace a granty v roce 2015
Dárce  Částka
Vnitřní grant YMCA v ČR 63 900 Kč
Provinční delegatura ŘBK 1 617 332 Kč



Kontakty
YMCA Familia
Lucemburská 7 
130 00 Praha 3
www.familia.cz

Kancelář
sekretariat@familia.cz
tel: 606 745 048 (Karel Plechl)
finance@familia.cz (Marcel Votípka)

Programy pro manžele
ms@familia.cz
tel.: 602 681 888 (Dita a Tomáš Kučerovi) 

Programy pro muže
chlapi@familia.cz
tel.: 724 205 809 (Zdeněk Michalec)

Programy pro ženy a pro PPS
zeny@familia.cz, 
tel.: 602 212 734 (Zdeňka Hegrlíková)

Programy pro děti a mládež
info@pecouni.cz
tel.: 773 693 888 (Jan Kabelka, Marie Hegrlíková)


