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Aby všichni jedno byli

YMCA ve světě

Poslání YMCA

PROTEIN
časopis YMCA v České republice
Ročník VII, listopad 2005

Young Men‘s Christian
Association
„Aby všichni jedno byli...“ (Jan 17, 21)
YMCA je křesťansky orientované, dobrovolné, nepolitické a neziskové sdružení, které usiluje o plnohodnotný život
mladých lidí.
Jméno YMCA je zkratkou anglického
názvu „Young Men‘s Christian Association“, jehož českým ekvivalentem je
dnes pro YMCA „Křesťanské sdružení
mladých lidí“.
YMCA vznikla v roce 1844 v Londýně
a v České republice (tehdejším Československu) začala působit v roce 1919.
Dnes je nejstarší a největší mládežnickou organizací na světě, která ve
124 zemích světa usiluje o harmonický
rozvoj člověka, jeho ducha, duše i těla,
prostřednictvím společenství a programů otevřeným všem lidem bez rozdílu
pohlaví, rasy, národnosti a politického
či náboženského přesvědčení, sociálního postavení, fyzických a duševních
schopností.

V tomto čísle přinášíme mimo jiné rozhovor s Oksanou Karbanovou, nejvzdálenějším
hostem naší redakce v historii. O Protein jevila velký zájem a několik ukázkových
čísel si odvezla do svého 8000 km vzdáleného sibiřského domova.
ADRESA REDAKCE
Protein
YMCA v ČR - ústředí
Na Poříčí 12
115 30 Praha 1
telefon: 224 872 004
e-mail: protein@ymca.cz,
website: http://www.protein.ymca.cz
Právo redakční úpravy vyhrazeno.
Články neprochází žádnými korekturami.
Registrační číslo MK ČR E 14324
Uzávěrka: 20. 10. 2005
Uzávěrka příštího čísla 20. 11. 2005

YMCA je hnutím služby a pomoci. Po
celém světě má asi 40 milionů členů.
V České republice pracuje YMCA v
31 pobočkách, které jsou kolektivními
členy YMCA v ČR. Jsou to:
Oikumené - Akademická YMCA, YMCA
Braník, YMCA Brno, YMCA České Budějovice, YMCA DAP, YMCA Děčín, YMCA
Hradec Králové, YMCA Husinec, YMCA
Jindřichův Hradec, YMCA Klatovy,
YMCA Kluby, YMCA Krabčice, YMCA
Krnov, YMCA Letohrad, YMCA Liberec,
YMCA Setkání, YMCA Mělník, YMCA
Neveklov, YMCA Olomouc, YMCA
Open, YMCA Orlová, YMCA Ostrava,
YMCA Ostrava – Poruba, YMCA Polička,
YMCA Praha, YMCA Strmilov, YMCA
Třebechovice, YMCA T.S., YMCA v Ústí
nad Labem, YMCA Znojmo a YMCA Živá
rodina.
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všechno, včetně nočních směn. Zvládnout to jde ale jedině tehdy, když vaše příspěvky nepřijdou teprve onoho
1. do naší e-mailové schránky. Ten slavný den uzávěrky
je vždy 20. v měsíci a právě tento den se na ně nejvíce
těšíme.
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Příjemné počtení, poučení, luštění, inspirace čerpání,
dobytí, nálady zvednutí a já nevím, co ještě všechno se
dá s Proteinem dělat, přeje
J. V. Hynek

28

Rozhovor s Oksanou Karbanovou

Hlavní téma je totiž věnováno samotnému vydavateli
– tedy YMCA v ČR. YMCA má sice za sebou již 161 let
své existence, ale v novodobé historii naší země pouze
13. Puberta je tedy zde! Právě v této chvíli se proto
YMCA zastavila a zamýšlí se nad svým dalším směřováním. Největší prostor je tak věnován poslání YMCA – co
je YMCA, jak vidí sebe sama, své místo, postavení a úkol
ve společnosti.
Nepřináší určitě nic nového, základní východiska zůstávají rozhodně stejná jako při vzniku YMCA v roce 1844,
takto ověřenou tradici by opustil jen bloud. Žijeme však
v 21. století, a proto základní principy, které si dovolím
prohlásit za již neměnné, potřebují novou interpretaci. Je
třeba najít nové formy práce, komunikace, jiné dílčí cíle,
odpovědi na potřeby současné společnosti i jednotlivců.
YMCA je tu předně jako hnutí služby, je tedy třeba hledat
nové polohy, plochy, rozměry, oblasti atd., kde může být
užitečná. Mám za to, že příspěvky v tomto čísle ukazují,
že YMCA i dnes ví, čím je, o co jí jde a co chce dělat.
I články, které nepatří do rubriky „Téma“, se ale této myšlenky dotýkají. Přinášejí informace o tom, že v YMCA se
něco děje, něco se v ní hýbe, daří, že je zkrátka živá. Cílem tohoto čísla je tak přivést vás k myšlence, že připojit
se k YMCA a jejímu poslání má smysl.
To, co bychom si jako redakce přáli, je větší zpětná vazba. Neváhejte nám tedy na e-mail redakce: protein@ymca.cz napsat jakoukoliv reakci, ať už na konkrétní článek
nebo obecnou připomínku, nápad či námět. Zároveň znovu připomínám, že Protein je otevřen pro vaše příspěvky
– odrážející ymkařský pohled na svět.

Jan Šimsa

Ladislav Zvolánek

Štěpán Černý

Kdo asi... :-)

Dominik Zunt

Vojtěch Berger

Petra Tenglerová

Eva Jakšíková

Klára Obadalová

Magda Rounová

František Kroužil & Eliška Venglařová

Jaroslav Vojta Hynek

... a mnoho jiného...

IMPULZY

ABY VŠICHNI JEDNO BYLI
(Jan 17, 21)

FOTO: YMCA DAP

Následující úvahu pronesl Jan Šimsa na valném zenosti sociální i roztříštěnosti náboženské. Tedy touha po
shromáždění YMCA v ČR dne 22. října 2005.

spolupráci a smíření.

Pohled do Bible, do evangelia podle podání Janova, do jeho

Biblický citát „Aby všichni jedno byli...“ je 17. kapitoly mi ukázal hloubku tohoto Ježíšova výroku, části
jeho modlitby za učedníky, „i za ty, kteří skrze jejich slovo ve

základním mottem práce, poslání a smyslu mne uvěří“, tedy i za nás.
existence YMCA.
Milí přátelé, bratři a sestry!

Jeden ze zakladatelů Ymky v Československu a její mnohaletý předseda Emanuel Rádl to vyjádřil takto: „Kristus nikoho
netrestal, nikoho neodsoudil; jeho pohrůžky se vesměs týkají
až převratu za posledního soudu. O sobě samém pak Kristus
říkal, že on a Otec nebeský jedno jsou, tj. přikázání Ježíšova
jsou přímou vůlí Boží. Odvozuji odtud poznání, kterého se
theologové neradi odvažují: Že Kristus přinesl přímé poučení
Boží pro lidi, a že Bůh jedná tak, jak jednal Kristus. …Bůh
se ničím neurazí a všechno snese, i ukřižování; má však lidi
Později jsem začal chápat, proč ymkaři přijali toto heslo kon- nad pomyšlení rád a pomáhá způsobem bezbranného člověcem XIX. století za své – byla v tom touha po bratrství ka: Poučuje, vede, chválí, dává příklady, napomíná, varuje.“
lidstva, v době vzrůstajících nacionálních snah, odci- (Útěcha z filosofie, str. 23.24)

Na první poválečné konferenci (říkalo se i retreat) jsem poprvé
viděl na velkém bílém látkovém transparentu modrý nápis UT
OMNES UNUM SINT. Natolik jsem uměl latinsky, že to znamená: ABY VŠICHNI JEDNO BYLI. Popravdě řečeno jsem tomu
moc nerozuměl. Navíc jsme byli po válce nabroušeni proti
každému, kdo chtěl, aby byla mládež jednotná, tedy abychom
byli jedno, jednotni atd.
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Stojí tam psáno: „... aby všichni byli jedno jako ty Otče, ve
mně a já v tobě, aby i oni byli v nás. Aby tak svět uvěřil, že ty
jsi mě poslal.“

Heslo má svou hloubku. Ukazuje, v jakém směru je založena práce Ymky. V druhém sledu jde o to, aby lidé byli
zajedno v důležitých věcech, aby národy nestály proti sobě
jako nepřátelé, zaměstnanci nebyli proti zaměstnavatelům,
evangelíci proti katolíkům, ale byli schopni přátelské spolupráce. To je i hloubka toho, čemu se dnes říká cizím slovem:
integrace Evropy. A mělo by to být v záměrech globalizace!
Podobně tak je založena ekumeničnost Ymky – naše zakladatele už v XIX. století trápila nejednotnost křesťanských církví
a rozhodli se spolupracovat nejen s různými protestantskými
denominacemi, ale i s katolíky a s pravoslavnými. Prožil
jsem až určité dojetí, když jsem pochopil symboliku budovy
Ymky v Jeruzalémě. Jedna budova připomíná synagogu, je
spojena s budovou připomínající přízemní mešitu. Spojuje
je uprostřed vysoká štíhlá věž ukazující k nebesům. Program
jeruzalémské Ymky? Smíření židovské a arabské kultury!
K tomu mají pracovat křesťané v Izraeli! Byli jsme tam na večeru, který dal oběma kulturám v písních a tancích slovo. To
je úkol křesťanů: vést společnost ke smíření, k jednotě, která
vylučuje násilné, válečné konflikty, které nejsou řešením, ale
prohlubují zášť a pomstu z obou stran.
V tom smyslu můžeme pochopit myšlenku jednoty i my!
Při zachování individuality – a v něčem zůstala YMCA věrná
základnímu nekonformnímu individualismu protestantskému
– pracovat k tomu, aby si lidé rozuměli, aby se učili spolupracovat, aby nepřeceňovali politická nebo mocenská řešení,
ale věděli o potřebě drobné práce s dětmi, s mládeží, s potřebnými lidmi, jak tomu učil Masaryk. V tom smyslu tedy je
třeba být „zajedno“, táhnout za „jeden provaz“, mít metody a
cesty sice rozličné, ale vůli právě společnou, v tom nejlepším slova smyslu: jednu!.
K tomu nás vede staré dobré ymkařské heslo: Aby všichni
jedno byli!
Jan Šimsa

Benefiční adventní koncerty
v Kostele sv. Vojtěcha v Ústí nad Labem
27. 11. 2005 od 17 hodin
Účinkují:
Pěvecký komorní sbor CONCERTO ze ZUŠ Neštěmice,
klavírní doprovod Jitka Jiránková a Severočeské smyčcové
kvinteto – um. vedoucí M. Říhovský, trubka J. Veselinovič,
hoboj M. Halamová, soprán R. Sekačová, L. Hlavsová, alt
B. Kacerovská, sbormistr J. Šímová, varhany - J. Beneš a
Eliška Krovová a dirigent J. Beneš.
Program:
J. S. Bach, F. X. Briti, A. Vivaldi, W. A. Mozart, J. Leavit,
J. Beneš.
4. 12. 2005 od 17 hodin
Účinkuje:
Komorní sdružení profesionálních umělců - hudebníků,
zpěváků a sólistů, kteří společně vystoupí na kůru v kostele
sv. Vojtěcha s nejznámější a nejoblíbenější vánoční hudbou, kterou je bezesporu Česká vánoční mše Hej Mistře
Jana Jakuba Ryby.
11. 12. 2005 od 16 hodin
Účinkují:
Soubory uč. Jany Sečanské: Collegium Flautini, Musica
da camera ze ZUŠ Louny, Flautini piccoli a Lounská píšťalka soubor ze Školy hrou Jany Sečanské a žáci ze třídy
uč. J. Sečanské a Mgr. Ivany Derflerové.
Hosté:
Klára Nováková, Milan Sečanský ze Severočeského divadla opera a baletu v Ústí nad Labem.
Program:
Koncertní vystoupení souborů a jednotlivců - A. Dvořák
- Biblické písně a Árie z kantáty Svatební košile; Händel
- Vodní hudba Allegro, Cora; Vánoční skladby, koledy a
vánoční hra.
18. 12. 2005 od 18 hodin
Účinkuje:
Komorní sbor Mistra Jakoubka ze Stříbra z Příbrami - Vánoční písně z Jistebnického kancionálu.
Koncert bude spojený se slavnostním ukončením výstavy
„Od Mistra Jana Husa k současnosti“ v rámci projektu
„Stále živá historie“ za přítomnosti pražského biskupa
Církve československé husitské Mgr. Karla Bicana a
dalších zástupců pořadatelů, moderuje Jaroslav Achab
Haidler.
Vstupné na koncerty je dobrovolné.
Finanční prostředky budou věnovány na
charitativní účely pro oživení historického areálu
Dominikánského kláštera v Ústí nad Labem.
Garant akcí:
Pavel Hušek jr. - 776 103 810 (program a media)
případně Filip Hušek - 737 112 042 (ředitel YMCA v
Ústí nad Labem)
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Poslání

YMCA

V následujícím textu se autor pokouší
vystihnout poslání YMCA, jak jej vnímají
její členové v dnešní době. Je výsledkem
diskuzí v rámci pracovní skupiny, která se
tímto úkolem zabývala v průběhu roku 2005
a byl prvotním předpokladem pro přípravu
Strategického plánu YMCA, jenž bude
realizován v příštích 5 letech.
Jak tedy vidí YMCA své poslání dnes?
J. Hromádka, J. B. Souček a další účastníci konference AY Obříství 1945

FOTO: ARCHIV YMCA

KŘESŤANSKÉ MISIJNÍ HNUTÍ

PŘÍLEŽITOST

YMCA vznikla z živé potřeby mladých křesťanů naplňovat Zvěst Evangelia je jedinečnou příležitostí pro každého človězákladní poslání a smysl existence každého živého křesťana, ka. Je příležitostí získat skutečnou, reálnou svobodu, smysl
který je zakotven ve slovech Evangelia:
života a světlo pro nejbližší kroky po cestě života. Každý, kdo
tuto zvěst přijal a stal se Ježíšovým učedníkem, doslova Jeho
Matouš 28,17-20: Spatřili ho a klaněli se mu; ale někteří člověkem (Ježíšův člověk = kristovec = křesťan), může svopochybovali. Ježíš přistoupil a řekl jim: „Je mi dána bodně a s radostí dávat prostor k růstu a příležitost se uplatnit
veškerá moc na nebi i na zemi. Jděte ke všem národům i druhému člověku. A to bez závisti, mindráků a obav.
a získávejte mi učedníky, křtěte ve jméno Otce i Syna i
Ducha svatého a učte je, aby zachovávali všecko, co Jan 14,5.6: Řekne mu Tomáš: „Pane, nevíme, kam jdeš. Jak
jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všecky dny bychom mohli znát cestu?“ Ježíš mu odpověděl: „Já jsem ta
až do skonání tohoto věku.“
cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.“
Pokud beru svoji víru jako křesťan vážně, musím brát vážně i toto poslání.
Ti mladíci v roce 1844 vedle živé víry
měli i požehnaný nápad, že Evangelium Ježíše Krista se nemusí zvěstovat
jen v kostelech a modlitebních shromážděních nebo při evangelizacích,
ale také při hře, zábavě, vzdělávání i
službě a pomoci druhým. Chtěli vytvořit nástroj křesťanské misie, který
by přinesl Evangelium, radostnou
zvěst o spáse v Ježíši Kristu, i tam,
kde byly jinak dveře, srdce i uši pro
církev zavřené. To se jim, s pomocí
Boží, povedlo dokonale.
Pokud na tomto základním směřování
cokoli změníme, pokud z naší víry budeme chtít vytlačit Evangelium Ježíše
Krista, který zemřel na kříži za naše
hříchy a vstal třetího dne z mrtvých,
přestaneme být YMCA.

FOTO: YMCA LETOHRAD

YMCA skutečně vznikla na probuzeneckých základech a na YMCA je PŘÍLEŽITOSTÍ pro osobní růst s vzdělávání
nich doposud také stojí. Bez tohoto ducha, základů a směřo- pro každého, kdo se chce aktivně zapojit do její práce
vání není YMCA Ymkou a ztratila by svou živost i přitažlivost. a služby.
Jan 6,37: Všichni, které mi Otec dává, přijdou ke mně; a kdo
Tato deklarace mise vlastně zcela „fundamentalisticky“ nava- ke mně přijde, toho nevyženu ven.
zuje na celou dlouhou historii a tradici světového společenství YMCA. Staví na základech, na nichž YMCA vyrostla a díky Nemůžeme se chovat jinak, než náš Pán. Každý, kdo k němu
nimž je i v celosvětovém měřítku tak úspěšná.
přišel, měl možnost s ním chodit, poslouchat Jeho slova,
vzdělávat, sloužit, pomáhat a růst ve víře i dobrých schopČinnosti, aktivity i společenství YMCA směřují k naplnění pr- nostech. Pro Ježíše nebyl dopředu nikdo beznadějný případ.
votního poslání. Pokud by tomu tak nebylo, není YMCA Ym- A tento postoj musí platit i pro nás. Nikoho nesmíme předem
kou. Prvotním posláním YMCA byla a je misie, tedy získávání vyloučit a lámat nad ním hůl, i kdyby to už udělali všichni
lidí pro Krista. Pokud toto poslání nenaplňujme především, kolem nás.
pak jsme mimo cestu, kterou jde YMCA už 161 let.
YMCA je PŘÍLEŽITOSTÍ poznat svoji cenu a najít sebe
Tato cesta mnoho lidí na mnoha místech ve světě přivedla sama v kontaktech a spolupráci s lidmi různých názorů
ke Kristu a mnoho lidí vedla k tomu, že změnili svůj názor na a životní orientace.
křesťany a křesťanství. Jsme, ať se nám to líbí nebo, obrazem Kdo přijal zvěst Evangelia, kdo přijal Pána Ježíše Krista za
Božím pro lidi, kteří s námi a naší prací setkávají a budou svého Pána a Spasitele, ví, jak nesmírnou cenu má jeho život.
setkávat.
Cenou za život každého z nás byl život Božího Syna.
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YMCA je PŘÍLEŽITOSTÍ ověřit si
a rozvinout svoje schopnosti v
náročné práci a službě doma i v
zahraničí.
Sny, ambice, touha poznávat, touha
sloužit a být užitečný, touha vést
smysluplný život, touha po uznání i
lásce, to vše jsou jedny za základních
atributů, které dělají člověka člověkem. Hodně mladých i starších lidí
strádá velice tím, že tyto atributy lidství nemohou plně nebo vůbec rozvinout, protože k tomu nemají ve svém
prostředí možnost a třeba ani dost
odvahy a sil. Velkou překážkou bývají
konvence dané komunity, předsudky,
závist i společenské předurčení dané
původem.
YMCA ve světě i u nás byla a je jedinečným prostorem k tomu, aby zde
jakýkoli člověk, který o to stojí, našel
skutečně motivující úkoly společně
s prostředím přátel, bratří a sester
v Kristu, kteří jsou mu schopni pomoci a podepřít ho v problémech,
povzbudit ho a poskytnout mu zpětnou vazbu.
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Tím, že YMCA je mezinárodní společenství a její služba zasahuje skutečně do všech společenských vrstev,
FOTO: YMCA LETOHRAD
otevírá lidem prostor k překonání
Jan 3,16: Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného daností spojených s jejich původem, sociálním postavením
Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život atd.
věčný.
Pán Ježíš před své učedníky kladl velmi nesnadné úkoly. Už
Především k poznání této ceny vlastního života by měli mít samo šíření Evangelia bylo a mnohdy stále je skutečně velmi
všichni, kdo se setkají s prací YMCA, příležitost. A to jde jen náročným a rizikovým úkolem, stejně jako další služba, ke
v kontaktu s živými křesťany.
které nás naše víra vede. YMCA proto poskytuje nepřeberně
možností, jak se do služby zapojit.
Pestrost společenství YMCA je ovšem také nesmírně nutná a
cenná. Rozšiřuje totiž obzor a činí jeho členy svobodnějšími
a méně manipulovatelnými. Navíc učí pravé pokoře i pravé OTEVŘENÝ PROSTOR
toleranci.
YMCA má jednu nesmírnou výhodu. Není žádným způsobem
Pravá pokora znamená především uznání své úplné závislosti vázána nějakou metodou práce. Je vázána jen svým poslána našem Pánu Ježíši Kristu. Ta vede k tomu, že křesťany ním. To je prvním ze zdrojů její otevřenosti.
jiných vyznání i typů zbožnosti považuji ne za své konkurenty, ale sestry a bratry v Kristu a své spolupracovníky na díle Druhým zdrojem otevřenosti je sebevědomí, které křesťanovi
misie.
dává víra. Je-li člověk pevně zakotven ve své víře, má-li pro
svůj život pevný základ, tedy fundament, pak se nemusí bát
Pravá pokora a tolerance vede i k tomu, že lidi vyznávající konfrontace s jinými názory, vírou, zbožností atd.
jiné víry a náboženství, jiné životní orientace filozofie, mohu
s láskou a úctou přijímat jako milované děti Boží, za něž dal Třetím zdrojem otevřenosti je nesmírná pestrost světové i
svůj život náš Pán Ježíš Kristus. Mohu se s nimi setkávat, národního společenství YMCA, která, když se s ní lidé setkají,
pracovat, sloužit, bavit se, diskutovat a při tom jim vydávat umožňuje poznávat pestrost lidské společnosti a zbavit se
svědectví. Cenu i pevnost svého životního přesvědčení a ži- strachu z neznámého tím, že ho poznám za podmínek pro mě
votní orientace si mohu ověřit a porovnat právě a především přátelských.
v takových setkáních a službě.

YMCA je OTEVŘENÝM A NEUTRÁLNÍM PROSTOREM
pro setkávání, diskuzi a spolupráci lidí různého
filozofické, náboženského a politického přesvědčení.
OTEVŘENOST v tomto bodě znamená, že:
- Nikdo, kdo s námi sdílí všeobecně kladně přijímané
hodnoty, jako touhu po spravedlnosti, svobodě a řešení
palčivých problémů našeho světa, není předem vyloučen
z toho, abychom s ním diskutovali a spolupracovali na
projektech, které vybrané problémy řeší.
- Jsme schopni poskytnout prostor k diskuzi mezi křesťany
a doslova kýmkoli, kdo o tuto diskuzi bude stát. Je to nutné
proto, abychom mohli misijně dosáhnout do prostředí, kam
bychom se jinak nedostali.
- Schopnost přiblížit se komukoli ve smyslu citovaných slov
apoštola Pavla.
OTEVŘENOST rozhodně neznamená:
- Vzdát se křesťanství a misijního poslání jen proto, abychom
získali oblibu určitého člověka nebo skupiny lidí.
- Slevit z hlavního zaměření YMCA – totiž nést Kristovo
Evangelium všem lidem
v našem dosahu.

snadný přístup lidem jak ze znevýhodněných, tak majoritních
sociálních, národnostních, jazykových či jiných skupin.
- Aktivity a programy současně umožňují vzájemné setkávání
a poznávání v bezpečném prostředí, kde všichni příchozí cítí,
že jsou přijímáni s láskou a úctou a kde je jim s respektem a
úctou nasloucháno.
NEUTRALITA zde znamená, že:
- Programy a aktivity svou koncepcí vylučují apriorní
upřednostňování jakékoli skupiny lidí před jinou, jakéhokoli
člověka před jiným na základě jeho původu a postavení.
- Programy YMCA a její aktivity se vždy řídí především a
výhradně vlastním posláním a ne politickou, církevní či
sociální objednávkou jakékoli skupiny vně YMCA.
YMCA je OTEVŘENÝM PROSTOREM pro realizaci
dobrých nápadů.
Činnost a existence YMCA není vázána určitou formou práce. Veškerá činnost a práce YMCA je vázána pouze tím, aby
YMCA naplňovala své poslání v našem světě.

NEUTRALITA v tomto bodě
znamená, že a priori nepreferujeme ani nevylučujeme nikoho
z mimokřesťanských filosofií,
náboženství a životních orientací z rozhovoru a diskuzí.
NEUTRALITA v tomto bodě
neznamená, že kdokoli bude
mít neomezenou volnost a svobodu k prezentaci svého přesvědčení, filosofie, náboženství
nebo životní orientaci. Pravidla,
rozsah a formu v každém případě vždy určujeme my.
YMCA je OTEVŘENÝM A
NEUTRÁLNÍM PROSTOREM
pro setkávání, diskuzi a
spolupráci lidí z různých
národů, kultur i sociálních
FOTO: YMCA PRAHA
skupin.
Tato forma otevřenosti, která pramení právě z jejího poslání, YMCA proto dává prostor všem dobrým, i třeba zcela nekontotiž nést evangelium Ježíše Krista doslova do všech koutů venčním nápadům, které by mohly přispět k naplnění poslání
a cílů YMCA.
světa a všem národům.
Ve světě je YMCA často jediným místem, kde se spolu se- V YMCA by žádný nápad na rozšíření činnosti nebo směřující
tkávají lidé, kteří by se jinak nikdy v pokoji setkat nemohli, ať ke změně ve stávajících programech neměl být bez přezkouuž kvůli nepřátelství, sociálnímu, náboženskému nebo jinému mání a posouzení předem odmítnut.
rozdělení.
YMCA je OTEVŘENÝM PROSTOREM pro seberealizaci
v nejrůznějších činnostech.
OTEVŘENOST zde znamená, že:
YMCA chce vytvářet prostředí, kde každý člověk, který sou- Programy a aktivity YMCA jsou koncipovány tak, aby zejména hlasí s cíli a posláním YMCA, najde prostor pro rozvíjení
v problematickém a konfliktním prostředí umožňovaly
svých schopností, dovedností i vědomostí.
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YMCA chce vytvářet prostředí, kde každý člen YMCA, který se mohli v pokoji poznávat, vzájemně přijímat a obohacovat.
chce v YMCA sloužit, může najít svoje uznávané a smysluplPřímo to vede i k tomu, že YMCA se po celém světě a též v
né uplatnění i trpělivé a láskyplné vedení.
naší společnosti snaží BUDOVAT MOSTY pro vzájemné poznání, porozumění a spolupráci mezi:

STAVITEL MOSTŮ

Zvěstování evangelia Pána Ježíše Krista přivádělo vždy lidi do
společenství, jehož členy byli ve všech dobách a na všech
místech lidé, kteří by se jinak spolu možná nikdy ani nepotkali. Tam, kde našlo evangelium úrodnou půdu a vnímavé
posluchače, tam platilo vždy:

Většinovou společností a menšinami
Ve svých programech a aktivitách umožňuje setkávání a vzájemné poznávání lidí z majoritní společnosti a lidí patřících
k minoritním skupinám

Setkávání a vzájemné poznávání v prostoru, kde jsou všichni
s láskou a úctou stejně přijímáni, je nejlepší prevencí vzáGalatským 3,28.29: Není už rozdíl mezi židem a pohanem, jemného strachu a nenávisti
otrokem a svobodným, mužem a ženou. Vy všichni jste jedno
v Kristu Ježíši. Jste-li Kristovi, jste potomstvo Abrahamovo a Vhodné programy a možnost vlastní prezentace umožňují
dědicové toho, co Bůh zaslíbil.
vzájemné obohacení a ocenění pestrosti, kterou do společnosti přítomnost minorit přináší.
Je-li YMCA společenstvím, v jehož jádře stojí ti, kteří poslouchají a následují Pána Ježíše Krista, pak je YMCA také spole- Většinovou společností a křesťanstvím
čenstvím, ve kterém zvěstuje Evangelium a které s vědomím, Ve velké většině je YMCA krásným příkladem toho, že křesže Bůh nikomu nestraní a spásu v Pánu Ježíši Kristu nabízí ťané různých vyznání mohou v jednotě a lásce spolupracovat
skutečně všem lidem, může s láskou, otevřeností, úctou a ve prospěch celé společnosti
porozuměním přistupovat ke každému člověku, který přijde.
Služba, programy a aktivity
YMCA otevřené nejširší veřejnosti přivádějí lidi do styku
s křesťany a křesťanstvím
v podobě pro lidi nečekané a
přitažlivé. To umožňuje zejména v naší společnosti nabourat
zažité myšlenkové stereotypy
týkající se křesťanství.
Mezi křesťanskými církvemi
YMCA na celém světě je
společenstvím praktické spolupráce křesťanů bez rozdílu
církevní příslušnosti, a to společenstvím budovaným zdola.
Je hnutím, kde se při práci,
službě a zábavě, při diskuzích
a vzdělávání potkávají křesťané
prakticky ze všech křesťanských
církví a denominací.

8

YMCA svým uspořádáním i
posláním umožňuje každému
zůstat zakotven ve svém církevním společenství a přitom poznávat
jiné křesťany. Každý má
FOTO: YMCA KRNOV
možnost obohatit společenství
Tichost a trpělivost v práci, touha po spravedlnosti mezi YMCA a každý má možnost sám svoji víru a zbožnost obohatit
lidmi, milosrdenství prokazované praktickou každodenní poznáním křesťanů z jiných církví a společenství.
službou a nasazením, čistota a otevřenost úmyslů a snaha o
pokoj a porozumění mezi lidmi jsou jedním z velice účinných YMCA je ze své podstaty ideálním místem ke svobodnému
způsobů, jak nést Evangelium lidem.
setkávání, poznávání a diskuzím mezi křesťany, neboť nepatří
k žádné církvi a ani žádné církvi nepodléhá.
Přijetí, úcta a láska otevírají vždy cestu k tomu, aby se
lidé i z nepřátelských skupiny setkávali v pokoji tak, aby

Mezi znepřátelenými skupinami a národy
Pán Ježíš povolával své učedníky ze všech národů a společenských vrstev. Jasně ukázal, že v Jeho očích už není z pohledu povolání ke službě rozdílu mezi národy, kolaboranty a
vlastenci, otroky a svobodnými. YMCA chce i v tomto případě
následovat Pána Ježíše a a priori nestranit v konfliktech žádné
skupině nebo národu.

- YMCA si samostatně a aktivně vyhledává a vybírá partnery
pro uskutečňování svých cílů a naplnění svého poslání jak
mezi křesťanskými církvemi, tak mezi politiky, úředníky,
institucemi a organizacemi.
- YMCA si samostatně a aktivně vyhledává programy a
aktivity, které chce podpořit a ke kterým se chce připojit.
- Program YMCA a jeho tvorba je přísně vnitřní záležitostí
YMCA. Je vytvářen a uskutečňován jejími členy.
YMCA chce být „aktivně neutrální“, to znamená, že do svých
programů a aktivit zvát všechny, bez rozdílu příslušnosti k - YMCA se aktivně brání tomu, aby její cíle, řízení a
směřování byly ovlivňovány partikulárními zájmy jakékoli
jednotlivým stranám konfliktu.
církve, denominace, politické strany nebo hnutí.
Z pomoci YMCA není předem
vyloučen nikdo, kdo bude
pomoc a oporu potřebovat.
YMCA chce praktickou službou, modlitbami i zvěstováním evangelia i v konfliktních
oblastech sloužit hledání cest
k smíru, odpuštění a vzájemnému poznání a důvěře.
Mezi křesťanstvím a dalšími
náboženstvími
Cílem YMCA je nést evangelium Pána Ježíše Krista skutečně
do všech koutů světa. Proto se
snaží dialogem a vzájemným
poznáváním i podílem na společné službě potřebným otevřít
cestu evangeliu i do jinak uzavřených komunit vyznávajících
jiná náboženství
Snaha vést dialog s lidmi
vyznávající jiná náboženství
má za cíl poznání jejich výFOTO: YMCA V ÚSTÍ NAD LABEM
chodisek a nalezení takových
styčných bodů, na nichž by bylo možné zvěstování evangelia - YMCA aktivně podporuje rozvoj svobody demokracie ve
společnosti, a v případě ohrožení je bude aktivně bránit.
začít a podat svědectví slovem i skutkem.
Otevřenost dialogu neznamená otevřenost k přejímání vý- V tom spolupracuje v případě potřeby s jinými organizacemi
chodisek či praktik nekřesťanských náboženství do YMCA ani i politickými stranami a hnutími.
jejich volnou a nekontrolovanou prezentaci v rámci YMCA.
Mezi generacemi
YMCA chce poskytovat ve svých programech a aktivitách
prostor k setkávání mezi generacemi. Chce poskytovat prostor k předávání zkušeností, svědectví, tradic i hodnotových
žebříčků mezi generacemi. Společnými programy a aktivitami chce pomáhat vytváření a upevňování vztahů úcty, lásky a
vzájemného pochopení mezi rodiči a dětmi.

PARTNER

Při společné službě lidem a nápravě křivd, problémů a
neduhů společnosti, při odstraňování nenávisti, nedůvěry,
xenofobie a nevzdělanosti chce být YMCA partnerem pro:
- všechny křesťanské církve a denominace
- všechny neziskové organizace zaměřené celkově nebo
v dílčích oblastech stejným způsobem
NEZÁVISLÉ HNUTÍ
- orgány státní správy na všech úrovních
- všechny jednotlivce i skupiny, jejichž cíle odpovídají
YMCA není církev. Je nástrojem křesťanské misie. V církevní zaměření a poslání YMCA
i politické rovině je její zásadou aktivní neutralita.
Pevné zakotvení ve víře a jasné poslání, které má YMCA
V praxi to znamená, že:
v tomto světě, nám dovoluje být plnohodnotným part-
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nerem všem, kteří o to stojí a jejichž
projekty, činnost a iniciativy zapadají
do naplňování našeho poslání.

SŮL A SVĚTLO
SPOLEČNOSTI
Matouš 5,13-16: Vy jste sůl země;
jestliže však sůl pozbude chuti, čím
bude osolena? K ničemu již není,
než aby se vyhodila ven a lidé po ní
šlapali. Vy jste světlo světa. Nemůže
zůstat skryto město ležící na hoře. A
když rozsvítí lampu, nestaví ji pod
nádobu, ale na svícen; a svítí všem
v domě. Tak ať svítí světlo vaše před
lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a
vzdali slávu vašemu Otci v nebesích.
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Být zdánlivě dvěma z nejobyčejnějFOTO: YMCA DĚČÍN
ších věcí na světě – solí a světlem
– to požaduje po svých učednících Pán Ježíš. Jenomže bez Chceme být příkladem, že život lze žít svobodně, zajímavě a
těchto věcí není možný lidský život a ani v podstatě život na nezávisle na většinové kultuře, konzumu a pasivitě.
této planetě.
Pokud je pánem našich životů Pán Ježíš, už nemáme jiných
Ježíšovu výzvu chápeme tak, že nemáme být exkluzivním pánů. Můžeme svobodně a tvořivě přicházet do našeho okolí,
klubem, ale něčím, co už svou pouhou každodenní existencí do všech prostředí, včetně církví, do všech společenských
a prací slouží denně lidem k udržení a zlepšení života – stejně vrstev způsobem, kterému budou lidé, kteří k nim patří, rojako světlo a sůl.
zumět. Zároveň všude, kam přijdeme, můžeme přinášet nové
nápady, nové chuti a barvy. Můžeme nabízet možnosti, jak se
Chceme být SOLÍ, která brání rozkladu společnosti.
zapojit do služby, aktivní tvořivé práce a zábavy.
Sůl je mimo jiné i silný konzervační prostředek. Proto i my
máme být zdravě „konzervativními“ a stát ve své službě a Můžeme být živoucím svědectvím toho, že pestrost a odpráci proti silám, které působí rozklad společnosti, konflikty, lišnost nejsou nebezpečné, ale obohacují život každého
sociální nerovnost, která vyřazuje lidi ze společnosti, proti člověka.
nespravedlnosti, xenofobii, a také proti ztrátě životní orientace a smyslu života a proti relativizaci dobra a zla a morálky Chceme být SOLÍ, která pálí v otevřených ranách
vůbec.
společnosti a nedovolí na ně zapomenout.
Chceme sloužit a pomáhat systematicky a vytrvale i těm liTím že se držíme Božích zákonů a nařízení i tím, že vyznáváme dem nebo skupinám lidí, jejichž problémy, sociální postavení
životem i skutky Pána Ježíše jako svého Pána Spasitele, stá- i životní podmínky stojí na okraji zájmu nebo mimo zájem
váme se téměř automaticky silou „konzervativní“, tj. bránící a většinové společnosti.
zachovávající hodnoty, na nichž vyrostla naše euroatlantická
civilizace...
Chceme se snažit v rámci našich možností upoutávat pozornost většinové společnosti i mocných tohoto světa na tyto
Chceme být SOLÍ, která vnáší do společnosti chuť lidi, skupiny lidí a jejich problémy a tím aktivně napomáhat
prostřednictvím pestrosti nabídky aktivit, radosti ze jejich řešení.
společenství, nových nápadů.
1 Korintským 9,19-22: Jsem svoboden ode všech, ale učinil Chceme být těmi, kteří se aktivně vyjadřují k vážným neřešejsem se otrokem všech, abych mnohé získal. Židům jsem byl ným problémům naší společnosti, zejména těm, se kterými
židem, abych získal židy. Těm, kteří jsou pod zákonem, byl se při naší službě setkáme. Chceme nejen kritizovat a připojsem pod zákonem, abych získal ty, kteří jsou pod zákonem - mínat na všech úrovních, ale také sami aktivně ve spolupráci
i když sám pod zákonem nejsem. Těm, kteří jsou bez zákona, s dalšími hledat jejich řešení
byl jsem bez zákona, abych získal ty, kteří jsou bez zákona - i
když před Bohem nejsem bez zákona, neboť mým zákonem Chceme být SVĚTLEM, které není možné přehlédnout.
je Kristus. Těm, kdo jsou slabí, stal jsem se slabým, abych Chceme, aby naše svědectví bylo ve společnosti nepřehlédzískal slabé. Všem jsem se stal vším, abych získal aspoň nutelné, aby naše služba, práce, vzdělání i zábava doslova ve
některé.
společnosti „svítily“ a vyčnívaly vysoko nad průměr.

Nad průměr by měly vysoko vyčnívat i životy,
služba a svědectví jednotlivých činných členů,
profesionálů a dobrovolníků YMCA. Neboť ti, spolu s ostatními členy, tvoří YMCA.
Chceme být SVĚTLEM, které svítí na cestu
lidem k svobodnému a plnému životu.
Pokud se budeme pevně držet svých základů
a naplňovat základní poslání YMCA, zakotvené
v Pařížské bázi, posloužíme tím lidem v našem
okolí nejlépe. Poskytneme jim orientaci směrem,
který vede k životu a svobodě sahající přes hranice tohoto světa. Můžeme jim posvítit na cestu
k Pánu Ježíši.
To je naše hlavní poslání, i když při jeho důsledném naplňování můžeme být označováni za
fundamentalisty.
Chceme být SVĚTLEM, které svítí do temných
zákoutí společenských problémů a obrací na
ně pozornost.
Je to vlastně totéž, co v případě soli, která pálí
v ranách. Chceme být těmi, kteří budou znovu a
znovu připomínat i ty vážné problémy a zlořády,
které stojí na okraji zájmu nebo mimo zájem většinové společnost, médií i úřadů a politiků.
Zároveň chceme a musíme být těmi, kteří hledají
a nabízejí účinná a reálná řešení a sami jdou příkladem v nasazení a službě.
Chceme být SVĚTLEM, které zahání nedůvěru,
nepochopení, obavy a nepřátelství.
Bude-li základem našeho společenství, jeho pravým fundamentem, Pán Ježíš Kristus, pak pro naše
společenství budou platit i následující slova:
Koloským 3,11-13: Potom už není Řek a Žid,
obřezaný a neobřezaný, barbar, divoch, otrok a
svobodný - ale všechno a ve všech Kristus.
Pokud každý z nás, našich činných členů a dobrovolníků poslechne a naplní následující slova:
„Jako vyvolení Boží, svatí a milovaní, oblecte
milosrdný soucit, dobrotu, skromnost, pokoru a
trpělivost. Snášejte se navzájem a odpouštějte si,
má-li kdo něco proti druhému. Jako Pán odpustil
vám, odpouštějte i vy...“, potom celá YMCA bude
moci přivádět do jednoho společenství i lidi ze
skupin, které odděluje vzájemná nedůvěra, strach
a nenávist. Vzájemné poznání a otevřenost jsou
totiž nejlepším světlem, které rozhání temnotu,
která doposud odděluje mnohé skupiny lidí od
sebe.
Osobní zkušenost, vzdělávání, osvěta i osobní
služba, pomoc a nasazení jsou zde nejlepšími
nástroji.
Láďa Zvolánek

FINANČNÍ ZDROJE
PRO NEZISKOVÉ AKTIVITY
ČESKO-NĚMECKÝ FOND BUDOUCNOSTI:

V souladu s Česko-německou deklarací je podle statutu posláním
Česko-německého fondu budoucnosti poskytování prostředků na financování projektů směřujících do budoucna, které jsou společným
zájmem České republiky a Spolkové republiky Německo.
Spektrum vymezených okruhů je úmyslně široké, aby umožnilo
vytvořit co nejrozmanitější formy česko-německé spolupráce. Od
žadatelů se očekávají nejen kreativní schopnosti při uskutečňování
projektů, ale také co možná nejužší zapojení české i německé veřejnosti.
Finanční příspěvek Fondu na česko-německé projekty, které vznikly
na základě společné iniciativy, je maximálně do výše 50% celkových nákladů. Základními kritérii pro posuzování projektů jsou
ucelený koncept financování, kdy žadatelé a jejich partneři hradí
alespoň 50% nákladů v z vlastních či jiných zdrojů. Česko-německý
fond budoucnosti podporuje následující oblasti (další info na
www.fondbudoucnosti.cz):
- Mládež
- Školy a vzdělávání
- Sociální projekty a menšiny
- Stavební projekty
- Dialogy
- Ekologie
- Kultura
- Publikace, věda
- Stipendia Fondu budoucnosti
Oblast mládeže patří k prioritám Fondu budoucnosti. Aby se mladí
lidé mohli zapojit do procesu porozumění a smíření mezi Čechy a
Němci, podporuje Fond budoucnosti četná setkání skupin mládeže,
školních tříd i studentů, také vzdělávací akce, česko-německé školy
a roční studijní pobyty.
Poskytnuté prostředky pomáhají širokému okruhu mladých lidí
osobně poznat své vrstevníky v sousední zemi a udělat si obrázek
o jejich běžném životě, zejména jsou-li ubytováni v rodinách. Dále
jsou podporovány také větší setkávací akce s odbornou tematikou,
jako jsou semináře a konference pro studenty na téma evropské
integrace. Příklady smysluplného a obecně prospěšného využití
volného času mladých lidí jsou společné workcampy na různých veřejně prospěšných akcích nebo projekty umělecké spolupráce jako
např. nastudování a uvedení společných koncertů nebo tanečních či
divadelních představení, které napomáhají sbližovat mladé lidi i přes
jazykovou bariéru.
Bližší informace v oblasti výměn mládeže je možné obdržet u Koordinačních center česko-německých výměn mládeže Tandem se sídlem
v Plzni a v Řezně (www.tandem.adam.cz, www.tandem-org.de).
Uzávěrka žádostí projektů je 31. 12. 2005, dokumenty jsou ke stažení
na následujícím internetovém linku www.fondbudoucnosti.cz/FrontC
lanek.aspx?idsekce=5944.
Pavel Hušek, YMCA v Ústí nad Labem
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AKCE

VIKENDOVKA TENSINGU PRAHAha
/Vysoké nad Jizerou, 21. - 23. 10. 2005/

závěrečná hra „Obleč na jednoho co nejvíce oblečení“, korunovaná příchodem faráře, který při pohledu na polosvlečené
účastníky možná zalitoval, komu že to faru pronajal :) Po hře
Rok se s rokem sešel a TS Praha opět vyrazil na se ještě konala večerní zážitková hra v blízkém parku.

víkendovku, která se na podzim koná obyčejně V sobotu se většinou zkoušelo, a to především na nadcháze-

jící festival v Ostravě. TS vypiloval své umění v písních, které

mimo Prahu, aby se všichni účastníci skrz naskrz již brzy z jeho hrdel uslyšíte. Také se věnoval nácviku work-

shopů, nyní již má danou kostru dramatu a vymyšleno několik

poznali, něco si legrace užili a koneckonců i tanců včetně společného. Po obědě (hořčičné hody) a klidu
se konalo druhé zkoušecí odpoledne, doplněné o líbeznou

naučili o trochu intenzivněji pracovat. Tentokrát procházku na místní hřiště a několik vskutku líbezných her
bylo

zvoleno

skutečně

místo

mimopražské,

a sice Vysoké nad Jizerou
v podhůří Krkonoš.
Z historie a současnosti města:
Ač neleží na řece Jizeře, ale
zhruba 4 km od ní, honosí se
město názvem tohoto toku ve
jméně. Samo je sice neveliké,
čítá pouze něco přes 1500
stálých duší a několik stovek výletníků, poskytuje návštěvníkům
veškerý komfort. K dispozici je
divadlo (v době našeho pobytu
se konal 36. ročník divadelního
festivalu), pošta, muzeum, dva
kostely, několik hotelů, profesionální sjezdařská dráha a mnoho
dalšího volnočasového vyžití.
Zkrátka, na výlet jak dělané.
A právě sem zamířil TenSing. Ptáte se proč? Protože zde
již od mládí trávil svá léta na chalupě vedoucí TS Praha a
shodou okolností i pisatel tohoto článku Štěpán Černý. Místo
ovšem není ymkařsky panenské. Na nedalekou salesiánskou
chatu měla zálusk YMCA Praha pro organizaci letošní MANY,
na faru, kde našel letos útočiště i TS Praha, zajel na jedno
víkendové soustředění i TSCZ 2002 před cestou do Norska.
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Nenuďme čtenáře, který již jistě lační po popisu programu,
který TS měl. Nuže: V pátek se po poněkud dvoufázovém příjezdu, kdy se celý TenSing nevešel do jednoho busu, a proto
bylo třeba přistoupit k jednání o vybavení posilového spoje
s ČSAD Semily (všimněme si, že TS Praha je již tak velký, že
zabere celý autobus a ještě je třeba přistavovat), konal kurz
společenského chování, vedený Madlou Rounovou a Hančí
Fliegerovou. Součástí show byly i roztodivné hry, z nichž
největšího úspěchu dostála hra „Přehoď si TSgra přes
koště“ (jistě si ji někdy zahrajeme na TSCZ, nebojte!) a

tamtéž. Po večeři (hořčičné hody)
přišla na řadu oblíbená Talk Show
s moderátorkou Malinou Obrowskou, v civilním životě známou
jako Štěpán Černý. Přítomní hosté
v diskusi ukázali účastníkům, jaké
také může být poslání vedoucího
v TenSingu a jaké to obnáší povinnosti. Poté dostali i členové za
úkol připravit pro ostatní program,
aby si také ozkoušeli, jaké to je být
„vedoucím“. Ve hrách jsem strávili
zbytek večera až do konečné oblíbené čajovny.
V neděli se konala mše svaté, na
které TS, jak jinak, přispěl třemi
písněmi – Come let us sing, Vyvyšuji Tvoje jméno, Do tvých starostí.
Poté se dojedl zbytek hořčice a
TenSing se mohl vydat na cestu
domů. Tentokrát autobus zaplnil až
v Semilech, tudíž posilový spoj byl
vypraven až odtamtud.

Z názorů na víkendovku cituji:
Madla (16): Jako pro vedoucího TS Praha to pro mě byla
první opravdová víkendovka a musím říct, že i když to bylo
chvílemi náročné, bylo to skvělé a užasne!!! (A už teď se
těším na další.)
Julie (14): Už se těším na další…
Hančí (20): Víkendovka ve Vysokém nad Jizerou byla jedna
z nejlepších, kterou jsem absolvovala a splnila veškerá
má očekávání. Zvládli jsme mnoho práce s koncertním
programem a zbyl nám čas i na veselosti a pořádné
seznámení, protože jak známo máme nové členy a pořádné
seznámení je v kolotoči práce většinou zdlouhavé. Naši
nováčci i stařáčci to zvládli skvěle a už se těším na další
víkendovku s nimi!
Jakub (14): Velice se mi tam líbilo, jen co je pravda, no
musím zkrátka říct, že TenSing je SUPER!
Štěpán Černý
TS Praha & YMCA DAP

POHLED

Co mi chybí v české YMCA
K napsání dnešního krátkého fejetonku mě inspiroval nedávný dálkový rozhovor po moderním komunikačním nástroji
ICQ s jedním kamarádem. Seznámil jsem se s ním na Evropské TenSingové konferenci, která se letos v březnu konala
v Kyjevě (viz Protein 04/2005). Dotyčný je stejně starý jako já
(pozn. redakce – to značí téměř 21 let) a pochází z exotických
Farských ostrovů. Je to souostroví v severním Atlantiku a
českému diváku jsou známé především ze vzájemných fotbalových soubojů v různých FIFA/UEFA kvalifikacích. Z hlediska
mezinárodního práva jsou součástí Dánska, ovšem drží si velikou míru autonomie především v domácích otázkách, např.
v důsledku toho nejsou členy EU, protože je živí rybolov a
báli se evropské regulace. Samotné ostrovy čítají něco okolo
30 tis. duší (pro porovnání – přibližně tolik má český Mělník).
O politice nebo zeměpise bych však mluvit nechtěl.

důležitou a ve Vizi YMCA (podle nových řádů se při hovoru o
Vizi YMCA musí používat velké písmeno) ne nadarmo na prvním místě zmíněnou vnitřní jednotu YMCA. Když se členové
jednotlivých KČ a účastníci jejich programů vzájemně poznají, tak již jistě nebude důvodu pro jakékoliv vnitřní třenice
nebo nedorozumění. A jaké je pro to lepší šance než Národní
YMCA festival!

Z tohoto důvodu je záhodno připomenout chvályhodnou aktivitu ústředí či některých KČ (nebudu jmenovat, oni vědí),
kteří se nebojí a akci na národní úrovni zorganizují, ať už se
jedná o Mraveniště, o volejbalový turnaj nebo výlet do Anglie.
Doufám, že se s dalšími lety a po dalších úspěšných menších
celorepublikových akcích najde někdo, kdo se odhodlá skutečný, celonárodní a hodný toho jména, Český YMCA festival
zorganizovat. A neváhám slíbit, že může počítat s mojí velkou
Meinhard, neboť to je jeho jméno, si pochvaloval, jak se pomocí.
krásně poměl na Dánském národním YMCA festivalu, který
Štěpán Černý, YMCA DAP
se před nedlouhou dobou konal a na který se vypravil. Jelikož
udržujeme přátelské vztahy, na další ročník mě pozval. Když
jsem mu ovšem chtěl, veden vrozenou slušností, nabídku
2005/10
oplatit a také ho na český festival pozvat, shledal jsem, že
není kam. Opravdu – česká YMCA nemá žádnou velkou celoCo podle vás chybí YMCA nejvíce?
národní akci, na kterou by se vypravili všichni čeští ymkaři a
tam se věnovali různých libým zábavám, vzájemně se poznali,
Lidé - osobnosti, vedoucí,...
(6 hl.)
popovídali, zavzpomínali a nabili se novou energií do práce
a zábavy v YMCA.

ANKETA

Někdo může namítnout, že přeci je Mraveniště (resp. Mana),
což by mělo každému bohatě stačit, a co víc, celorepublikové
akce jsou stejně jen mrháním času a peněz, neboť důležitá je
místní komunita. Ovšem původní myšlenka Mraveniště jako
festivalu se vytratila a stala se z valné části akcí pracovní,
ze které pochopitelně vzejde mnoho dobrého, ale obyčejný,
modelový, 16letý ymkař se na ni asi moc netěší.
Přitom on by měl být v centru našeho zájmu! Pokud ztratíme
zájem o mladé (sám se k nim částečně stále počítám), zbude
nám jen pěkná vzpomínka na dávné časy YMCA, kdy byla
vskutku masová, pár funkcí a směrnic a krom toho nic. Taková
akce pro všechny věkové kategorie YMCA by mohla přinést tu

POZVÁNKA NA ZIMNÍ TÁBOR

Peníze

(5 hl.)

Formulované poslání

(5 hl.)

Identita organizace a identifikace s ní

(10 hl.)

Sjednocující prvky

(7 hl.)

Zdá se mi vše OK

(6 hl.)

Nedokáži posoudit

(6 hl.)

Celkem hlasovalo: 45

Zdroj: www.protein.ymca.cz

umožní rodičům v klidu sdílet své prožitky a zkušenosti
v diskusních skupinkách i prožívat společně adventní dobu.

PRO CELÉ RODINY

Cena pobytu s polopenzí je: Kč 2350,- pro dospělého, Kč
2250,- pro děti od 10 do 15 let, Kč 2000,- pro děti od 3
YMCA-Živá rodina si Vám dovoluje nabídnout pozvání do 9 let a děti do 3 let mají pobyt zdarma. POZOR! Záloha
na Adventně-lyžařský pobyt rodin, a to v termínu ve výši 2000,- Kč za rodinu je splatná do 15. 11., doplatek
10.–18. 12. 2005.
plné ceny je nutné uhradit do 1. 12.
Tábor se koná v Domě Setkání v Albeřicích. Objekt se na- Podrobné Informace o objektu naleznete na www.setkachází ve východní části Krkonoš, asi 3,5 km severovýchod- ni.org. Informace o pobytu podá Vojta Novák 602 302 237.
ně od Horního Maršova.
Přihlášky získáte v sekretariátu Živé rodiny 224 872 421.
Přes den se bude lyžovat. Pro děti budou k dispozici lyžařští Přijjeďte si společně zalyžovat a prožít kousek adventu
instruktoři. Večer budou mít děti program s pečovateli, což na čerstvém povětří.
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VOJTOVKA
* hebrejský název hlásky „K“.
5. Mužské jméno (např. jeden ze
slovenských hokejových bratrů
Šťastných) * ženské jméno (např.
bývalá pracovnice YMCA v ČR
ústředí, mající na starosti zahraničí)
* název rákosového plavidla Thora
Heyerdahla nesouci jméno boha
slunce.
6. Soubor pravidel * křestní jméno
současného generálního tajemníka
OSN * výběžek pevniny do moře.
7. Soused Iráku * zvířátko, které prý
chodí pozpátku * čísílko, na které
si většina lidí u bankomatu nemůže
vzpomenout.
8. Tiskovina * MPZ Rakouska * zkratka
filmového festivalu, probíhajícího
každým rokem v září v Olomouci.
9. Člověk, který se rozhodl následovat
Ježíše Krista * první písmeno
záhadného biblického zvířete (např.
kniha Job 40:25) * zkratka počítačové
tomografie (lékařské vyšetření).
10. Sladký plod nebo také jméno
Ájina vééélkého psa * tvorba mléka
u savců.
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Je tu další vojtovka. Na minulou mám opět reakce, že SVISLE
se vám nepodařilo doplnit všechna políčka, tak to snad A. Část mailové adresy, podle kterého se poznalo, že je to
zvládnete tentokrát.
mail Telecomu * město, ve kterém byl v roce 1855 přijat
základní dokument YMCA * když vám spadne kámen ze
Tajenka je trošku klikatá, protože cesta k naplnění srdce, tak uděláte…?
slova, které ukrývá, je poněkud nesnadná. Přesto je B. Značka zubní pasty * jedno z nejpříjemnějších míst na
nutné se na tuto cestu vydat, pokud má YMCA plnit své světě - nejen pro děti.
poslání ve společnosti. Slovo v tajence tedy označuje
úkol pro každého, kdo chce něco skrze YMCA dělat, C. První písmeno názvu Džingischánovy země * značka
španělských automobilů * prezent.
zkrátka důležitá je ............ s vizí a posláním YMCA.
D. Barvivo žluté až hnědé barvy * opak dne * „označení“
Vyluštěné posílejte jako obvykle na mail redakce, ke neznačkového zboží * římskými číslicemi 550.
stažení je na: www.protein.ymca.cz/krizovka0511.xls. E. Druh tkaniny * poškození kůže či hlučný zvuk.
F. Prostředek na mytí nádobí nebo hudební skupina *
koncovka označující formát grafických souborů * oblíbené
VODOROVNĚ
psí jméno.
1. Mezinárodní organizace pro migraci * co má před
zavináčem v mailové adrese YMCA Ostrava-Poruba, můžete G. Zkratka Ekumenické rady církví * zvuk nůžek nebo také
si to ale klidně splést se SPZ Opavy, protože je to to samé * tělocvičný úkon * druhé slovo sousloví „pietní …“.
Mojžíšův tchán (dle kralické transkripce).
H. Křestní jméno staronového předsedy YMCA v ČR zkráceně
2. Politická strana v ČR s momentálně nejvyšší preferencí (mimochodem GRATULUJEME!) * africké město, ve kterém
hlasů voličů * kapela Vladimíra Václavka (příště už bude byl přijat jeden ze základních dokumentů YMCA.
poslední, slibuji) * nejkulatější písmeno abecedy * anglicky I. Název klubů, které se starají o filantropii * doplňte písmeno,
„nebo“.
kterým opravíte slovo „krabyčka“ * zkratka fotbalového klubu
3. Hebrejsky „ne“ * spíše minulorežimní označení věcí, které * opište písmeno z buňky nad touto buňkou.
„patří firmě a tudíž se k nim chováme jako by patřili všem a J. Hudební skladatel - autor Carminy burany * anglicky
nikomu“ * zkratka olomoucké teologické fakulty.
„jako“ * anglicky „poznámka“ nebo hanácky „noty“.
4. Jeden ze světových kytaristů - křestním jménem Robert *
zkratka instituce zřízené Evropskou aliancí YMCA v Litomyšli
J. V. Hynek

Dřevořez z Kancionálu českého Jakuba Kunvaldského z roku 1576 (Vědecká knihovna v Olomouci)

FOTO: ANET HYNKOVÁ

Poslání a místo YMCA ve světě
Nikdo z nás není na světě jen tak náhodou. Bůh stál u našeho
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které jím bude prostupovat a které umožní, aby se dopracovalo
k misi. Jak řekl ve svém proslovu
početí, hleděl na naše dětství a dospívání. Bdí nad každým
v roce 1992 Generální sekretář
naším krokem, má pro nás vytyčenou cestu, uložil nám poslání. EAY Dölf Weder: „Poslání bez
předchozí vize je mrtvé a sterilní,
je to požadavek bez motivace.
Doufá, že se svého úkolu zhostíme a dospějeme k němu
Můžeme mít tolik poslání, kolik
chceme, pokud za nimi nebude
do nebeského království. To samé se dá říct i o lidských
vize, tak nebudou mít žádný
praktický užitek.“ Stejně tak
společenstvích jakým je YMCA. Boží inspiraci prožívají ymkaři
důležité je zároveň si určit, kam
chceme ve svém snažení dojít,
po celém světě už přes 150 let trvání naší organizace. Vnímání
co je naším cílem. Zhmotněním
Božího slova a poslání však zřídkakdy bývá jednotné. Jak je tedy těchto myšlenek bývá „vize“, cíl.
A nakonec je potřeba se rozhodnout jakou cestou jít a jakými
poslání ymkařské práce viděno ve světě? Kam se řadí práce
prostředky se bude společenství
snažit působit. Inu zformuluje se
ymky v příslušných společnostech a zemích? Jakou vizi a cíl
tedy program, určitý koncepční
nástin, jak dostát svému poslání
mají místní sdružení na naší planetě?
a dosáhnout vize.
Otázky, které si klade toto číslo Proteinu a které byly položeny
v úvodu tohoto článku, jdou po podstatě práce a existence Jak tedy YMCA vnímá svou roli na tomto světě, můžeme
ymky. Poslání organizace určuje její fungování, její členstvo, vyčíst prostřednictvím triptychu poslání - vize - program.
její rozsah působnosti. Poslání je naprosto zásadní jak z po- Podobnost s naším ymkařským trojúhelníkem není, zdá se
hledu ymkařů, tak jejich okolí – ostatní společnosti. Poslání mi, zcela náhodná.
vymezuje kým jsme, co děláme a proč to děláme, proč vlastně jsme spolu. Poslání je tmel, jádro fungování společenství. Mnoho skupin ale něco společného
Zároveň naše poslání nás určuje a identifikuje pro zbytek Určitě by nešlo v rozsahu této rubriky vyjmenovat veškeré
společnosti, která se snaží přijít na to, kdo jsme.
specificity jednotlivých hnutí – byť národních. Rozmanitost
a odlišnosti místních sdružení jsou zcela určitě jedním z klíPoslání bývá společenstvím určitým způsobem zfomulováno, čových atributů ymky. Pro pochopení, čím vlastně YMCA je,
takříkajíc jak pro vnitřní, tak pro vnější účely. Může to být hes- bude ale v první řadě důležité pochopit, co mají ymky spolo, věta. Bývá to odstavec i celá kniha. Jak se ale k poslá- lečného. Co se objevuje (takřka) ve všech posláních, vizích
ní dopracovat? Společenství potřebuje vizi, přesvědčení, a programech.

Celoymkařské základní texty jako je Pařížská báze, Kampalské principy či Výzva 21 určité minimální penzum víceméně
závazně určují: křesťanský duch, ekumeničnost, otevřenost
všem, dobrovolnictví, rovnost, demokratičnost, snaha o
rozvoj těla, mysli i ducha, o celistvý přístup k jednotlivci i
ke společenství. Výzva 21 stanovuje určité směry, kterými
by se ymky měly vydávat, ale jasně v preambuli připomíná,
že priority, metody a úsilí, které bude tomu kterému směru
věnováno závisí plně na místních sdruženích. Významná míra
nezávislosti a svobody místních sdružení je naprosto zásadní
pro celosvětové sdružení YMCA.
Pak jsou však „nekodifikované“ principy a myšlenky, které
se objevují tak jako tak. Je naprosto strhující a zásadní si
uvědomit jejich existenci přímo v srdci ymkařského působení
– všude na světě.
Služba bližnímu a okolí
Jedna z věcí, která vyznívá jasně z každého vyjádření poslání
sdružení YMCA, je služba. Od norského polárního kruhu po
novozélandské pláže se YMCA hlásí ke službě. Služba bližnímu, služba čtvrti, obci, zemi, světu. Služba společnosti i
společenství. Služba je nádherné slovo plné pokory, radosti,
solidarity. YMCA tedy není nikde na světě jenom jakási agentura volného času pro lidi všeho věku, kde si dobrovolníci
odkroutí to své, kde placené vedení odpracuje svých 40 hod.
týdně a padla. YMCA to je služba, to je vložení celého svého
srdce, ducha a síly ve víře a přesvědčení potřebnosti poskytovaného. Služba, to je láska, služba to je oddanost. Služba,
to je prostě v naší ymkařské krvi – na to bychom neměli nikdy
zapomínat.
Dávání příležitostí mládeži
Co odlišuje ymku od ostatních organizací pracujících s mládeží? Čím je YMCA výjimečná a čím se dá vysvětlit, že je to
největší sdružení na světě svého druhu? Tím, že od prvních
dnů existence ymky se mládeži dávala příležitost chopit se
díla, vyjádřit se, vzít zodpovědnost a realizovat se. V roce
1855 byl věkový průměr delegátů zakládajících Světovou
alianci YMCA 23 let. Mladí, více či méně zkušení lidé se
rozhodli vytvořit něco nového. Založili organizaci, která jim
umožňovala napříč hranicemi sdílet své přesvědčení a sloužit svým bližním – mladým. Jakou museli mít vizi, jak silné
museli tehdy cítit poslání pro takovýto mezinárodní projekt?
(Připomínám, že tehdy neexistovalo Německo, Itálie, o ČR
a SR nemluvě). Byli to mladí lidé, což jim nezabránilo činit.
Dodnes je YMCA organizací mladých lidí pro mladé lidi. Není
to servisní agentura starající se o mladé. Je to struktura, která
dá možnost mladým si uvědomit, že mohou mnoho věcí dokázat – a pomůže jim je realizovat. Důsledky jsou jasné: tím,
že mládí (spolu)určuje směřování organizace, ta zůstává věčně mladá a moderní, v souladu s dobou. Zaměřuje se na to,
co dnes zajímá mladé, a ne na to, co dnešní dospělí (dřívější
mladí), považují za důležité pro dnešní mládež.
Péče o rozvoj jednotlivců i společenství
YMCA nikde na světě není jenom kroužek či klub pro zaplnění škatulek v rozvrhu dětí, dospělých a seniorů. YMCA je
sdružení, které prahne po rozvoji svých členů a společenství,
ve kterých působí. YMCA cítí poslání být rádcem a pomoc-

níkem všech v uvědomování si svých silných a slabých
stránek. Chce a je tu proto, aby její členové i účastníci jejích
programů objevovali stále nové schopnosti a využívali je ve
prospěch svůj i prospěch obecné společnosti. Tyto pojmy a
slova se mohou zdát jako neustálé úmorné opakování určitých přespříliš abstraktních pojmů. Při bližším prozkoumání
však vychází najevo neuvěřitelná moudrost a platnost těchto
„věčných“ ymkařských témat. YMCA je vskutku tímto definována. Protože tyto cíle jsou v nás ymkařích, je jen třeba je
nezakrývat a netlumit.
Každý má své priority
Mezi jednotlivými sdruženími YMCA jsou samozřejmě rozdíly. Zcela v duchu Výzvy 21 se různá sdružení přednostně
soustředí na otázky a oblasti, které se jim zdají v dané společnosti nejpotřebnější. (Rozuměj, kde je nejvíce potřeba
sloužit.)
Cíle národního sdružení Nový Zéland jasně dávají do popředí komunitu - společenství, pro které a v rámci kterého
působí. Snaží se o přenášení křesťanských hodnot do každodenního života, o uznání každého jednotlivce. Snaží se
budovat společenství, jehož členové budou o sebe navzájem
dbát a hledat společně spravedlnost, svobodu a mír. Sociální
a společenská zodpovědnost za spravedlnost ve společnosti
je jedním z pilířů činnosti ymky na tomto ostrovním státu.
Program zase klade důraz na účelnost, efektivitu, finanční
vyváženost a samostatnost jednotlivých sdružení. Dbá se
také na kvalitu nabízených programů. Modernost a sladěnost
s očekáváním 21. století jsou klíčové.
Dublinská YMCA si klade za cíl připomínat a rozvíjet důstojnost Bohem danou každému člověku. Snaží se umožnit
každému bez rozdílu uceleně se rozvíjet. Způsoby, jakými
tento cíl uplatňovat, je mnoho: péče o děti, kondiční cvičení
a sportovní kluby, programy podporující zaměstnanost. V roce 2000 rozjela projekt za 14 milionů eur zaměřený na mladé
lidi, kterým hrozí bezdomovectví. 55 garsonek, poradenská
služba a personální servis umožní od letošního roku nastartovat profesní život i méně šťastným mladým lidem.
Jižní Afrika je země, která za poslední desítky let prošla
velkou řadou změn. YMCA se snaží být partnerem a aktivní
silou těchto proměn. V zemi s deseti oficiálními jazyky se
YMCA snaží o ochranu odstrkovaných (být hlasem němých).
Významnou roli hraje úsilí o ochranu životního prostředí a
Božího stvoření. YMCA se jasně zasazuje o ochranu lidských
práv, bojuje proti ekonomické, sociální, kulturní či politické
nespravedlnosti. Rovnost a právo na osobní rozvoj je jedním
z vyznávaných principů.
YMCA v USA má jednoduchý a přitom mocný slogan: „Vytváříme odolné děti, odolné rodiny, odolná společenství.“
(Strong children, strong families, strong communities).
Prací s lidmi, kteří se zajímají o druhé, kteří jsou schopni
a ochotni se ujmout zodpovědnosti, americká YMCA dnes a
denně zlepšuje životy druhých. YMCA je křesťanská organizace – ne organizace křesťanů. Charita a sociální pomoc jsou
důležitou součástí identity severoamerické ymky: peníze
nesmějí být překážkou, příjem není rozhodující. YMCA
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si klade za cíl umožňovat a zároveň vyžadovat zodpovědnost
a nezávislost místních poboček. Každé sdružení je nezávislé, neziskové, povinné platit národnímu sdružení, na místní
úrovni rozhoduje samostatně o programech, náplni, atd.
YMCA se vybuduje jenom ve společenstvích, která vyslovují
potřebu pro určitou aktivitu/zařízení, skrze místně vybraný kapitál a převážně místními dobrovolníky. YMCA je organizace
otevřená a proto podporuje a oceňuje spolupráci s obcemi,
základními školami, středními školami, firmami, rekreačními
oblastmi, nemocnicemi, církvemi.
Jižní Korea ještě před dvaceti lety žila pod tvrdým vojenským
režimem. YMCA hrála historicky významnou roli ve vytváření
oblastí působnosti občanské společnosti. Vize ymky je velmi
aktivní, YMCA je silně viditelná na poli sociálních otázek,
veřejného nepolitického života. Posilování angažovanosti
občanů v různých oblastech věcí veřejných zůstalo jedním
z poslání korejských organizací. YMCA v ohledu na princip
otevřenosti spolupracuje s jinými nevládními organizacemi
v hnutí za samosprávu, za politické změny, v ekologických
programech, v ochraně spotřebitele. Ekonomické proměny
konce 90. let ukázaly na potřebu sloužit nezaměstnaným,
organizovat rekvalifikační kurzy, dodat psychologickou a materiální podporu všem, kdo ji z různých důvodů potřebují.
V jihoamerickém Ekvádoru se YMCA cítí být volána na poli
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sociálních změn a rozvoje, obrany života a lidských práv.
Místní organizace si kladou za cíl pracovat s chudými a pro
chudé a všechny lidi, kteří se octli vytlačeni na okraj společnosti. Ve své práci se soustředí zejména na ty zranitelnější
– mladé lidi a ženy. Ekvádorští ymkaři cítí, že jejich sdružení
je povoláno k proměnám. Jde jim o lidský rozvoj na všech
úrovních, pevně zakotvený v místním, komunitním rozvoji.
Ekvádorská YMCA se snaží o společnost, kde se mladí zhostí
zodpovědnosti jako vedoucí síly.
YMCA Hirošima je nositelkou traumatizující válkou zasazené rány. Členové tohoto sdružení již po desetiletí cítí poslání
snažit se o prosazování míru, o boj proti jadernému nebezpečí. Svou činností se zasazují o řešení konfliktních situací ve
světě a o vzdělávání ke kultuře nenásilí.
Ymky na celém světě cítí poslání ke službě. O jakou službu
jde, jak jí vykonají, to už záleží na vizi, kterou sdílí, na programu, kterým se rozhodnou řídit. Jedinečnost ymky spočívá
v prostoru, který dává mladým vyjádřit se a podílet se na
organizování úsilí sdružení ve prospěch rozvoje jednotlivců i
komunit. Proto YMCA na světě existuje, proto ji již přes 160
let Bůh inspiruje.
Dominik Zunt
http://domousov.bloguje.cz

FOTO: YMCA KLUBY

Pokud vás tahle akce zajímá, můžete se více dočíst na
www.vanymca.org. Pro informace můžete kontaktovat také
YMCA v ČR, pokud byste se chtěli do programu přihlásit,
obraťte se na zahraničního sekretáře - Helenu Koskovou (ymca@ymca.cz , 224 872 044).
Uzávěrka přihlášek je 15. ledna 2006.

Vážení přátelé, pokud jste porozuměli textu na otištěném
letáčku, máte splněnou první podmínku, abyste se mohli
zúčastnit tréninkového programu pro mladé vedoucí YMCA,
který bude pořádat od 9. června do 2. září 2006 kanadská
YMCA Vancouver.
4 týdny tréninku a 8 týdnů dobrovolnická zkušenost v letních
táborech, účastníci z celého světa!

INSPIRACErace

Česko-německé fórum mládeže
– nadějná budoucnost poučená smutnou minulostí
Do drážďanské vily nedaleko mostu Blaues Wunder
(Modrý zázrak), který se klene přes široký tok Labe,
se sjíždějí hloučky zdánlivě obyčejných mladých
Čechů a Němců. Je slyšet češtinu i němčinu, jak by
se ostatně na setkání příslušníků obou sousedních
národů dalo očekávat. Háček je pouze v tom, že plynná
čeština vychází z úst německých zástupců a perfektní
německou výslovnost mají naopak „na svědomí“ čeští
delegáti. Jazyková vzájemnost je ale pouhým zlomkem
toho, co nabízí Česko-německé fórum mládeže.
Česko-německé fórum mládeže je dítětem zahraničněpolitických událostí, které ve druhé polovině devadesátých let
znamenaly přelom v česko-německých vztazích a vzájemné
vypořádání se s minulostí, v níž každá z obou zemí nalézá ve
vztahu k sousedskému státu temná místa.
Politickým důsledkem této snahy byla Česko-německá deklarace, kterou v roce 1997 podepsali zástupci české a německé
vlády a která znamenala formální tečku za křivdami, které si
Československo a Německo učinily v minulosti. Otevřela
nový pohled, směrem dopředu - do budoucnosti. Praktickým
důsledkem této deklarace bylo zřízení Fondu budoucnosti,
který má za úkol finančně podporovat projekty, které prohlubují a zkvalitňují česko-německé vztahy, například výměnami
mládeže, přeshraniční spoluprací obcí, jazykovými kurzy,
vzdělávacími semináři a mnoha dalšími způsoby. Kromě
fondu vzniklo i Česko-německé diskusní fórum, které umožňuje zástupcům obou zemí, aby se setkávali a vyměňovali si
názory nejen na otázky vzájemných vztahů, ale i na události
v celé Evropě.
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toho se chystá vytvořit cenu Česko-německého fóra mládeže,
která by mohla být udělována osobnostem, především z řad
mládeže, které se významným způsobem zasloužily o rozvoj
česko-německých vztahů.
Koordinátoři fóra důsledně dbají na to, aby byly čeština i
němčina rovnoměrně zastoupeny. Proto při jednáních mluví
řečníci zpravidla ve svém mateřském jazyce, ačkoli často
zvládají dobře obě řeči. Nezvyklé a příjemné je to především u německých zástupců, zhusta studentů bohemistiky
v Německu i v České republice, kteří se musejí vyrovnat se
složitou krásou naší řeči – a dlužno dodat, zvládají to obdivuhodně.
Do Fóra mládeže posílají své zástupce různé organizace,
například Lávka, Sojka, Česká biskupská konference či Mladí sociální demokraté. Autor článku v Drážďanech pobýval
jako „bezpartijní“, ale při kuloárních jednáních a u rozhovorů nejen při snídani neustále mezi členy fóra propagoval
organizaci YMCA. To ostatně nebyl žádný velký problém,
vezmeme-li v úvahu, že YMCA resp. CVJM má v Německu
260 000 členů, a mladí lidé tam důvěrně znají Tensing jako
jednu z ymkařských aktivit.

V roce 2001 vzniklo také Fórum mládeže, které má rozvíjet
zájem o česko-německé vztahy mezi mladými lidmi a podporovat projekty, které mládež vypracuje. Funkční období fóra
je dvouleté, komise do něj vybírá dvacet zástupců z Česka a
dvacet z Německa. Všichni členové pak ze svého středu zvolí
dva mluvčí, českého a německého a dva jejich zástupce.
Tito čtyři lidé tvoří s takzvanými koordinátory, kteří zajišťují
organizační chod fóra, takzvaný „Orga-tým“. Ten je určitým
motorem práce fóra během dvou let jeho činnosti. Za tu dobu Česká YMCA má k aktivitám Česko-německého fóra mládeže
se celé fórum sejde čtyřikrát, dvakrát v České republice a až nečekaně blízko, toliko několik pater. Přímo v pražském
dvakrát v Německu.
Paláci YMCA totiž sídlí Kancelář pro oběti nacismu fungující
v rámci Česko-německého fondu budoucnosti, který fórum
Mezi čtyřmi půlročními setkáními všech členů však probíhá mládeže z poloviny financuje. Aby ale nešlo o blízkost jen
činnost pracovních skupin, které vytvářejí konkrétní projekty, geografickou, a aby se česko německé vztahy, v rámci
jimiž fórum může na konci svého funkčního období předvést, sjednocené Evropy důležitější než kdy dříve, dále rozvíjely,
jak bylo pilné. Mezi realizované projekty patří například je dobré věnovat pozornost aktivitám podobným těm, jaké
vydání knížky o možnostech studia v Německu pro české nabízí Česko-německé fórum mládeže. A že to není jen dvoustudenty, projekt zavádění dvojjazyčných nápisů do měst letá dovolená pro čtyřicet vyvolených, se přesvědčte sami na
v česko-německém pohraničí či analýza učebnic dějepisu následujících webových stránkách.
na českých a německých školách. Nové fórum, které bude www.forummladeze.ahoj.info
fungovat od letošního podzimu do podzimu 2007, by http://www.fondbudoucnosti.cz/
Vojtěch Berger
na některé rozpracované projekty chtělo navázat. Kromě http://tandem.adam.cz/

Naše cesta
... do Mateřského centra
YMCA Olomouc
FOTO: MONIKA TICHÁ

Jsem na mateřské dovolené, mám dva syny. Starší, pětiletý,
chodí dopoledne do školky, mladší, dvouletý, je se mnou
doma. Kromě plavání a setkávání s kamarády „na písku“
jsme hledali ještě další možnosti vyžití a objevili jsme POKLAD, tedy spíše Mateřské centrum YMCA na Šafaříkově ulici v Olomouci Hodolanech. Zvenku vypadá jako rodinný dům
s nápaditou výzdobou v oknech. Po vstupu za branku objevíte
dětské hřiště s houpačkami, klouzačkou, pískovištěm a hlavně výběhy pro zvířátka, což je v centru velkoměsta něco
jako zázrak. Staráme se tu o králíky, morčata, fretku a další
miláčky. Uvnitř na vás čeká vkusně zařízená a pohostinná domácnost – kuchyň, kde si můžete dát čaj, nebo dokonce kus
dortu, když právě někdo z dětí slaví narozeniny, herna, kde se
vítáme, čteme si pohádky a společně zpíváme, dílna určená
pro keramický kroužek a výtvarné aktivity, a nakonec medvědí
doupě – pokojík plný medvědů (plyšových) a dalších nápaditých hraček, kterými stačí nechat se zlákat.
Na podzim 2005 jsme oslovili maminky, které nás navštěvují
a napříště se necháme inspirovat přímo jejich nápady a postřehy o tom, co by chtěly v nabídce centra mít a s čím nám
mohou ony samy pomoci. Připravujeme bližší spolupráci s
olomouckými studenty a dobrovolníky. Program mateřského
centra, které funguje 3 dopoledne v týdnu, má na starosti
Hanka Jedličková, Dis. V pondělí se program jmenuje Pojďte
s námi do pohádky; náplní je loutkové divadlo, popř. promítání pohádky, zpívání písniček, modelování z plastelíny a volné
hraní. Úterní dopoledne je věnováno mladším dětem, zhruba
do 3 let; jmenuje se Pojďte děti, budeme si hrát a obsahuje

pohádku, společné hry, zpívání písniček, pohybová říkadla,
výtvarnou činnost a volné hraní. Čtvrteční program se jmenuje Nové hry a písničky rozveselí dětské tvářičky, je určený pro
děti předškolního věku, tj. od 3 let.
Novinkou v nabídce programu mateřského centra je Podpůrná skupina maminek s laktační poradnou, určená pro těhotné
a maminky s miminky do 1 roku věku. Koná se vždy první
čtvrtek v měsíci v době od 11.00 do 12.00 hod. Program
vede vyškolená laktační poradkyně, kojící maminka. V centru
jsou k zapůjčení informační materiály a pomůcky ke kojení.
Během poradny je k dispozici vybavená herna pro starší
sourozence.
Mimo program přímo v centru pořádáme i další akce, kterých
se společně účastníme. V září jsme společně navštívili Sluňákov – středisko ekologické výchovy při Magistrátu města
Olomouce a dozvěděli se něco nového o přírodě kolem
nás a o ekologické výchově v praxi. V listopadu jsme dále
připravili např. waldorfské dopoledne. Za asistence našich
dětí jsme se věnovaly šití skřítků a poslouchaly informace
o waldorfském školství nejen v Olomouci z úst nejpovolanějších, od maminky dítěte vzdělávaného ve waldorfské
základní škole. V předvečer svátku Michala jsme pro děti
připravili lampiónový průvod s doprovodným programem.
Lampiony si mohly děti s maminkami samy vytvořit během
dopoledne přímo v centru. V prosinci se připojujeme k akci
Vánoční hvězda, kterou pořádá nadace Šance na pomoc
onkohematologicky nemocným dětem a jejich rodinám.
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AKCE
V centru proběhne krátká přednáška s besedou o činnosti
nadace za přítomnosti její předsedkyně p. Herty Mihálové.
Výtvarná činnost bude zaměřena na tvorbu drobných dárečků
pro nemocné děti. Přímo v MC bude následně probíhat prodej květin „Vánoční hvězda“. Výtěžek akce, která se koná po
celé severovýchodní Moravě už několikátý rok, bude věnován
na financování rekondičních pobytů rodin dětí po náročné
onkohematologické léčbě.
Na závěr chci ještě dodat něco o historii a dalších aktivitách
YMCA v Olomouci: V nově zrekonstruovaném objektu „Domečku“ působí od roku 2000. V čele olomoucké YMCA jsou
už přes deset let manželé Tiší, kteří se významnou měrou
zasloužili o všechny aktivity. Nejsou na to sami, pomáhá
jim tým nadšených dobrovolníků. Funguje zde nejen mateřské centrum, ale i odpolední kroužky pro děti a dospělé
– např. keramický, výtvarný, chovatelský, sportovní, hry na
kytaru, angličtina. Mimoto se nepravidelně konají kreativní
kurzy např. malby na hedvábí, pletení z proutí, výroba svíček.
Dvojice dobrovolníků z YMCA pravidelně navštěvuje s připraveným programem olomoucký Dětský domov. V létě se
každoročně pořádají tábory a před vánocemi jsou otevřeny
dílny pro děti, kde si mohou přijít vyrobit originální vánoční
dárek. Zveme vás – přijďte se i vy přesvědčit na vlastní oči,
že v YMCA Olomouc to žije!
Petra Tenglerová
FOTO I STAVBA: MOJMÍR TICHÝ
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YMCA – Živá rodina
Pejsek, křeček, má žížala… a já
aneb Co jsem zažil se zvířaty všeho druhu
Literární a výtvarná soutěž pro předškolní a školní děti: Kategorie – předškolní, mladší školní, starší školní
Formát – libovolný, díla nepřekládejte
Každý účastník dostane vánoční ozdobu.
Ceny – hlavní cena - rodinná vstupenka do ZOO, knihy (nejen o zvířatech), sada výtvarných potřeb.
Soutěžní práce budou hodnoceny a odměňovány odbornou komisí během ledna.
O výsledcích budeme účastníky informovat.
Ve Zpravodaji YMCA – Živá rodina zveřejníme výherce a nejpovedenější díla.
Na soutěžní příspěvky se těšíme v sekretariátu YMCA – Živá rodina, Na Poříčí 12, Praha 1, 115 30, tel. 224 872
421.
Přejeme tvůrčího ducha a hodně zdaru.

22

ODJINUD
Cena vévody z Edinburghu

Návštěva u čínských dětí

Program pro mládež Cena vévody z Edinburghu (též „Edie“) je určen
pro mladé lidi ve věku od 14 do 25 let. Jeho cílem je podporovat
vyvážený rozvoj osobnosti pomocí aktivního využití volného času.
Lze jej proto vnímat též jako vhodný nástroj prevence sociálně
patologických jevů a protidrogové prevence.
Historie Programu:
Kořeny Programu položil již v roce 1956 princ Philip, vévoda
z Edinburghu, manžel britské královny Alžběty. Vycházel přitom z filozofie duchovního otce zážitkové pedagogiky Kurta
Hahna a ze zkušeností Lorda Hunta, vedoucího první úspěšné
výpravy na Mount Everest. Myšlenka se z Velké Británie do
dnešních dnů rozšířila do více jak sta zemí světa a oslovila
přes pět milionů mladých lidí.

individuálně se zdokonalovat ve
vybraném rekreačním sportu a
praktické dovednosti, vykonávají
dobrovolnou službu a v týmu
plánují a podnikají dobrodružnou expedici. Oporou a dobrými
rádci jsou jim vždy jejich vedoucí. V oblasti expedic navíc často
mohou využít výhod mezinárodního zázemí Programu.

Edieho je možné absolvovat ve třech stupních obtížnosti
– bronzovém, stříbrném a zlatém. Ty se liší i svou minimální
požadovanou dobou plnění, která se pohybuje v rozmezí od
šesti měsíců u bronzu po osmnáct měsíců u zlatého stupně.

Individualita cílů umožňuje otevřít Program prakticky všem
mladým. Mgr. Tomáš Fajkus, výkonný ředitel Programu, uvedl: „Edie neznevýhodňuje slabší. Hodnoceno je vždy pouze
individuální zlepšení jednotlivce. Program se nesnaží účastPrincipy Programu:
Princip Edieho spočívá v pozitivním nasměrování a motivo- níky porovnávat – nejde o tvrdou soutěž, spíše o spolupráci
vání mladých lidí, kteří v rámci daných pravidel usilují o do- mezi přáteli.“
sažení osobně stanovených cílů. Účastníci tak mají příležitost
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ODJINUD
Program v České republice:
V České republice je Program pro mládež Cena vévody z
Edinburghu koordinován stejnojmenným občanským sdružením, které uděluje povolení k jeho provozování a zajišťuje
školení vedoucích a další služby pro jednotlivé provozovatele.
Od roku 1993 se Edie zabydlel v devatenácti městech u sedmadvaceti organizací pracujících s mladými lidmi, převážně
u středních škol, internátů a domů dětí a mládeže. Díky nim je
do něj aktuálně zapojeno okolo 350 mladých lidí.
Program našel své příznivce i mezi osobnostmi našeho
společenského a sportovního života. Podpořil ho prezident
republiky Václav Klaus, olympijská medailistka Kateřina Neumannová a fotbalista Pavel Kuka.
Eva Jakšíková

Klára sází stromky na bývalých čajových plantážích
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Motto Programu:
„Bavit se s kamarády při sportu a cestování, to zní líp, než se
nudit doma sám!“
Více informací naleznete na níže uvedených kontaktech.

PROGRAM PRO MLÁDEŽ
CENA VÉVODY Z EDINBURGHU
Thunovská 18, 118 00 Praha 1
tel.: 251 104 134, 251 104 137
fax: 251 104 250
email: award@volny.cz
www.edie.cz

Reportáž z Mezinárodního setkání
zlatých účastníků Ceny
/Hongkong, 13. – 28. září 2OO5/

mentálně postižení pacienti
pěstují organické plodiny.
Jak můžete vidět na fotografii,
Každé tři roky pořádá Mezinárodní asociace Ceny vévody z Edinburghu
moje skupina sázela stromky
na svazích vysoko nad měsmezinárodní setkání účastníků a absolventů zlatého stupně Programu.
tem. Následoval workshop
Letošní, v pořadí už jedenácté, setkání hostil Hongkong. Z Prahy na něj připravený místním neziskovým sdružením AIDS Teens.
Tvoří ho mladí dobrovolníci,
odletěla držitelka zlatého diplomu Klára Obadalová.
kteří pomáhají s prevencí
Dva týdny, které jsem strávila v Hongkongu, uběhly velmi proti onemocnění virem HIV. V jejich podání nejde o nudné
rychle - program byl nabitý. Soustředil se hlavně na činnost besedy ve školách, ale hry, během nichž si školáci a studenti
Mezinárodní asociace Ceny vévody z Edinburghu v jednotli- nenásilně uvědomí nebezpečí nákazy. AIDS Teens přinesli
vých zemích a na to, jak touto činností pomoci při řešení tří množství nápadů, které delegáti angažovaní v této oblasti
globálních problémů: zmírnění chudoby, boj proti HIV/AIDS po návratu domů jistě využijí. Poslední wokshop měla v režii
a ochrana životního prostředí, se staly hlavními tématy Me- World Vision. Celosvětově známá organizace shání prostředzinárodního setkání zlatých účastníků IGE 2005. Hongkong ky pro chudé z rozvojových zemí, především děti. Námět
rozhodně nebyl vybrán náhodně - co do počtu účastníků patří dílny byl tedy jasný. Zůstali jsme den bez oběda a bot a učili
místní Cena mezi největší na světě. Samo město vyloženě se, jak těžké je obstarat si vodu a střechu nad hlavou.
kontrastuje s tématy IGE. Rozestavěné mrakodrapy (jako lešení se tu používají bambusové konstrukce), nákupní centra Při dalším programu jsem se najednou cítila jako v jiném
s obchody luxusních značek, právě otevřený Disneyland. To světě. Vydali jsme se do Číny. Naším cílem byla především
vše za cenu totálně vyčerpané přírody. A virus HIV? Ještě jedna základní škola na chudém zemědělském venkově. Hopřed deseti lety společenské tabu, dnes Hongkong ohrožuje dinu cesty autem za hranicí Hongkongu začíná jiný svět. Auto
stejně jako jiná světová velkoměsta.
musíte vyměnit, protože v Číně se nalevo nejezdí. Vyměnit
musíte i dolary, kterými se v Hongkongu platí. V Číně se šustí
IGE 2005 se zúčastnilo sedmdesát dva delegátů z více než juanama s podobiznou Mao Ce Tunga. Klidně třeba v McDotřiceti zemí. Zastoupeny byly všechny čtyři regiony, ve kte- naldu, ten je ovšem stejný všude na světě. Desetimiliónové
rých Cena vévody z Edinburghu pod různými názvy působí. Guanzghou, kde nás po tři dny hostila zdejší univerzita, se
Nejpočetnější byly skupiny vyslané z Velké Británie (Region Hong Kongu vyrovná možná ve výšce mrakodrapů, ale už
EMAS), Kanady (Region of America), Jihoafrické republiky ne v jejich kráse. Na skutečnou chudobu narazíte ovšem až
(Region of Africa), Austrálie a samozřejmě z Hongkongu za městem. Životní podmínky v Čínské lidově demokratické
(Asian Pacific Region). Pro mě to bylo skutečné setkání republice, budoucí hospodářské velmoci, jak tu každý tvrdí,
národů, jedinečná příležitost potkat mladé lidi z celého světa jsou často kruté. Hráli jsme si s dětmi a pak se nechali pozvat
a dozvědět se víc o životě v jejich zemích. Během diskusí na návštěvu k nim domů. Holé místnosti vlastně bez podlahy,
se často mluvilo i o zkušenostech s fungováním tzv. GAHAs, přívod elektřiny, ale už žádné spotřebiče, zdravotní péče a
tedy společností zlatých účastníků, kteří jako dobrovolníci vzdělání ne jen tak pro každého. Pro delegáty z vyspělé části
pomáhají s fungováním Ceny. U nás byl podobný tým dob- světa byl tohle nejsilnější zážitek.
rovolníků nedávno založen. Doufám, že informace získané na
IGE v něm budu moci co nejlépe využít.
Po návratu z Číny začaly přípravy na Youth forum, vrchol
letošního IGE. Ve skupinách jsme vypracovali prezentace,
Hostitelé, Hong Kong Award for Young People (HKAYP), se kterými jsme se pokusili oslovit členy Mezinárodního výbopředvedli jako skvělí organizátoři (všechno šlapalo jako ho- ru Ceny vévody z Edinburghu. Lesk celé události dodávala
dinky), vždy ochotní odpovědět i na tu nejzbytečnější otázku. přítomnost Jeho královské Výsosti prince Edwarda, hraběte
Program připravili zajímavý i náročný zároveň. Stěžejní místo z Wessexu. Snažili jsme se přijít s konkrétními návrhy, jak
v něm zabíraly celodenní workshopy na už zmíněná témata. může Cena vévody z Edinburghu přispět k řešení globálních
Jako první se konala dílna zaměřená na ochranu životního problémů. Na fóru se objevily zajímavé myšlenky, a to nejen
prostředí, u které HKAYP spolupracovala se Zemědělským v mé sekci (životní prostředí). To, jestli naše nápady v něčem
institutem Kadoorie při univerzitě v Hongkongu. Po dopo- pomohou, ukáže až čas.
ledních přednáškách jsme se rozdělili do tří skupin a vyrazili
buď na průzkum bažin Mae Po nebo na návštěvu farmy, kde
Klára Obadalová
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ALTERNATIVA
Natalia Imbruglia
Tato australská kráska se do povědomí hudebních posluchačů dostala v roce 1997. I když předtím se jí docela slibně
rozjížděla jak modelingová, tak i herecká kariéra (od 17 let
hrála v seriálu ,,Neighbours‘‘). Debutovala s albem ,,Left of
the Middle‘‘ a veleúspěšným singlem ,,Torn‘‘. Za toto i za
obě následující alba (,, White Lilies Island‘‘ (2001) a ,,Counting Down The Days‘‘ (2005)) získala mnoho cen. Jejím
manželem je Daniel Johns z kapely Silverchair. A její dva
poslední singly ,,Shiver‘‘ a ,,Counting Down The Days‘‘ se
drží na horních příčkách hitparád, ale na to abyste je slyšeli,
musíte jet až do (daleké) Bratislavy…

Skatalites
Skatalites vznikli v roce 1964 a za 14 měsíců své existence
doprovázeli nejslavnější zpěváky té doby i tehdy ještě neznámého Boba Marleyho. V roce 1983 se opět dali dohromady,
a to v jamajském Montego Bay a o rok později potvrdili svůj
návrat albem ,,The Returns of the Big Guns‘‘ a svůj první koncert odehráli v newyorské Village Gate. Další album vydali
v roce 1997 pod názvem ,,Ball of Fire‘‘. V roce 2002 objeli
během 9ti měsíčního turné USA, Jižní Ameriku, Evropu i část
Asie a letos si je můžete poslechnout i vy, a to 17. listopadu
v pražské Akropoli.
Majda Rounová
KDO

KDY

KDE

CO

3.11. - 23.12.

Praha, Děčín, ČB, Liberec, Ostrava, Brno, Bratislava,…

STORMWARE TOUR 2005

100 °C

23.11.

Praha (palác Akropolis)

křest alba Collage

Clou

12.11.

Krnov (Kofola music klub)

Postcards on tour 2005

Daniel Landa

7.11.

Praha (T - Mobile Arena)

koncert Bouře 2005

Die Happy (D)

29.11.

Praha (Roxy)

koncert

Divokej Bill

10.11.

Hradec Králové (Střelnice)

koncert s UDG

11.11.

Nepomuk (MC Dvorec)

koncert s UDG
koncert s UDG

- 123 minut

12.11.

Zliv u Českých Budějovic

Gaia Mesiah

11.11.

Praha (KD Opatov)

Green Småtroll

12.11.

Praha (klub Mlejn)

Chinaski

3.11.- 16.12.

Praha, Ostrava, Brno, Zlín, Liberec, Olomouc, H. Králové,…

Chinaski Tour

Imodium

8.-26.11.

Praha, Rumburk, Plzeň, Broumov, Česká Lípa…

NEON TOUR

J.A.R.

17.11.

Praha (Lucerna)

koncert

Natalia Imbruglia*

19.11.

Bratislava (Incheba Arena)

koncert

Sto zvířat

19.11.

Pardubice (Žlutý pes)

koncert

27.+ 28.11.

Praha (palác Akropolis)

Dvakrát Sto zvířat a hosté

1.12.

Brno (Fával)

koncert

Support Lesbiens

9.11.

Praha (Malá Sport. Hala)

TOUR 2005

The Frames (UK)

19.11.

Praha (divadlo Archa)

koncert

The Levellers (UK)

23.11.

Praha (Lucerna)

koncert s Divokej Bill

The Rasmus (FIN)

16.11.

Praha (Roxy)

koncert

The Skatalites (JAM)*

17.11.

Praha (palác Akropolis)

koncert

Vypsaná Fixa

11.11.

České Budějovice (Martys klub)

koncert

Wohnout

28.10.-20.12.

Ostrava, Olomouc, Brno,Tábor, Jeseník, Trutnov…

Wohnout Olmeca tour 2005

ZNC

17.11.

Plzeň (Pod Lampou) - výroční koncert ,,15 let Lampy’’

křest alba

koncert s Fidel Castro
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YMCA Volunteers For Europe
kontaktní seminář
18. - 24. října se do malebné
Litomyšle sjeli mladí ymkaři
ze všech koutů starého
kontinentu.
Evropská aliance YMCA totiž
pořádala ve svém tamním
tréninkovém centru již 3. YMCA Volunteers
For Europe (VfE) kontaktní seminář.
FOTO: FRANTIŠEK KROUŽIL

Jak v zářijovém čísle napsala Helenka Kosková: „YMCA
Volunteers For Europe – YMCA dobrovolníci pro Evropu je
výměnný program dobrovolníků, který probíhá pod záštitou
Evropské Aliance YMCA. V jeho rámci mohou dobrovolníci
působit v některém z evropských sdružení YMCA v nejrůznějších aktivitách – práce s dětmi, rodinami a mladými lidmi,
Ten Sing, sporty, informační centra, sociální práce, outdoorová centra,… a to vše po dobu 1 – 12 měsíců. Dobrovolníkovi tak program přináší zkušenost života v jiné kultuře, nové
znalosti a dovednosti a uplatnění těch stávajících, zlepšení
jazykových schopností, pocit užitečnosti a smysluplného naplnění volného času, nové přátele, zážitky a zábavu… a hostitelské organizaci přináší zajímavé zpestření aktivit pohledem
jiné kultury, jiného pracovního i životního stylu, obohacení
novými metodami a přístupy…“
Základním cílem semináře bylo účastníky seznámit s fungováním VfE v rámci EVS – dobrovolnického programu EU
pro mládež. Právě díky grantu EU, měli účastníci celý pobyt
zadarmo a platili pouze 30% cestovného, což umožnilo, aby
na akci jel opravdu každý vážný zájemce bez ohledu na jeho
finanční možnosti. Ubytování přitom bylo na úrovni – hotel
Zlatá hvězda na náměstí Litomyšle hostil kromě ymkařů třeba
také středoevropské prezidenty.

zdech, barokní dřevěné divadlo – jedno z malá zachovalých
v Evropě, zajímavé kostely a náměstí.
Jak již bylo zmíněno výše, program probíhal v tréninkovém centru EAY, které se nachází v areálu místního zámku.
Pojďme se na celý program podívat blíže. Ymkaře z 18
evropských sdružení čekalo pásmo přenášek, prezentací,
simulačních her, diskusí, prostoru pro výměnu zkušeností.
Dozvěděli jsme se, jak se úspěšně zapojit do programu VfE
- jako dobrovolník, hostitelská či vysílající organizace a jak to
celé v pohodě dotáhnout do úspěšného konce. Naučili jsme
se vyplňovat dotazníky programu EVS, připravovat projekt,
jak vysílat dobrovolníka i jak si toho si správného vybrat a
připravit mu odpovídající program i životní podmínky, postarat se o rozpočet, mentora… a spoustu dalších praktických
dovedností. Jedno dopoledne bylo speciálně věnováno tzv.
znevýhodněným dobrovolníkům. Protože program byl vcelku
náročný a z větší části studijního charakteru, neobešlo by se
to bez tzv. coffee breaku – čili oblíbených přestávek, při kterých jsme mohli opět načerpat energii. Základní program pak
doplňovaly kulturní večery, kde se představovaly jednotlivé
Ymky, procházky po Litomyšli, hry, zpívání, ranní Devotion
(zamyšlení) a večerní Thought of the day (myšlenka dne).

Jednou z největších devíz celé akce byla skvělá příležitost
Město Litomyšl, které je na seznamu kulturního dědictví zkontaktovat se s ymkaři z celé Evropy, a přímo si najít
UNESCO, poskytlo celé akci více než příjemné prostředí. partnery pro své projekty. Jeden večer byl také věnován
Zmíním např. krásný zámek, s u nás unikátními sgrafity na prezentacím jednotlivých sdružení. Čeští zástupci (Fran-
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tišek Kroužil a Eliška Venglařová) představili YMCA DAP a její
Ten Singový program. Dostali jsme dokonce jednu konkrétní
dobrovolnickou nabídku.
Seminář poskytl velký prostor k setkání mnoha různých kultur
celé Evropy – od irské, přes španělskou, německou až třeba
po litevskou. V podobném duchu se nesly i hotelové obědy
a večeře: Jednou jsme si mohli pochutnávat na slovenských
haluškách, ukrajinském boršči, jindy zase na maďarském
guláši, italské pizze, či české zabijačce. Bylo velmi zajímavé sledovat např. Itala Robera, nebo Césara ze španělské
Zaragozy, kterak bojují s maďarským gulášem či českými
specialitami ☺.
Celou akci zakončil příjemný rozlučkový večer plný písní a
her, které si užili úplně všichni – i třicetiletí ymkaři nám připomínali více náctileté tensingáře, než zodpovědné národní
koordinátory. Inu, YMCA je organizací mladých duchem ☺.
Na závěr již jen dodáme: Nebojte se jezdit na podobné ymkařské akce – stojí to opravdu zato!

@ (mini)rozhovor
S Oksanou Karbanovou
Oksana Karbanova, YMCA Siberian Regional Secretary,
Russia & National Coordinator of the Programme
“Volunteers for Europe”.
Jak se ti líbilo na setkání v Litomyšli?
Bylo mi velkým potěšením účastnit se Kontaktního semináře
v Litomyšli v České republice, který se uskutečnil v říjnu roku
2005. Bylo to pro mne velmi užitečné setkání, na kterém
jsem získala spoustu zajímavých informací. Doufám, že se
nám podaří poslat několik dobrovolníků z Ruska do evropských zemí, kde budou moci načerpat zkušenosti a přispějí k
rozvoji a posílení evropské YMCA.

František Kroužil a Eliška Venglařová Co děláš v YMCA?
V YMCA pracuji od roku 2000. Nejprve jsem jako dobrovolník

SAZE
aneb co ulpělo v redakčním komíně
Věděli jste, ...
... že je nemožné si olíznout jazykem vlastní
loket?
... že je pro prasata fyzicky nemožné se podívat
nahoru k nebi ? (To mě nikdy nenapadlo!)
... že 50% obyvatel světa nikdy netelefonovalo
a ani jim nikdo nevolal? (Lítost nad nimi střídá
rychle závist...)
... že sloni jsou jediná zvířata, která neumějí
skákat. (A je to tak asi lepší...)
... že nošení sluchátek již během jedné hodiny
zvětší počet bakterií v uchu o více než 700%?
... že zapalovač byl vynalezen dříve než sirky?
... že kvákání kachen nevytváří žádnou ozvěnu a
nikdo neví proč?
... že po dobu svého života sníte během spánku
okolo 70 kusů hmyzu a 10 pavouků? (Fuj!)
... že otisky jazyka jsou stejně unikátní jako otisky prstů? (Ale kolik zločinců zanechá na místě
činu otisky jazyka...)

FOTO: J. V. HYNEK

poskytovala na táborech poradenství, později jsem pracovala jako koordinátorka táborových programů YMCA a od roku 2003 jsem regionálním
sekretářem na Sibiři a členkou národního výboru. V současnosti mám
především na starosti koordinaci aktivit GOP (Globální operační plán),
vedení několika rozdílných vzdělávacích seminářů a rozličných workshopů na místní, regionální, národní a mezinárodní úrovni.
Jaké je postavení YMCA ve vaší zemi - jak u veřejnosti, tak u
úřadů?
Obecně lze říci, že ruská YMCA se v současnosti nachází ve fázi sebeprofilování a dokonce regionální pobočky YMCA se velmi dobře prosazují v
oblasti, kde působí. Ruská YMCA nabízí bohatý program, který zahrnuje
nabídku extrémních sportů, trampování v severních oblastech, prevenci
HIV, protidrogovou prevenci a jazykové tábory pro děti a dospívající
mládež. Každým rokem YMCA získává stále silnější postavení, protože
lidé, kteří akce pořádají, dělají věci naplno a jak nejlépe dovedou.
Proč si se rozhodla pracovat právě pro YMCA?
Jsem velmi hrdá na to, že patřím do této organizace, a to nejen proto, že
jsem přesvědčená, že naše práce má smysl, ale také proto, že zjišťuji,
že tento svět mají v rukou odevzdaní věřící lidé, kteří k věcem přistupují
pozitivně. Jsem hrdá na to, že mohu být součástí YMCA!
Ptal se J. V. Hynek
Překlad: Radek Daniel

... že více než 75% z vás, kteří toto čtou, se bude
snažit si olíznout svůj vlastní loket? (Nebo o tom
vážně přemýšlí ;-) Doopravdy to nejde!)
... atd. ... atd.

A co najdete v příštím čísle?
1. To, čím do něj přispějete :-)
2. To, co pro vás připraví ostatní...
Tématem příštího Proteinu bude:

YMCA v roce 2006
Napište nám, co vás v následujícím roce
čeká...
Jaké máte plány, na co se těšíte, co nového
připravujete?
Ke svým příspěvkům nezapomeňte připojit
(kvalitní) fotografie ze svých akcí.
Uzávěrka je 20.11.2005!
Pište na mail redakce: protein@ymca.cz
PS: YMCA má 29 kolektivních členů, očekáváme tedy 29 příspěvků :-)))

Pozvánky
a informace...
Rainbow Gospel
Vás zve na svůj adventní
koncert

26. 11. 2005 od 19:30 hod.
v kostele u Martina ve zdi
v Praze
více na www.gospel.disto.cz

Neváhejte!
Roční předplatné luskusního časopisu
Protein za pouhých 250 Kč.
V ceně je 11 čísel s donáškou až do domu!

Vokální akapelový soubor

GESHEM
vás zve na koncert
u příležitosti vydání svého CD

Wade in the Water
černošské spirituály
zvláštní host:

Sváťa Karásek
úterý 15. listopadu od 19.30

Evangelický sbor u Salvátora
Praha 1 – Staré Město,
Salvátorská 1
vstupné dobrovolné
www.geshem.cz

http://protein.ymca.cz
Navštivte internetové stránky Proteinu! Najdete zde aktuální
číslo i archiv ve formátu PDF.
Fultextové vyhledávání v archivu! Možnost hlasování a komentářů k článkům! Anketa k dalšímu číslu!

Své příspěvky a pozvánky na akce zasílejte na emailovou adresu:
protein@ymca.cz

