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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.
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YMCA je hnutím služby a pomoci. Po
celém světě má asi 40 milionů členů.
V České republice pracuje YMCA ve
29 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 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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Milí čtenáři,
je tu poslední číslo trilogie vycházející tématicky z loga YMCA. Završujeme v něm zamyšlení o jednotlivých
stranách ymkařského trojúhelníku – tělu, duši, tématem
Ducha. Právě tato rovina byla i čtenáři webové verze Proteinu označena v anketě za nejvíce zanedbávanou v současné YMCA. Věříme proto, že snad i toto číslo přispěje
k otevření naší mysli pro přemýšlení nad tím, jak docílit
toho, aby ymkařský trojúhelník byl opravdu rovnoramenný – tedy aby YMCA svou činností přispívala k harmonickému rozvoji člověka ve všech jeho rozměrech.
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Dánsko, karikatury, muslimové a my...
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Duch (v) YMCA

Duch vane kam chce, je to totiž Boží Duch, který stojí jako
základní kámen práce YMCA. Právě díky Němu je dnes
YMCA rozšířena ve více než 120 zemích světa. Právě Jím
se nechají vést tisíce lidí na celém světě, aby sloužily
svému okolí – především mladým lidem. Bez Ducha by
naše organizace nemohla existovat. Existovat možná jako
organizace ano, ale nebyla by to už YMCA. To bychom
měli mít na paměti vždy, když o naší práci přemýšlíme.
To co konáme, naše programy, kroužky, tábory, turnaje,
sociální či jiné služby, naše vlastní lidská aktivita je bez
oživujícího Ducha mrtvá.
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Problém pozitivního křesťanství

Naleznete zde články z historie YMCA, které nám pomohou jakoby pohledem do zpětného zrcátka přijmout to,
odkud jsme přijeli, pak něco ze současnosti, abychom si
uvědomili, kde se nacházíme, to nás přivede ke zjištění
výchozí pozice pro naše úvahy, kudy směřovat dál. Je tu
i pohled ze světa. Svým způsobem se k tomuto bodu váží
i dvě pozvánky – na Fundamentkurz a Autobus do Anglie,
obě akce totiž směřují k základním kořenům YMCA.
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Alternativa

Duchovní rozměr života každého člověka je věcí velmi
intimní. YMCA nezasahuje nikomu do této soukromé
sféry. Je ale prostorem, kde se může každý prakticky
podělit o ovoce svého duchovního života, transformovat
do služby druhým to, co přijímá od Boha.
Jaký je tedy duch YMCA? Nebo lépe – je Duch v YMCA?
Chci věřit, že duch YMCA je dán tím, že je Duch v YMCA.
To, jestli tomu tak je a bude, je dáno přítomností Ducha
svatého v našich srdcích. Nic víc, nic míň, je to jednoduchá rovnice.
Objevíte však i spoustu dalších pozvánek a inspirací, jak
něco nového začít, zkusit, podniknout. Je tu samozřejmě
i vojtovka, alternativa, zprávy z akcí a jiné.
Příjemné prožití začátku jara a mnoho inspirace pro vaše
příspěvky přeje
J. V. Hynek

Světové aliance YMCA a YMCA Dánsko

Petr Chlápek

Mojmír Tichý

Vladimír Novák

Károl Belánsky

Ota Člupek

Dominik Zunt

Vojtěch Berger

Michael Erdinger

Pablo

David Werner

Magda Rounová
a mnoho jiného...
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Dánsko, karikatury, muslimové a my...
Snad každý čtenář Proteinu zaregistroval kauzu karikatur Mohameda uveřejněných v dánských novinách, které rozpoutaly velkou vlnu
protestů v muslimských zemích a
přerostly až v násilí s oběťmi na
lidských životech. Podrobnosti
jsou vám jistě známy z jiných
médií. Přinášíme proto jen reakce
Světové aliance YMCA (WAY) a
YMCA/YWCA Dánsko, které vám
mohou pomoci rozšířit okruh myšlenek při hledání vlastního postoje
k této věci. Překlad obou textů
pořídila Helena Kosková.
redakce

Prohlášení Světové aliance YMCA
7. února 2006 – Mezinárodní křesťanská organizace, Světová Aliance YMCA, podporuje dialog a partnerství mezi lidmi různých vyznání a usiluje o to být prostředníkem a nositelem smíru v konfliktních situacích. Proto je Světová aliance YMCA
velmi znepokojena napětím a násilím, které jsou důsledkem nedávné publikace
karikatur v dánských a následně i dalších novinách. Jejich publikování bylo nerozumné a necitlivé. Kromě našeho společného úsilí o svobodu slova, je také třeba
dbát na zodpovědné uplatňování tohoto nezadatelného práva.
Sdružení YMCA po celém světě, včetně muslimských zemí a Dánska, pracují aktivně s lidmi všech vyznání. V tomto těžkém čase volá Světová aliance YMCA lidi
všech vyznání ke společné práci na podpoře vzájemného porozumění, respektu a
kultury míru. Také vyzýváme YMCA v zemích, kde propuklo násilí, aby vytvořily
mírové skupiny a pracovaly na obnovení míru ve svých společenstvích.
World Aliance of YMCAs

Oficiální stanovisko YMCA/YWCA Dánsko
YMCA a YWCA partnerům a přátelům na Středním východě
Copenhagen, 1. února 2006 – Jménem našeho ústředního výboru a mezinárodní komise bych rád vyjádřil naše hluboké
politování nad tím, že muslimové na celém světě byli zraněni kresbami v dánských novinách. Chápeme, proč jsou takové kresby brány jako útočné, a pokládáme nápad novin na jejich otištění za nerozumnou a zbytečnou akci, která mohla
přispět jen k další polarizaci v naší zemi a – jak se stalo – i ve světě.
Těší nás vidět, že premiér nyní (i když příliš pozdě) vyjádřil svůj nesouhlas s rozhodnutím novin a doufáme, že i noviny si svou chybu uvědomí a budou jí litovat. Také doufáme, že oceníte, že máme v Dánsku systém dělby moci, který
zabraňuje premiérovi a vládě kontrolovat média. Považujeme to za velmi důležitý princip a vzhledem k právu svobody
vyjadřování jako základní hodnotu v naší společnosti. Ale každé právo musí být uplatňováno s respektem k ostatním,
což se v tomto případě nestalo.
Uznáváme a oceňujeme trvalé úsilí vašich sdružení YMCA a YWCA v regionu pro práci na mezináboženském dialogu,
toleranci a vzájemném respektu. Hluboce si uvědomujete, jak důležité to je pro zabezpečení mírového soužití v rámci
kulturních a náboženských rozdílů. V naší zemi stále částečně postrádáme toto uvědomění a kdybychom mohli doufat
v získání něčeho dobrého ze současné situace, mohlo by to být zvýšení tohoto porozumění.
Cítíme se částečně smutní, že naši YMCA a YWCA partneři ve vašem regionu mají teď o naší zemi představu, se kterou
nechceme být spojováni. Velmi si uvědomujeme stupňování konfliktu a myslíme si, že část hněvu a frustrace pramení
z nedorozumění. Věříme, že využijete každou příležitost k přispění k objektivnímu a správnému porozumění a že víte,
že vaši křesťanští přátelé v Dánsku nesympatizují se spornými kresbami a s lidmi, kteří nemají respekt k náboženskému
cítění druhých.
Bůh nám všem pomáhej urovnat tento problém moudře a v míru!
S úctou
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Kirsten Lund Larsen, generální sekretář YMCA a YWCA v Dánsku

ANKETA

2 otázky pro současné ymkaře...
1. Co tě duchovně nejvíce nabije, co je největším osvěžení pro tvého Ducha?
2. Myslíš si, že má dnešní mladá generace vztah k duchovním věcem?
Eliška
Venglařová,
YMCA
Mělník:
1. Tak řekla bych, že asi když vidím,
že nějaká moje práce má význam. To
mně třeba hodně pomůže, když se
cítím úplně vybitá. Pak třeba dobré
divadelní představení a samozřejmě
když už konečně vyleze sluníčko!
2. Pokud to beru tak, že duchovní =
křesťanské, pak ano má, ale musím
říct, že negativní. A vůbec se nedivím, protože k nim církev
neumí najít cestu.
Mojmír Tichý, YMCA Olomouc:
1. Sejití se s několika blízkými lidmi
na modlitební skupince – zní to
skoro jako fráze, ale fakt funguje.
2. Myslím, že má větší vztah než ta
předešlá generace, protože to není
tabu, ale hledají se všemožné jiné
způsoby, jak dosáhnout věčnosti,
pravdy a plnosti života. Nechci
to vyjmenovávat, ale někdy mi to
přijde tak, že se bere cokoli, hlavně aby to nemělo punc
křesťanského Boha.
František Kroužil, YMCA Praha:
1. Třeba krásná procházka v přírodě.
Někdy modlitba v klidném prostředí
nebo návštěva bohoslužby. Nebo
také, když můžu něco smysluplného
dělat – sám i s jinými lidmi.
2. To nevím. Řekl bych, že většina
mladých lidí něco duchovního
hledá. Přijde mi, že mladí lidé se
moc nezajímají o tradiční církevní
proudy, moc o nich nevědí nebo nechápou, o čem to je.
Což je někdy dáno také nedostatečnou schopností tradičních
církví oslovit je. Otázkou pak je, co se jim místo toho nabízí.

nebe. Takové prosté věci, kterých si dneska málokdo všimne
:-) Ale právě v tuhle chvíli je mi dobře a děkuji Bohu, že to
udělal tak a ne jinak :)
2. Dokonce bych snad řekla, že dnešní mládež má velice
silný vztah k duchovním věcem. Ty jsou však bohužel
různého původu a rázu. A ne, že by nevěřili ničemu, oni
věří skoro všemu. Je třeba si dobře vybrat i mezi věcmi
duchovními :)

ANKETA 03/2006
Jaký duchovní proud považujete v budoucnu za
nejvíce přitažlivý?
Nové formy
Inspirace v křesťanství
New age
Východní nauky
Materiální
Tradiční katolické

(16 hl.)
(24 hl.)
(10 hl.)
(18 hl.)
(10 hl.)
(21 hl.)

Celkem hlasovalo: 99
Zdroj: www.protein.ymca.cz

K anketě 3/2006 – Přestože samozřejmě nelze srovnávat naši
webovou anketu s odborným sociologickým výzkumem, byla
otázka formulována záměrně tak, abych mohl přece jen provést srovnání s prací doc. Petera Saka, který dělal před 8 lety.
Řekl, bych, že naše anketa nepříliš odpovídá výsledkům jeho
vědeckého výzkumu. Náš graf je v hlasech, tyto hodnoty jsou
Hana
Musialová,
YMCA uvedeny jako index. Jeho data jsou následující: nové formy
3,5; inspirace v křesťanství 3,3; new age 3,3; východní nauky
Ostrava-Poruba:
1. Nejvíce mě asi nabije, když vidím 3,1; materiální 3,1; tradiční katolické 2,2.
něco krásného kolem sebe. Když se
můžu v zimě podívat na slunce a Je to názor 90 expertů, členové příslušných skupin vždy svůj
na čerstvě napadnutý sníh, když na proud přeceňovali. Přináší odhad propadu tradiční katolické
podzim procházím pestrobarevnou formy religiozity. Křesťanství je vnímáno samostatně jakoby
alejí, když se na jaře všechno začíná neplnohodnotné, ale jako vítaný inspirační zdroj.
zelenat a zpívají ptáci nebo když v
J. V. Hynek
létě ležím v trávě a koukám na modré
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Duch (v) YMCA

FOTO: YMCA BRNO

Myšlenková báze hnutí
Hnutí YMCA si předsevzalo, že bude pečovat
o harmonický rozvoj všech složek lidské osobnosti. Podle vzorce, který byl pravděpodobně
odvozen z trojičního učení, se harmonickým
v tomto případě myslelo to, že v rovnováze
budou všechny složky lidské bytosti. Koncept
lidské „trojiny“ má pravděpodobně své kořeny
v učení Augustina Aurelia.
Augustin tuto analogii Boží trojice aplikované
jako trojí dimenzi lidské bytosti naznačil v 15.
kapitole svého rozsáhlého díla O Trojici.1 Pokusil se to vyložit jako “vnitrotrojiční dějství na
základě Božího obrazu, jímž je lidská mysl (tak
zde Augustin interpretuje Gn 1,26n: Bůh stvořil člověka jako svůj obraz; ”k našemu obrazu”
chápe jako poukaz k Trojici).”2 Tento Augustinův výrok je i v rámci jeho celoživotního díla
velmi ojedinělý, nicméně na tuto tradici mladí
muži z Ymky tehdy skutečně navázali a provázali ji s heslem, které si vypůjčili z Janova
evangelia, 17. kapitoly, která rovněž řeší otázku jednoty Syna, Otce a Ducha. Pro autory symboliky tohoto
hnutí byla otázka jednoty stěžejní. Jak jsme si řekli, božská
Trojice si nachází v člověku své tři analogické podstaty – rozum, tělesnou schránku a ducha. Tyto složky lidské bytosti
se podle anglických výrazů3 rozdělují na BODY (tělo), MIND
(mentální složka) a SPIRIT (duše či duchovní složka).

FOTO: ARCHIV YMCA

V tom možná také tkví jistá myšlenková “rozmělněnost“
(o teologické ani nemluvě), kterou hnutí teologové často
vytýkají. V problematice hnutí YMCA se jasně neorientují a
nedokáží zřetelně uchopit, o co mu vlastně jde a jaké je jeho
myšlenkové zakotvení. Přesto se dá říci, že YMCA vznikla na
protestantské půdě a její východiska tomu vždy odpovídala.
Z důvodů udržení tolerance však nutně ztrácela na jasných
konturách vyznání. YMCA se právě z těchto důvodů nikdy
nestala nositelkou hluboké myšlenkové tradice. Vždy jen
kompilovala a sbírala významné myslitele, kteří dokázali
aktualizovat křesťanské myšlení do dané situace (tak u nás
významně AY).

Podoba znaku YMCA není pro lokální organizace závazně
určována. Je na každé národní Ymce, jak znak YMCA (trojúhelník s ráhnem) upraví. V názvu, či znaku se však minimálně
vyžaduje grafické znázornění trojúhelníku. Např. americká
obdoba však užívá velkého “Y” , které má “trojúhelníkovitost”
zvýrazněnou změnou barvy. Jsou však verze, které užívají nápis Y.M.C.A. bez trojúhelníku.
YMCA nezavazuje své členy k tomu, aby zastávali ten či onen
politický názor5 či teologický směr. Zavazuje slovy Pařížské
Například naší Akademické Ymce se ohledně znaku vytýkalo, báze pouze k tomu, aby veškerá práce vedla k šíření Božího
že zatvrzele používá AY bez zvýrazněného trojúhelníku. To prý království na tomto světě. Ve znaku a celkově v symbolice
mělo důvod v odporu k trojinám, či trojicím, mezi intelektuály YMCA je silně přítomna myšlenka kompaktnosti, harmonie,
v AY. K výraznějším rozporům však kvůli insigniím nedošlo.4 jednoty a dokonalosti.
Teologie, která by nějak více reprezentovala základní „úhelné
kameny“ YMCA, rozvinuta nebyla. Nutno dodat, že je tomu
tak jedině dobře. Tvůrci této báze se z důvodů praktičnosti
záměrně rozhodli tyto body neproblematizovat, neboť o to jim
založením YMCA šlo. YMCA se vždy vyhýbala teologickým
sporům, které nechávala spíše teologům a církevním představitelům. Naopak se již od začátků její představitelé snažili,
aby jejich sdružení bylo pojítkem toho, co mohou mít všichni
lidé společné. Jde vždy o to, co mohou mít lidé společné.
Proto se YMCA důsledně drží, v duchu tradice amerického
protestantismu založeného na toleranci a svobodě, zpátky od
všech dogmatických střetů. Chce být, více než církve, zprostředkovatelkou dialogu a smíření. Chce být pro budoucnost
mostem, který spojuje rozdíly.

Světová aliance YMCA (zkr. WAY) má přímo ve svém znaku
odkaz na předchozí verše a heslo: ”UT OMNES UNUM SUNT”,
které v každé době připomíná původní cíl jeho zakladatelů.
V dnešním globalizovaném světě mnoha kultur a činitelů je
právě tento apel na lidskost, která je duchovní podstaty, a tím
nade vší ideologií a socio-kulturními činiteli, tím jediným, co
lze nabídnout všem.
YMCA se bránila jakémukoliv začlenění se do teologie nebo
vyhraněné myšlenkové tradice té či oné z křesťanských církví
nebo hnutí, která tou dobou vznikala, tak jako YMCA samotná,
coby alternativa křesťanské práce ve světě. V tom se začínal
projevovat universalismus, který v té době nalézal stále většího ohlasu u dědiců osvícenské tradice liberalismu i u
křesťanů.
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K tomu všemu do velké míry přispěly i zkušenosti křesťanů
z misijního pole. Roztrpčení a deziluze, která se dostavovala
u těch, kteří chtěli šířit evangelium v zámoří a především
v zemích kolonií, byla vyvolávána stále ve větší míře tím, že
se nezřídka setkávaly misie několika církví na jednom místě a
navzájem si konkurovaly. Křesťané přivedení ke Kristu se pak
těžce vyrovnávali s tím, že panuje zášť mezi církvemi a navíc
slouží mocenským ambicím svých vlád. A tak vzdor této situaci vznikaly drobné iniciativy jednotlivců, kteří se tomuto
jednání ze strany církví, jichž byli členy, postavili svou vlastní
aktivitou.

Již v roce 1851 bylo v Londýně a jeho okolí 24 Ymek s počtem 2 700 členů. V té době již byla Ymka v sedmi zemích
s celkovým počtem 30 369 členů.
V srpnu 1855 se George Williams zúčastnil první světové
konference Ymky v Paříži, kde byla založena Světová aliance
YMCA a přijata Pařížská báze, která měla dát základ světové
práci Ymky.6
Text ratifikovalo několik osobních přátel, kteří již několik
let kooperovali snahy o kvalitní práci Spolků křesťanských
mladíků ve svých zemích, dokument, který by určil alespoň
rámcově základy jejich společného vyznání, kterým by se
mohli deklarovat před světem. Stávalo se často, že byli pro
nezvyklost jejich práce považováni za sektáře, antikleriky či
dokonce za bezvěrce. Hrozící uzavřenost mladého hnutí byla
překonána formulováním velmi jasné základny.

Ymka má ambice být alternativním prostorem a výrazně se
podílet na vyvolávání diskuse ve společnosti. Ymka chce
působit nejen na poli sociálním, jak by někteří intelektuálové
rádi viděli, ale také na úrovni občansko-politické a kulturní.
Ve svém programu si klade za cíl podnítit silné a zbudované
jednotlivce k tomu, aby se sami zapojili do obnovy společnosti. Tento apel je typickým příkladem myšlenky, která pře- Text tzv. Pařížské báze byl přítomnými sekretáři7 formulován
devším ve Spojených státech nalezla největšího ohlasu.
takto: „Posláním křesťanských sdružení mladých mužů je
sdružovat mladé muže, kteří považují Ježíše Krista podle
Písma svatého za svého Boha a Spasitele, touží být vírou
Misijní činnost
a životem jeho učedníky a usilují o rozšíření jeho království
mezi mladými muži.“8
YMCA, i když se jí zazlívá, že je málo křesťansky orientovaná,
má za cíl stále to stejné – kultivaci lidské bytosti. Vždy jen Text Pařížské báze se stal od té doby na dobu více jak sta
záleží na komunitě křesťanů, kteří se chtějí zapojit to práce. let textem, který platil za jediný vyznavačský a závazný dokuZároveň také tvoří vůdcovské jádro, iniciativnější část Ymka- ment, který byl vyžadován po všech členech.9 Od samotného
začátku se sekretáři na nejrůznější úrovni potýkali s tím, že
řů, mezi kterými jsou také nekřesťané.
nebylo zcela jasné, jak formulovat základní cíle práce Ymky.
Má se zaměřovat na sociální, duchovní nebo kulturní činnost? Co činí její práci typickou?
Společně se na přání G. Williamse dohodli
na tom, že YMCA bude otevřeným sdružením,
které si bude klást cíle v zásadě obecné, které
by odpovídaly na právě aktuální poptávku po
křesťanské intervenci ve společnosti, přičemž se
bude ctít svoboda jednotlivých aliancí (národní,
regionální) v tom, jakým způsobem budou těchto cílů dosahovat.
Deklarovat jednotu v úsilí a sjednocovat se, i
přes silnou expanzi organizační, na duchovním základě evangelia, se pokusili ymkaři v r.
1881 na svém setkání Světové aliance YMCA
v Londýně. Tehdy si zvolili symbol sjednocení
se základním heslem: „Aby všichni jedno byli“
z Janova evangelia a vytvořili si k tomuto heslu
zároveň znak užívaný dodnes.
Od počátku 60. let se však stále více ukazovalo,
jak původní Pařížská báze již neodpovídá soudobým potřebám. Přeformulovat potřebovala
Pařížská báze především z toho důvodu, že
pro přílišnou (byť záměrnou) obecnost nebylo
zřejmé, o jaké konkrétní cíle se chce ve světě
YMCA zasazovat. Hrozilo, dle některých, že ztratí
organizace svou tvář.
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Své základní cíle a strategie si tedy organizace o krůček
jasněji určila na tomto valném shromáždění, na kterém byl
zároveň poprvé v historii zvolen generálním sekretářem člověk afrického původu. Delegáti se zamýšleli také nad tím, co
znamenají slova Pařížské báze pro práci YMCA v dnešním
světě a jak vyjádřit principy Pařížské báze konkrétní službou
dnešnímu člověku.

4. Práce Gender /GENDER/
5. Životní prostředí /ENVIROMENT/
6. Krize a konflikty ve světě /EMERGENCY/
7. Rasová a etnická snášenlivost /RACIAL AND ETHIC
JUSTICE/
8. Mírová práce /PEACE/

Při rozhovoru byla jednak potvrzena platnost Pařížské báze
jako základny práce YMCA, ale současně byl podniknut pokus
formulovat, co její slova znamenají pro způsob, jakým YMCA
pracuje v dnešním světě. Výsledek diskuse je, podle místa
jednání (město Kampala v africké Ugandě r. 1973), znám
jako tzv. Kampalské principy.10

Křesťané účastnící se komise, která měla zhodnotit situaci
v daném místě, se nebyli schopni shodnout na jednotné
deklaraci, kterou by předložili jako návrh pro komisi OSN a
Rady Evropy.13

Po významných událostech na začátku 90. let, ale také s příchodem nového milénia si Světová aliance Ymky předsevzala
další strategické cíle své mise ve světě, které si tentokrát
formulovala ve výzvě zvané Challenge 21, přijaté na čtrnáctém setkání delegátů Světové alliance Ymky v německém
Frechenu roku 1998.
Za nejvýrazněji křesťansky laděnou je v Evropě považována
nejstarší britská provenience Ymek, spolu s německou (jmenovitě bavorskou), která je vyloženě vyznavačskou. K těm
sdružením, které jsou v nejužším svazku s církví, zase patří
především skandinávské Ymky, které jsou již od počátku 20.
století oporou církevního a misijního života lutherských církví
ve Skandinávii. Podobu určují křesťané.11
Světový výbor Ymky má precizně vypracovanou strategii
své světové mise. Mise Světové aliance YMCA je určena do
těchto směrů:12
1. Mladí lidé /YOUTH/
2. Děti /CHILDREN/
3. HIV/AIDS

Jsou také výjimky, kde se YMCA podílí na křesťanské práci do
té míry, že se lidé bez konfese podílejí na křesťanské práci,
aniž by se nutně za křesťany museli pokládat. Programem
Ymky je orientace na solidaritu se slabými, na spravedlnost,
etický pragmatismus, orientace na budoucnost, která má být
zodpovědně budována, a pěstování silné individuality. Jak
vidno, na první pohled není program ryze křesťanský, ale
svým působením ve světě nekoná nic menšího, než že šíří
království Boží mezi lidmi a na tomto základě staví. Nakonec
nezbývá, než připomenout heslo, které visí ve Williamsově
pracovně na stěně dodnes a dokazuje pravý cíl práce Ymky:
“Bůh především!”
Petr Chlápek
(Převzato z diplomové práce autora YMCA a její význam pro
českou společnost, ved. práce: prof. PhDr. N. Rejchrtová,
Katedra církevních dějin ETF UK, Praha 2004, s. 34–40.)
Poznámky:
Viz De Trinitate, PL 42; CchrSL 50-50A; BA 15-16.
2
Viz Karfíková, L., Studie z patristiky a scholastiky,
OIKUMENH, 1997, Praha, s. 63.
1
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V české YMCA dodnes
panuje značný zmatek ohledně
přesného smyslu anglického
BODY – SPIRIT – MIND a
překládá se to jednou jako
DUCH – DUŠE – TĚLO, jindy
jako DUŠE – ROZUM – TĚLO.
Přičemž je zde vleklý spor o to,
zda ještě více zdůraznit složku
Ducha (ve znaku YMCA to
symbolizuje modré ráhno).
4
Informace poskytnutá Janem
Šimsou při rozhovoru v jeho
bytě v červnu 2003.
5
YMCA v tzv. třetím světě
je v důsledku převážně
charitativní
a
osvětové
činnosti nositelkou levicových
idejí, někde dokonce teologie
osvobození. Zatímco v Evropě
a severní Americe je tomu
právě naopak. Velmi těžkou
pozici má YMCA např. v
zemích, kde není pluralita
vyznání. Polsko, jihoamerické
státy, Afrika a komunistická Čína, ale v současné době
především Izrael, kde je otázka “prosionistických” a
“propalestinských” sdružení vystavená tlaku křesťanských
skupin. V rámci EAY (Evropské Aliance Ymky) došlo
k velkému schizmatu národních sdružení aj. YMCA Východní
Jeruzalém, pracující s palestinskou mládeží, je soustavně
vystavována násilí ze strany izraelské armády pro podezření
z terorismu a její pracovníci jsou šikanováni. Proto byla
ustanovena v rámci pracovní skupiny pro Smíření komise
(viz http://www.ymca.int/mission.htm).
6
Viz příloha s dokumenty, Pařížská báze, Kampalské principy,
Challenge 21 aj.
7
Sekretáři v Paříži roku 1855 byli tito: E. W. Heyblom
(Nizozemí), E. Renevier (Francie), T. H. Gladstone (Británie),
E. Laget (Francie), H. Dunant (Švýcarsko – pozdější zakladatel
Červeného kříže), M. Perrot (Švýcarsko), T. H. Tarlton
(první sekretář a spolupracovník Williamse – Británie), A.
Stevens (USA), G. Williams (Velká Británie), G. Dürselenen
(Německo).
8
Viz http://www.ymca.cz/engine.php?id=0203&oldid=02
01.
9
Např. v pražské Ymce platí pro členství toto. V rámci
sdružení YMCA Praha existuje dvojí typ členství:
a) členství běžné
Běžným členem YMCA je ten člen, který na sebe nevezme
odpovědnost činného člena, chce se však účastnit práce
YMCA, podílet se na aktivitách, které mu členství umožňuje a
který respektuje poslání YMCA.
b) členství činné
Činným členem se může stát ten běžný člen YMCA, který
dosáhl věku 16 let, přijal za své poslání sdružení YMCA,
vyjádřené v §2 a §3 těchto stanov, sdružuje se ke křesťanské
službě v YMCA a účastní se práce YMCA nebo přidruženého
člena YMCA nejméně po dobu tří měsíců a který složí
slib činného člena.
3
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Členem YMCA Praha se může stát každá fyzická osoba
bez rozdílu pohlaví, věku, vyznání, politického a sociálního
zařazení, národnosti, rasy a státní příslušnosti. (viz http:
//www.praha.ymca.cz)
10
Kampalské principy:
1) Usilovat o rovnost příležitostí a spravedlnost pro všechny.
2) Vytvářet a upevňovat mezi lidmi prostředí lásky a
porozumění.
3) V YMCA a celé společnosti podporovat a prosazovat
čestnost, opravdovost a tvořivost.
4) Rozvíjet a upevňovat formy vedení a programů, které
dokumentují rozmanitost a hloubku křesťanské zkušenosti.
5) Pracovat pro rozvoj celého člověka. dostupné také na http:
//www.ymca.cz/engine.php?id=0203&oldid=0201.
11
Obávám se, že například podoba Americké YMCA je
ovlivněna právě osobním charakterem křesťanstva v USA a
v tzv. západním světě, nikoliv hnutím samotným.
12
Viz http://www.ymca.int/mision.htm.
13
Detaily dlouholeté mise YMCA na okupovaných územích
západního břehu Jordánu, bulletin: The East Jeruzalem
YMCA, vol. 3, issue no. 6, Winter 2004, dostupné na http:
//www.ej.ymca.org.

OIKUMENE – Akademická YMCA pořádá retreat s tématem

Nové náboženské směry
ve světě katastrof
Řečníci:

Petr Dostal a Markéta Potměšilová
členové Humanity’s Team N.D.Walsche
http://www.humanitysteam.cz/
Dr. Dalibor Antalík
Ústav filosofie a religionistiky FF UK
http://ufar.ff.cuni.cz/
MUDr. Mgr. Prokop Remeš
Společnost pro studium sekt a nových náboženských směrů
http://www.sekty.cz/

Hosté v diskusi:

PhDr. Šiklová Jiřina CSc.
Prof. Jan Sokol, Ph.D., CSc.

Termín konání:

7.– 9. 4. 2006

Místo setkání:

Masarykův tábor YMCA – Soběšín
www.taborsobesin.ymca.cz

Cena:

580 Kč za víkend s plnou penzí
(Předpokládáme, že bude opět možné poskytnout příspěvek na
tuto částku studentům i dalším.)

Ubytování:

v chatkách o 7 lůžkách s WC a sprchovým koutem

Spojení:

vlakem téměř k táboru, cca 200 m od zastávky Vranice
(přestup v Čerčanech)
nebo automobilem sjet ze silnice z Otryb do Soběšína
na asfaltovou cestu mezi poli
(z dálnice odbočit na Český Šternberk a dále na Otryby)

Přednášky a diskuse by měly mít dvě roviny, teologickou a lidskou. Chceme se zabývat jak vědeckým pohledem na
nové náboženské směry v kontrastu ke klasickému náboženství, tak osobními prožitky víry a světa, v němž se svou
vírou žijeme.
Položíme si otázky: Co schází postmodernímu euroamerickému člověku ve „velkých náboženstvích“ a nalézá to ve
společenstvích, jakým je Humanity’s Team? Potřebuje vůbec náboženství? Nebo ho naopak zase začíná hledat?
Budeme se ptát, zda v sobě křesťanství obsahuje nástroje proti vzniku fanatismu či manipulace.
A protože přednášky a diskuse nezaplní celý čas víkendového setkání, budeme také sportovat (volejbal, ping-pong,
tenis a na louce co nás napadne), procházet se v přírodě a jinak odpočívat (nedaleko je hrad Český Šternberk).
www.akademicka.ymca.cz
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FUNDAMENTY
KOLA-LOKOVÝ KURZ PRO OPRAVDOVÉ YMKAŘE
Ve všech YMCA na světě se přikládá školení
vedoucích velký význam. YMCA v naší zemi tuto
součást práce v minulých letech podceňovala.
Inspirovali jsme se tedy u našich zahraničních
partnerů a připravili jsme na ověřeném systému
švýcarské YMCA kurz FUNDAMENTY, jehož
cílem je nadchnout každého pro ideály YMCA a
motivovat ho pro práci.

„Kdo chce správný ymkař býti, musí Fundamenty míti.“

YMCA má svou 160letou tradici, jasné poslání a cíle. Pro- – Víra jako životní styl
gramovou pestrost můžeme chápat jako pozitivum našeho
sdružení, ale přesto bychom měli dbát na některé společné a – Osobnostní profil
spojující prvky naší práce, aby i pro lidi „zvenku“ byla naše – YMCA – historie a současnost, vize, poslání
organizace jasná a čitelná.
– Dobrovolnictví – jak motivovat, péče o dobrovolníky
Pokud tedy pracujete v Ymce, záleží vám na jejím osudu a
současně byste nechtěli, aby vaše úsilí vycházelo nazmar, asi Program je nabitý a natlačený do 8 dnů. Ale nebojte se,
byste měli přemýšlet o potřebě vyškolení se, a to pracovníky nebudeme jen sedět a poslouchat přednášky. Jde právě naYmky, kteří danou problematiku znají již ze své mnoholeté opak o společný prožitek, aktivní účast, inspiraci, vzájemné
zkušenosti, mezi kterými budou, Michal Šourek, Ladislav poznání a obohacení se. Do značné míry bude kurz tak dobrý,
Zvolánek, Miki Erdinger, Jaroslav Vojta Hynek a další.
jak skvělí lidé se tam sejdou. Takže vidíš, milý ymkaři, je to
právě pro tebe.
Pro koho je určeno?
Tak jako Kolaloka dávala výjimečné schopnosti správnému Termín: 6.–14. 5. 2006
pistolníkovi v Limonádovém Joeovi, tak naše Fundamenty
vyzbrojí všechny správné Ymkaře. Toto školení je určeno jako Cena: pouhých 800 Kč za osobu.
základní (vstupní) kurz pro každého činného člena – tedy pro Místo: Masarykův tábor YMCA na Sázavě (u Soběšína)
mladého člověka, který chce něco dělat pro jiné, věnovat svůj Své dotazy adresujte na známou mailovou adresu
volný čas jako dobrovolník, každému vedoucímu pracujícímu vojta@ymca.cz.
s dětmi a mladými lidmi. První běh je určen především pro
profesionální zaměstnance YMCA, ale rádi přivítáme i nepro- Tešíme se na vás.
fesionály – dobrovolníky.
Za realizační tým
Co nabízí?
Mojmír Tichý
Školení nabízí široké spektrum témat a ke každému z nich by
se dal udělat samostatný kurz. Proto jen vyberu pár z nich.
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– Jak zvládnout komunikaci, krize a konflikty
– Jak připravit dobrý program, základy týmové práce
– Plánování, strategický plán YMCA
– Životní styl, myšlení moderního člověka, subkultury

Duchovní základy Ymky
Činnost Ymky je tak rozmanitá, tak rozčleněná, že vnějšímu
pozorovateli se zdá, že jedna práce překáží druhé. Tady jsou
biblické kroužky, tady jsou přednáškové kursy, tady je zase
hřiště, tady jsou zkrátka tak četná zaměstnání mládeže, která by sobě navzájem jakoby překážela, takže se divíme, že
ty Ymky dovedou všechno srovnati tak, že z Ymky vychází
vyspělý mladý muž, který skutečně může se pochlubiti
dokonalým vzděláním ducha, těla, srdce a společenského
chování. Musí tu tedy býti něco vnitřního, něco důležitějšího
nežli všechno to povrchní nebo venkovské, musí tu býti něco,
co všechno to spojuje, co v těch jednotlivých chovancích
všechno slučuje v harmonický celek. O tom bych rád řekl několik slov. Nedivte se, že při tom zase se vracím vzpomínkami
ke své nedávné cestě.
Veliké Ymky v Severní Americe udělaly na mě dojem, jako by
to byl veliký stroj důmyslné soustavy, do posledního detailu
promyšlený stroj, kde každá část je na pravém místě, kde každá součástka leskne se úpravou a dokonalostí, že je to stroj,
který také svou funkci vykonává naprosto bezvadně. Všechna
ta kola a ty páky stroje se pohybují, jedno zasahuje přesně
do druhého, všechno jde přesně. Ale tento dojem měl v sobě
současně něco mrazivého. Jako když stanete před velikým
mrakodrapem v Novém Yorku nebo v Chicagu, cítíte, že vás
mrazí na zádech, když vidíte, jak je to vysoké. A také tyto velké
Ymky, tato organisace tak dokonale do podrobnosti promyšlená, působily na mne podobným
mrazivým dojmem.
Zkrátka, je to všechno jako stroj,
všechno jest již tak vypracováno
a promyšleno, že všechno jde již
automaticky. A tak jako stroj má
všechny součástky stejné, jednu
lesknoucí se jako druhou, jednu
stejně vysoustruhovanou jako druhou, tak také tito chovanci vycházejí
z americké Ymky jeden jako druhý.
Zdá se vám, že se individualita u
nich ztrácí. Věřte, že dojem reakce byl u mne tak silný, že jsem
se neubránil a při příležitosti řekl
jsem generálnímu sekretáři: „Jsem
překvapen organisací vašich Ymek,
je přímo úžasná. Člověk musí před
ní smeknouti a klaněti se jí. Ale řekněte mi, prosím vás, co mne tu tak
tísní, jako bych byl v nějaké veliké
továrně?“ – A vidíte, ti vážní mužové, kteří tam ztrávili celý svůj věk,
kteří mají za sebou službu již 30
až 35 let, mně řekli: „Máte pravdu,
my se sami bojíme, že naše Ymky

se stávají stroji. My jsme svou práci trochu přeorganisovali,
příliš zuniformovali a nyní začíná nám scházeti to, čeho jsme
měli kdysi nadbytek, když jsme neměli budov. Byl tam život,
kterého zde není.“ Vypravuji vám o tom dojmu proto, že se
na konferenci v Lake Placid dlouho o této věci mluvilo a
poukazovalo se na velké nebezpečí, které je v Ymkách, pokud sledují pouze povrchní stránku své práce a zapomínají
na vlastní pramen a pohnutky svého díla. Zapomínají na to,
co má všechny sjednocovati, zapomínají na vnitřní duchovní
život, který má býti ve sdruženích mízou, jež prolíná vysoké
kmeny organizace, život, který naplňuje kmeny organisace,
život, který naplňuje vřelou krví žíly a tepny těla, které nemá
žíti jenom hmotně, ale také duchovně.
A proč vám to dnes povídám? Proto, abych ukázal, jak v naší
Ymce nikdy nesmí scházeti vnitřní pochopení, které je základem našeho jednání, nesmí scházeti duchovní přesvědčení,
že v Ymce děláme práci, která byla zcela právem nazvána dílo
Boží. Vzpomínám si na Američany a na zástupce Ymky z různých dílů světa, jak sedí u nakupených stolů v klubu v Lake
Placid, jak začínají každého rána svou práci modlitbou a zpěvem a jak přerušují tuto práci přemítáním a meditacemi. Celé
shromáždění často přemítalo o své práci z vyššího hlediska.
Mluvil jeden a po něm kdokoliv jiný, který rozváděl myšlenku
předešlého řečníka a v ní pokračoval. Je vlastně nesprávné,
říkám-li řečníka, protože to nebyly řeči, to byly myšlenky

FOTO: ARCHIV YMCA
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dosti pouze slovy naznačené,
často krátkými větami načrtnuté,
často bylo viděti, jak dotyčný
zapomíná svého okolí a hloubá
ve svých myšlenkách, je více
v sobě než pro své okolí.
A tyto meditace, toto přemítání
o hodnotě a ceně práce ukazovaly, jak duch v Ymce je hluboký. Tak mám přání a to usilovné
a vroucí přání, aby podobně
bylo v našich Ymkách, aby naši
pracovníci v Ymkách byli prodchnuti duchem své práce.
Aby před svou prací přemítali
o její ceně s vyššího hlediska.
To co dělal zakladatel Ymky na
Nový rok (autor naráží na zvyk
G. Williamse, který se každého
1. ledna zamyslel nad nadcházejícím rokem a napsal pro něj
určitý plán – pozn. redakce),
to by každý pracovník v Ymce
měl dělati každého dne, každého rána, když se probouzí, by mu mělo vyvstati na mysli:
Dnes mám tu a tu práci, proč tu práci dělám, proč chci vésti
hochy na hřiště, proč chci je upozorniti na to a na ono. Tedy:
Přemýšleti o své práci s vyššího hlediska. A zrovna tak večer
připomínati si: Jakpak jsem práci svou vykonal, zda jsem
pomyslil, abych při práci u hochů se dotkl také jejich duše?
Abych se třeba šetrně a nepozorovaně dotkl té duše a vzbudil
ji? Připomněl jí, že je pro ni život a že ten život je neobyčejně
krásný, když jej bude žíti určitým směrem?

BETLÉMSKÁ KAPLE NA ŽIŽKOVĚ
Českobratrská církev evangelická
srdečně zve na přednášky:

Je jistě možno, abychom aspoň v neděli si uvědomili, že
naše práce nesmí býti povrchní, že nesmí býti mechanickým
prováděním určitých pravidel, mechanickým formováním
mladých těl a mladých duší, ale že to má býti práce založená na důvodech vnitřních, podepřená o myšlení, myšlení
čerpané z větší hloubky a nesoucí se za vysokým cílem. Toto
zduchovnění práce v Ymce mi tedy leží na srdci.

Jiří Mrázek
Syn Davidův v Matoušově evangeliu
čtvrtek 23. března v 18 hodin

Radostí plní nás přesvědčení, že konáme dílo vyšší, že konáme dílo Jeho. Je to výrok veliký a odvážný, tak veliký, jako
jsme my proti Němu malí, kteří voláme: „Pane, pomoz nám,
chceme konati dílo Tvoje!“ Jedinou podmínkou jest, aby
naše práce byla vedena v pravém duchu a upřímné víře. Naše
práce bude se dařiti a bude požehnána, půjde-li v pravdě a
v skutku za světlým příkladem Ježíše Krista!

Jan Sokol
Člověk a náboženství
čtvrtek 20. dubna v 18 hodin

Vladimír Novák, tehdejší předseda YMCA
(2. řeč na IV. sjezdu YMCA v Olomouci v r. 1924, redakčně
upraveno, převzato z časopisu YMCA, 1924, 5–6,
s. 174–177.)
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Ondřej Halama
Víra a filozofie
sobota 8. dubna v 16 hodin

Všechny přednášky se konají
na vytopené kruchtě Betlémské kaple,
Prokopova 4, Praha 3
Jak se k nám dostanete:
tram 5, 9, 26 Lipanská
autobus 136 Rokycanova
autobus 207/133 Tachovské nám.

Problém pozitivního křesťanství
V duchu před sebou vidím stát Kaina. Vidím jeho závistí rozhořčenou tvář a dívam se na něj, jak se přibližuje k vlastnímu
bratrovi Ábelovi a zabije ho jenom proto, poněvadž vidí, že
Ábelova oběť je Bohu milejší než ta, kterou přinesl on. Sobectví a závist spáchají první bratrovraždu, která se opakuje
po tisíciletí a svého vrcholu dosáhla v dosud najkrvavější
světové válce, jejíž následky ještě nejsou u konce. Sobectví a
závist jsou vlastnosti našeho zvířecího těla a jsou zdrojem všeho zla.
Proti těmto zvířecím vlastnostem
lidstva bojuje od prvopočátku čistý Duch vládnoucí celému světu.
On posílá mezi nás jednou za čas
své mluvčí, kteří svým učením a
silou své pravdy ukazují lidstvu
cestu spásy. Mojžíš, Konfucius,
Mohamed, Budha, Kristus jsou
věčně zářícími hvězdami této cesty.
Jejich světlo je světlem Ducha,
jejich cesta je cestou náboženství
vedoucího k Bohu. Jejich jména
jsou věčně živými jmény ve společenství věřících jimi založených
náboženství. Jejich náboženství
jsou svázána zlatou nití pravdy a
uzavřena v objetí ducha. Vejdeme-li do starobylého kostela v
Jeruzalémě, pokloníme-li se před
nádherou indických chrámů, nebo
zachvěje-li hudba Západu naším k
Bohu se utíkajícím srdcem, všude
najdeme člověka, který do výše nebes povznesenou myslí prosí o pomoc jediného Boha. Všude se setkáme s prosbou, touhou, žádostí, a
jen málo, málokdy vidíme náznaky
vděčnosti, obětavosti – lásky. A bez
nich náboženství neobstojí, lidstvo
neuvidí spásy...

cit. Můžeme říci, že dnešní doba, vyznačující se povýšením
chladného rozumu, se stala zhoubou pravé hodnoty v člověku: citlivého srdce, šlechetné duše. Zkrátka, žijeme v době
chladného rozumu či absolutní negace citu.
Největší a základní předností Ymky je, že nemá dogmatiku,
že její vývoj je živým mořem, do kterého se vlévají všechny
řeky lidského života. Skutečnost,
že YMCA nevylučuje nikoho ze
spolupráce, že uznává každého
člověka, ať už patří k jakékoliv
rase či církvi, za Boží dítě a tím
pokládá základy bratrské lásky v
lůně všech národů a všech církví, tato skutečnost opravňuje k
naději, že může přinést toužebně
očekávanou spásu. YMCA plní
Kristovo učení, když nás nabádá
k lásce ke každému člověku,
a naplňuje ho ještě více, když
živými skutky vypuzuje ze srdcí
lidí nenávist, sobectví, závist a
nahrazuje je láskou, obětavostí
a štědrostí.
YMCA slouží a nechce vládnout.
YMCA dává a nečeká odměny.
YMCA vytrhuje meč z Kainovy
ruky a pokládá kříž do rukou
Ábelových potomků.

J. L. Hromádka a Mahátmá Ghándí. FOTO: ARCHIV YMCA

Každé náboženství žádá od člověka skutky, ale dodnes žádné
náboženství nedosáhlo plného výsledku: člověk se rád obrací
k Bohu, když se mu něco přihodí, ale rád zapomíná, když má
dostatek. A ani my křesťané nejsme výjimkou; ba dokonce
my jsme ti, kteří v náboženském negativismu vedeme. Světová válka je křiklavým svědectvím šíleného poblouznění,
strašného mravního úpadku těch národů, které se považují
za křesťanské. A není rozdílu v tomto úpadku mezi moderními přívrženci protestantských církví a mezi katolicismem.
Příčina těchto jevů spočívá ve výchově, která je na celém
světě stejně chybná. Dnešní pedagogický systém a vůbec
celá kultura je v současné době založena na rozumu a jeho
rozvoji; vrcholí to tím, že tvoří falešné ideály, stavějí modly a
snad i zcela nevědomky zakrývají nejcennější poklad člověka:

„Užívej všeho, co ti Bůh nabízí
a nechovej touhu po bohatství,
které ti nepřísluší.“ Pokud se
podaří Ymce přesvědčit široké
vrstvy lidí o pravdivosti tohoto
učení, které je téměř tři tisíce
let staré, pak YMCA dosáhla
všeho, čeho může na této zemi
dosáhnout. Tehdy bude problém
křesťanství řešen.

Milujme všechno, co kolem nás žije, existuje, neboť vše
pochází ze stejného zdroje: z Boží vůle a spokojme se s tím,
čeho dosáhneme vlastní silou, ale i tady rozdělme přebytky
mezi strádající bratry.
Především se chraňme dogmat, chraňme se postavit do služeb jedné církve, nebo jednoho národa. YMCA ať stojí nad
národy, nad církvemi, a tím se stane pojítkem mezi člověkem
na zemi a jediným Bohem, stane se cestou pravého náboženství, cestou vedoucí k Bohu.
Károl Belánsky
(Redakčně upraveno, převzato z časopisu YMCA, 1924,
3, s. 77–78.)
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ZLOČIN V VI. PATŘE
Tuctová detektivka

„Ano, můžete vejíti zadními vrátky v zahradě; můj sluha vás
tam bude očekávati,“ zněla odpověď p. Balíka. Bydlí kromě
vás a vašeho sluhy ještě někdo jiný ve vašem domě?“ otázal
se detektiv bedlivě pozoruje továrníkovu tvář.

„To přejde, pane továrníku, to všechno přejde. Uklidnění se
dostaví už samo sebou. Postarám se o to,“ utěšoval detektiv
a podávaje panu továrníkovi ruku, dodal: „Tedy jak jsem pravil. Dnes večer ať mne váš sluha počká v zahradě a prosím,
zachovejte všechno v naprosté tajnosti.“

Byl nápadně bledý v obličeji a upíral svoje oči na obraz Napoleonův, visící za zády detektivovými, nedávaje odpovědi.
Potom doprovodil pana továrníka až na chodbu, kde Bob
předvedl bezvadně celou serii poklon a komplimentů.
„Pane továrníku, co je vám,“ zvolal detektiv a uchopiv pana
Balíka za obě ramena, mocně jím zatřásl.
Joe navrátil se do své pracovny, zapálil si znovu uhaslý doutník a přimaloval konečně 237. křížek na dveře.
„Promiňte,“ omlouval se továrník poněkud zmaten, „trpím v
II.
poslední době z pochopitelného rozrušení halucinacemi. Teď
se mi na příklad zdálo, že ten váš Napoleon obživl.“
Je tma jako v pytli. Přes to však, zbystříme-li zrak, poznáme,
„Ten už tu chudák visí kdož ví jak dlouho a ani se nehne,“ že se nacházíme na úzké pěšině. Po pravé ruce táhnou se
pravil detektiv se smíchem. „Visel tu již, když jsme se sem pole a za nimi v dálce probleskují světélka osvětlených oken
před 14 dny přistěhovali a jistě, že pamatuje více nájemníků ve městě. Vila pana Balíka stojí totiž o samotě v rozsáhlé zatohoto pokoje. Naprosto si však nemohu vzpomenout, že by hradě, jejíž vysoká zeď vroubí levou stranu pěšiny, nechávajíc
překukovati větve košatých stromů, jež jako by si zvědavě
se mi bylo někdy jen na okamžik zdálo, že obživl.“
prohlížely 2 temné postavy, kráčející tiše po pěšině.
„A vidíte, já jsem zrovna teď viděl, jak se na mě dívá docela
živýma očima. Teď už je zase mrtvý,“ řekl pan Balík zamyš- Světelný pruh elektrické lampičky prořízl ostře temnotu a
ozářil malá zahradní dvířka ve zdi.
leně.
„Jsme na místě“ – zašeptala první postava, v níž podle hlasu
rozeznáváme zcela bezpečně detektiva Joea.
„Já mít ale velikánský strach,“ třesoucím se hlasem odvětila
druhá silhouetta, kterou temnota činí ještě černější. Detektiva
doprovází tedy i Bob, jenž vede na šňůře neslyšně se pohybujícího policejního psa Fausta.
Detektiv přistoupil ke dvířkům a třikráte na ně zaklepal. Zarachotil klíč v zámku, zaskřípěly rezavé veřeje a malá skupina
vešla do zahrady. – Sluha, který je očekával, získal si rázem
sympatie detektivovy. Byl to starší muž, který, jak jim cestou
vyprávěl, již přes třicet let byl ve službě pana Balíka. Podezření, jež detektiv až do nedávna choval, že by totiž sluha mohl
býti v nějakém spojení s výhružným dopisem, rázem padlo, a
detektiv použil chvíle, nežli došli k vile, k několika otázkám:
„Nepozoroval jste v poslední době na panu Balíkovi nápadnou zádumčivost a roztržitost?“
(Pokračování příště.)
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Ota Člupek
(Převzato z druhého ročníku časopisu členů chlapeckého
oddělení pražské YMCA Krb (č. 3, prosinec 1929), jehož
majitelem a vydavatelem byla tehdejší YMCA v ČSR,
odpovědným redaktorem byl Joe A. First a řídili jej
M. Midloch a sbor hochů.)

VOJTOVKA
Dnešní vojtovka ukrývá pojem
družící

se

k

tématu

čísla.

Zkrátka mezi lidmi, kteří mají
společného Ducha se tvoří ...
Vyluštěné vojtovky (ke stažení
na adrese www.ymca.cz/protein/
vojtovka0603.xls)

posílejte

na

mail redakce.
Kdo bude mít více vyluštěných políček,
nejen tajenku, vyhrává, pokud bude těch,
co budou mít vyplněno všech 99 políček
více, bude losování. A cena? Minule nikdo
neuspěl, a tak na výherce čeká hodnotná
kniha z minula!
VODOROVNĚ
1 Včelí domeček * možná povrchová
úprava nádobí či jiných kovů * číslo pana
Ludolfa.
2 Kyslík * biblické jméno (syn Salmona a
Rachaby kral. Raab najdete to v Matoušově
evangeliu v 1. kapitole) * česká křesťanská hudební skupina
* angl. zkratka slova „číslo“.
3 Plavidlo * zkratka informačních center * zkratka nového
sdružení evangelické mládeže nebo také projektu servisu
enviromentální mobility.
4 Všechny souhlásky vyskytující se ve slově označujícím
malou lesní šelmičku * Plynové zařízení, jehož produktem
je teplá voda * čistící prostředek.
5 Písmeno stojící na opačném konci abecedy než „Z“ *
ostrovní stát či pojící materiál * hlavní město Peru.
6 Ono * hebrejsky „Duch“ – i v původním směru psaní *
plavidlo na dně moře.
7 Zřídka užívané mužské jméno, jeho nejslavnější nositel
měl příjmení Novák, což vám možná pomůže :-) * obyvatelé
největšího státu světa * latinsky kost.
8 Co ráda dělá především starší mládež * jaká potrava je
pro nás nejatraktivnější.
9 Principiálně ne nezbytný opak dobra * nejlepší kapela
Vladimíra Václavka (už mě po něm bylo smutno, tak opakuji
– viz některá z minulých vojtovek) * předpona názvu alba
Tata Bojs * psí citoslovce, které vede všechny v blízkosti se
vyskytující jedince ke zvýšené opatrnosti.
10 Ženské jméno * sem namalujte logo YMCA :-) * co se
dělá s nábytkem, aby byl hezčí.
SVISLE
A Ruská řeka * očištění.
B Německý dopravní prostředek – foneticky * tradiční český

výrobce sporáků (sídlí u Olomouce) * dvě stejné souhlásky,
jež obsahuje jméno uvedené v kalendáři dne 27. 6.
C Španělský avantgardní básník a dramatik * jediné písmeno
složené ze dvou hlásek * dusík * stavitel archy.
D Český, donedávna nejúspěšnější skokan na lyžích *
biblická rajská zahrada.
E Značka motocyklů * polní míra * hlavní město letošní zimní
olympiády * pokud jste sem při vyplňování vodorovných
políček nenamalovali logo YMCA, tak to fčil napravte, pokud
už ho máte, tak už ho máte a můžete se přesunout na F.
F Latinsky duše * hluk či šramot ale také třeba předválečný
časopis * kdo se odstěhoval do Humpolce?
G Anglicky „místní“ * když někdo něco umístí mezi něco a
něco, tak to tam co?
H Oni * anglicky „Duch“ * první písmenka dvouslovného
označení produktu získaného vymačkáním ovoce.
I Řecky „Duch“ * označení zapnuté polohy tlačítka * iniciály
legendárního trenéra hokejové sborné.
J Obyvatel Irska slovensky * takové to bílé až tmavě šedé
mezi námi a Sluncem * indický oděv.
I Časový interval * předpona naznačující, že se jedná o
něco ve spojitosti s životním prostředím * MPZ Itálie * typ
monitorů.
J Ručitel * boubelaté písmenko * co dělá se svým zdravím
moudrý člověk.
J. V. Hynek
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Duch ve světě YMCA aneb Kristus v nás

FOTO: ARCHIV YMCA

Jakého ducha má podle vás Ymka? Co
činí Ymku Ymkou u nás, v Singapuru
či v Chile? Je to (nebo by to alespoň
měl být) Kristus a jeho učení. Jak
moc křesťansky žijí organizace
YMCA na této planetě se podíváme v
následujícím příspěvku.

Kristus pouze na povrchu?
Stránky nabízejí spoustu fotografií skotačících dětí (nejlépe
v bazénech), spokojených seniorů, příjemně vysportovaných
tatínků a maminek. Můžete si přečíst o poslední výpravě
skautské družiny, o povedeném lyžařském výcviku, o příjemném setkání okolo čaje a sušenek. Rubriky „programy
– aktivity“ se předhánějí v rozmanitosti, originálnosti, že by si
člověk nejraději vzal roční dovolenou, aby se do všech mohl
zapsat. A Ježíš? Kromě značky, jména a sloganu však Kristus
chybí. Alespoň navenek.

S vírou a Bohem to je složité. Web není nejlepší nástroj ke
sdělování niterných přesvědčení, jako je postoj k Bohu. Nemůžeme čekat, že se webmasteři budou tak snadno šířit o duV článku z června 2005 o Světové alianci YMCA jsem de- chovních exerciciích jako o masopustním průvodu. Problém
finoval, co činí právně Ymku Ymkou. Jednou ze základních ale není pouze ve formě.
podmínek je přijetí křesťanství jako základu své práce v duchu Pařížské báze, Kampalských principů a Vize 21. Čtvrtina Určující Pařížská báze
světoznámého názvu YMCA (písmeno C) značí přeci jenom Je samozřejmě složité určit, jak má být Kristus přítomen, do
křesťanství, Krista.
jaké míry se má křesťanský duch projevovat v programech
a aktivitách. Sto padesát let stará Pařížská báze však dává
Slavná evangelizační minulost
jasnou odpověď. Ymkař je ten, kdo chce evangelizovat (rozšiNutno dodat, že křesťanský duch Ymky byl silnější v minulosti, řovat Boží království), kdo chce žít Kristovým příkladem (touží
než je dnes. Bible a víra byly prvním hnacím motorem veške- být vírou a životem jeho učedníkem). Ymka existuje proto,
rých aktivit, evangelizace byla osou celého programu Ymky. aby se křesťané sešli dohromady (sdružovat mladé muže
Osoby jako J. R. Mott či Moody byli ymkařskými aktivisty ale věřící v Krista) a evangelizovali.
zároveň a z velké části také evangelizátory. Minimálně
do dvacátých let minulého století se nemohlo stát, aby
duchovní program nabízený v rámci ymkařských aktivit
byl jaksi upozaděn v porovnání se sportem nebo sociální prací. Modlitby, náboženské kroužky byly zcela
běžnou součástí programů všech směrů. Spolupráce
s církvemi byla intenzivní a oboustranná. Ymka žila
Kristem a pro Krista.
Jak vypadá situace dnes? Ymkařské organizace na této
planetě jsou stále křesťanské, o tom není pochyb. Na
každé webové stránce se dočtete, že duch sdružení je
křesťanský. Většinou i najdete odkaz na tradiční trojku
základních textů: Paříž, Kampala, Frechen. Dál se ale
většinou nedozvíte víc.
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Obávám se, že jedním písmenem v názvu a víceméně vágním odkazem na jakési principy toto poslání, které nám Báze
dává, nenaplňujeme ani zdaleka. I když to samozřejmě záleží
sdružení od sdružení.

YMCA autobus do Anglie!

Ymka v jihozápadní Indianě má na svých stránkách citaci z
Nového zákona. Klub Y’s Men má rubriku „modlitební koutek“, kde se vypisují přímluvy za členy nebo sdružení, které
zrovna potřebují posilu. Rodinná ymka ve Waycross (USA)
otevřeně mluví o Kristu a činí z něj střed veškerého programu.
Modlitby, čtení z Bible, společné bohoslužby jsou neoddělitelnou částí programu této Ymky.
To je několik příkladů ze Spojených států. Ne, že by všechny
Ymky v USA byly takto orientované. Je otázkou, zda-li například v Evropě by se vůbec našly podobně laděné organizace.
Jednou z vlastností Ymky je, že se přizpůsobuje zvykům
země, ve které působí. Jednou z charakteristik dnešní Evropy je sílící zesvětštění. Ymka jako otevřené společenství
většinou není stavěná na to, aby byla ostrůvkem křesťanství.
I když...
Programy mnoha korejských, japonských a hongkongských
Ymek jsou silně křesťanské a přitom většinová populace
křesťanská rozhodně není. V Africe a jižní Americe se v rámci
ymkařských programů ukazuje, jak významnou roli tam hraje
Kristus.
Jaké křesťanství?
Proč dochází k tomuto relativnímu opouštění křesťanských
základů není jednoduché vysvětlit. Důvodů se udává několik.
Někteří tvrdí, že společně s otevíráním Ymek co nejširším
společenstvím se křesťanská stránka zmenšila na minimalistický soubor dogmat, na kterém se shodnou všichni křesťansky smýšlející ymkaři. Jeví se to jako určitá daň za posun ze
silně evangelického hnutí na sdružení ekumenické.
Další teorie poukazuje na (nejenom v Ymce se dějící) posun
ve vnímání práce Ymky. Oproti 19. století se více klade důraz
na výsledky konkrétních programů. Ymku většinou vedou členové, kteří mají „konkrétnější“ cíle než evangelizaci. S touto
tendencí se teologie a křesťanská nauka vytrácí z programů a
ustupuje do pozadí.
Reakce na tento vývoj však na sebe nenechává čekat, v mnoha
Ymkách jsou aktivní skupiny, které propagují heslo “putting
the C back to the YMCA” (vrátit křesťanství do Ymky). Můžeme se tedy domnívat, že v nadcházejících letech se ymkařské
organizace opět začnou přibližovat pařížskému poslání.
Ymka je organizace živoucí. Nikdy nepřestala žít Kristem a
nikdy nepřestane, dokud Ymkou bude. Je na nás, ymkařích
začátku 21. století, abychom pomocí dialogu a modlitby
společně definovali, jak se chceme ztotožnit s křesťanským
posláním a charakterem Ymky.
Dominik Zunt
http://domousov.bloguje.cz

Chcete zažít nevšední cestu do zahraničí?
Datum 15.–23. 4. 2006
Program, přihlášku a další informace k zájezdu najdete
na www.ymca.cz, kde by měly být po 10. 3. zveřejněny
už konečné a úplné podrobnosti.
V případě vašeho zájmu si okamžitě napište o více
informací na ymca@ymca.cz.

Školení hlavních vedoucích
táborů 2006
proběhne ve dnech 12.–14. 5. 2006
na Masarykově táboře YMCA na Sázavě u Soběšína.
Více informací najdete na začátku března
na www.tabory.ymca.cz.

MANA - setkání všech ymkařů
se uskuteční 22.–24. 9. 2006!
Další informace najdete v průběhu roku
na www.ymca.cz.
Rezervujte si termín! Původní dubnový termín byl
postoupen busu do Anglie, nyní tedy platí září!
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TenSing dnes:

Všichni zpátky pod kříž, ale každý pod ten svůj
TenSing a YMCA jsou dnes úplně
jiné než v době svého vzniku. Náporu
myšlenek 21. století čelí také jejich
křesťanské principy. Odpovědí na
současné výzvy je říci ANO jak
křesťanství, tak respektování jeho
různých forem. Vraťme se ke kořenům
– ale v moderním hávu.
Jako má YMCA své tři pilíře, na kterých staví, Tělo, Duši a
Ducha, tak i TenSing funguje na základě tří základních principů. Jsou to takzvaná „tři K“, Kreativita, Kultura a Kristus. A
právě to poslední „káčko“ nás v tomto čísle zajímá.
Otázky, jakým způsobem v TenSingu mluvit o křesťanství,
jak ho přibližovat mladým lidem, kteří o něm dosud nikdy
neslyšeli, jak upevňovat křesťanskou identitu TenSingu,
jsou tématem vnitrotensingových diskusí už řadu let.
Konsenzus v rámci kolektivu tensingových vedoucích většinou končí tehdy, když přijde řeč na to, které ze tří „K“ má
vlastně přednost, které je to nejdůležitější. Konzervativněji
či fundamentálněji smýšlející část tensingové obce soudí,

že nejdůležitější je právě to „K“, které je iniciálou muže, jenž
dal křesťanství jméno. Proti tomu se ale zpravidla postaví
liberálnější a z hlediska křesťanské morálky jaksi uvolněnější
část tensingových lídrů, kteří označují všechny tři principy
za zcela rovnocenné a TenSing je pro ně spíš volnočasovou
aktivitou, byť fungující na křesťanském základě. Takto vzniklá
debata je zpravidla nekonečná.
Je zřejmé, že na otázku: „Musí být tensingový vedoucí křesťan?“ odpoví jinak severomoravský člen Církve bratrské, který
chápe TenSing primárně jako misii, a jinak pražský liberál
či chcete-li nábožensky nepříliš ukotvený člověk, který sám
sebe označuje za „evangelíka“. A obě tyto skupiny prokazatelně v českém TenSingu existují.
Otázkou, na kterou je třeba hledat odpověď,
není vztah vedoucích TS ke křesťanství
(protože ten by měl být jasný – tedy
kladný), ale spíše forma, jakou k reprodukování křesťanské zvěsti použít. Myslím, že
diskuse o tom, jestli je pro TenSing nutné
křesťanské vedení, je zbytečná. Liberálové
i fundamentalisté by se zkrátka měli shodnout na tom, že takové vedení je nezbytné.
Je to výsledek prosté úvahy: chceme-li
zachovat ducha a tradice čehokoli, nesmíme se zpronevěřovat původním ideálům. A
v době vzniku TenSingu byli jistě křesťané
v čele tensingových skupin jedním z takových ideálů.
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Velká diskuse o křesťanství se v současnosti vede i v české YMCA. Je zajímavé,
že na celoymkařském stole leží navlas
stejné problémy, otázky a horké bram-

bory, jako na tom tensingovém. Členové YMCA společně
hledají definici křesťanství, pod kterou by se mohli podepsat
všichni, která by nikoho neurážela, nepřiváděla do rozpaků
a neodrazovala od aktivní práce v YMCA (která je potvrzena
tzv. činným členstvím vyžadujícím složení slibu, kterým se
přihlásí ke křesťanské víře). Že to není snadné, dokazují dlouhé diskuse, které se na tohle téma v současné české Ymce
vedou. Současně však na pozadí všech názorových rozdílů
a drobných nedorozumění prosvítá jeden základní společný
jmenovatel – YMCA musí mít i nadále křesťanské vedení.
Tedy lidé, kteří v Ymce zastávají jakoukoli vedoucí funkci, by
měli být křesťané. Je to prostá snaha zachovat původní podobu a ovzduší organizace, která před více než 160 lety vznikla
jako klub sdružující mladé křesťany a šířící křesťanské ideály
každodenní drobnou prací, prostě pouhým křesťanským žitím,
kterým se ostatní mohli inspirovat.

na víru členy jedné Ymky. Spojuje je právě to jediné slovo
v jejím názvu – křesťanská. Když se ale má vysvětlovat, co
ten pojem znamená, přichází už zmiňované debaty, rozmíšky
a vzájemná nepochopení.

Problém ale je v mnohotvárnosti křesťanské víry a v nekonečné variabilitě jejího prožívání. To, co někomu přijde jako běžná modlitba nebo rutinní pobožnost, může jinému připadat
jako sektářské šílení a strach nahánějící náboženská extáze.
A přece je předmětem toho všeho jeden Bůh. Přece jsou
všechny tyto náboženské proudy pod křídly jednoho TenSingu. A přece jsou všichni ti lidé se svými různými názory

Že to je tak trochu namalované narůžovo, poněkud anglicky
džentlmenské a idealistické? To jsou právě ty původní ideály:
YMCA přece vznikla právě v Anglii a založili ji právě křesťané.
A my křesťané jsme přece idealisty.

Jenže právě tahle různorodost je tím, co Ymku a všechny
její aktivity (a teď mám na mysli především TenSing) dělalo
vždycky jedinečnými. Různost názorů je zárukou, že lidé jaksi
nezakrní, neotupí. Je zárukou vzájemného prolínání, ovlivňování stávajících názorových proudů a vzniku nových. Je šancí
k respektu a k poučení. Pokud je ovšem diskuse o těchto
věcech kultivovaně moderována a držena v určitých nevyřčených mantinelech, které každý diskutující jaksi samozřejmě
ctí. Tyhle mantinely představuje v rámci YMCA její princip
Ducha a v Tensingu jeho princip Kultury. Ať chceme nebo
ne, jako ymkaři (rád bych zdůraznil, že tensingáři jsou také
ymkaři), jsme těmito pravidly vázáni a měli bychom je mít
Stejně by se měl zachovat i TenSing. To znamená, že křes- na paměti, až se zase budeme s někým o něco dohadovat. V
ťanství je skutečně pomyslným nárožním kvádrem, na kterém ideálním případě bychom skutečně měli být skupinkou partstojí a s nímž padá existence a určitá úroveň každé tensingo- nerů (tím myslím i dámy), kteří se sice hádají, ale respektují.
vé skupiny.
I pokud jde o křesťanství.

Vojtěch Berger
YMCA Praha, foto: archiv YMCA

SERIAL

Hnutí Skinheads a squatty

aneb Trochu ze života nehudebních subkultur
Ne každá subkultura nebo hnutí mládeže musí
mít hlavního spojovatele hudbu. Příkladem tomu
mohou být dnes zmíněné dvě skupiny.
Nejprve se podívejme na známější a ve společnosti rozšířenější hnutí Skinheads.
Používaný pojem „skinheads“ není zcela přesný, neboť náleží
jen původním nerasistickým skupinám. Pro zjednodušení ho
zde budu používat i pro tzv. „White power bone heads“ což
jsou rasističtí a neonacističtí skinheads dnešní doby.
Počátky hnutí Skinheads najdeme v 50. letech dvacátého
století v Británii, kde se na periferiích v dělnických koloniích
formují skupinky mladých, hledajících opozici vůči stereotypnímu životu svých rodičů. Toto hnutí známe pod pojmem
„Teddy boys“. Jednalo se o jakési pouliční gangy, které trávily většinu času na ulicích a bavily se drobným výtržnictvím.
Počátkem 60. let vykrystalizuje hnutí „Mods“, jejichž móda
je základem dnešní skinheadské módy. (Oholená hlava, letecké bundy „bombr“ bez límců, ohrnuté džínsy). U módy
šlo především o to, aby byla snížena možnost při bitkách být
tahán či držen za části oděvu či vlasy.

ILUSTRAČNÍ FOTO

„Mods“ dávají dohromady a vzniká hnutí Skinheads. To přebírá módu anglického hnutí a hudbu z Jamajky (SKA) a jeho
členové si užívají svobodného a mnohdy násilného života.
Alkohol, fotbal a rvačky. Staví se do opozice tehdejší „beatlemanii“, hippies a svobodnému myšlení. Dnes bychom
mohli najít podobnost v hnutí Hooligans (agresivní fotbaloví
fanoušci) anebo v S.H.A.R.P. (viz níže).

Novou vlnu v hnutí Skinheads nacházíme v 80. letech. V
V této době se také v anglických městech objevuje mnoho Německu, Británii a USA tomu dávají impuls přistěhovalecké
přistěhovalců z Jamajky (tzv. Rude boys). Ti se s hnutím vlny ze zemí jiných etnik. V rámci hnutí Skinheads tak vzniká
nacionalistická xenofobní frakce, která se rozrůstá
do velkých rozměrů a na dlouhý čas zatlačí do
ústraní původní skinheads. Od této chvíle je pro
veřejnost skinhead a neonacista synonymem.
Nedlouho po rozšíření této „nazi“ frakce se formují
skupinky skinheadů, kteří jsou v opozici vůči této
„nazi majoritě“ a odkazují ke kořenům původních
skinheads. Nejznámější jsou S.H.A.R.P. (Skinheadi
proti rasovým předsudkům), dále pak Redskins
(komunističtí skinheads), A.R.A. (Anti-racist Action) apod.
V českých zemích se hnutí Skinheads začalo rozvíjet začátkem 90. let (před rokem 1989 bylo v Čechách přibližně 100 sympatizantů). K popularizaci
všech odnoží hnutí (ale především té neonacistické)
přispěly kapely Orlík a Bráník. Vznikají první hnutí
(Vlastenecká liga) a frakce mezinárodních nazi
skinheads hnutí (Bohemia hammer skins). Největší
rozmach najdeme ve druhé polovině 90. let.
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Setkáme se dnes u nás i s mnoha příznivci zmiňovaných anti-rasistických skupin. Souvisí to i z rozma-

chem hudebního stylu SKA. Největší skupinu tvoří zmiňovaní a chátrá více než rok, má jiný právo jej za účelem nekomerčS.H.A.R.P., pro ilustraci zde uvádím jejich prohlášení:
ního obývání obsadit.
„My Skinheads z Prahy, kteří jsme v S.H.A.R.P., jsme 100%
apolitičtí a REDSKINS jsou pro nás stejným nepřítelem jako
WHITE POWER BONEHEADS!!! Jsme povinni chránit skinheadský kult, protože je to náš život, naše hrdost, boty, kšandy,
pivo, děvčata... Je to náš život na ulici, která nikdy nebude
patřit nacistům ani komunistům. My chráníme naše teritoria
a jsme všichni lokální patrioti. Násilí patří k našemu životu.
Nemáme rádi hippies, komunisty, fašisty... Být skinhead, to
je hrdost! Posloucháme hudbu, která je nám určena: Ska,
Reggae, 2 tone, Soul, punk rock, Oi a někteří i Hard Core.
Máme rádi pivo, box a dobrou zábavu a fotbal. Všichni jsme
100% antirasisté!!!“
Na jiných ideologických základech se formuje squatterské
hnutí.(Z anglického to squatt – dřepět, neoprávněně se
usadit). V sedmdesátých letech, kdy v industriálních částech
Německa a Holandska se začínají uvolňovat velké dělnické kolonie, chtějí mladí
aktivisté, především z řad anarcho–punkové scény upozornit na problematiku
bydlení mladých a na bytovou politiku
kapitalistického státu. Nelegálně obsazují
staré nepoužívané domy a snaží se v nich
bydlet. První squatt vzniká ve Frankfurtu
na Mohanem.

U nás toto hnutí má počátky hned po revoluci a v historii bylo
obsazeno mnoho domů. Nejznámějším byl statek Ladronka,
kde fungoval velmi dobře squatt před 6 let. V současné době
je známá pouze vila Milada v pražské Troji. Žijí zde lidé,
kteří hledají alternativu k běžnému civilnímu životu. Více než
polovina obyvatel aktivistických squattů jsou studenti nebo
pracující.
Na squatting nelze hledět jako na kriminální čin, ale je třeba
hledat společné body, na kterých může společnost začít stavět, aby mohla ve squattingu najít i pozitivní prvky. I mezi sociálními pracovníky, kurátory pro mládež a právníky najdeme
ty, kteří ve squattu bydleli.
Michael Erdinger
YMCA DAP

Aktivisté neobsazují násilím žádné obydlí, ale vyhledávají mnoho let nepoužívané
a neobývané objekty a ty se snaží svými
vlastními silami obydlet. Nejde ovšem
jen o obydlování pro vlastní potřebu, ale
i o zpřístupnění části domu veřejnosti.
Squatty slouží jako kulturní centra, kde
se konají koncerty, výstavy, autorská
čtení. Fungují v nich provizorní kavárny
a čítárny.
Většina obyvatel squattu se snaží svůj
pobyt v domě legalizovat a tak píší
projekty, zakládají občanská sdružení a
hledají možnosti, jak nakonec legálně
dům obývat.
Tímto způsobem vznikají i velké squatterské komunity, jako například část dánské
Kodaně – Christianie (bývalá vojenská
základna obsazená na konci 60. let, kde
dnes žije přes 1 000 lidí různého věku
a jde o jakési město ve městě se svými
pravidly), nebo v Praze ve Střešovicích
hnutí Medáků (které již bohužel nefunguje).
Proti squattingu je v mnoha zemích
veden zákonný boj a hnutí je kriminalizováno. Pouze v Holandsku existuje zákon,
že pokud je prokazatelně dům neobýván

Autor článku při práci na svém tématu v terénu.

FOTO: J. V. HYNEK
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PODNIK

Čajovna YOUNG TEA
YMCA Ústí nad Labem
FOTO: YMCA ÚSTI NAD LABEM

☺ Chválím teenagery, –náctileté z
YMCA, kteří založili příjemnou, malou
a útulnou čajovnu uprostřed města
Ústí v klášteře v bývalém působišti
dominikánského řádu.
Čajovna YOUNG TEA, jak si ji mládí pojmenovali, nabízí
opravdu mladé a lahodné čaje! I když nutno dodat, že stejně
zakoupíte i u JASMINY v obchodě na Lidickem náměstí, ale
sem si je navíc můžete přijít příjemně vychutnat s obsluhou
mladých dívek, kterým ještě nepřibylo na plnoletosti. Jsou
opravdu šikovná a čajovna tak pod jejich rukama jen vzkvétá.
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ČAJOVNA YOUNG TEA
– příjemné prostředí uprostřed tichého kláštera
– čajovna je vedena mladými lidmi
– možnost zapojit se do fungování čajovny a programu či
pořádání vlastního klubu

YMCA v Usti nad Labem
Přijdte a uvidíte, otevřeno mají každý pátek a sobotu už od 4 Hradiště 4, přízemí Dominikánského kláštera
odpoledne a zavírají pak kolem 9. hodiny večerní.
E-mail: youngtea@usti.ymca.cz
tel: 607 166 153
Čaje a celá nabídka pochutin je pro studenty nebo ústeckou
omladinu velmi finančně dostupná.
PRAVIDELNĚ OTEVŘENO:
středa, pátek a sobota 16.00 – 20.00 hod.
Pablo – posezení u čaje
– stolní a deskové hry
– muzika
– filmy

Nabídka měsíce března:
– čaj alias Tlamolep
– nejoblíbenější banánový a jablečný čajík
– nový je zelený čaj s kouzelnou příchutí
4. března (pátek) v 17.00 hod.
FILMOVÝ KLUB U ČAJE s názvem „JEDEN SVĚT“
– pouštění zajímavého filmu dle vašeho výběru
– diskuse o filmu
24. března (pátek) v 18.00 hod.
KLÁŠTERNÍ PARTY
– akce klubu Teenagerů pro všechny mezi 12 až 18 lety
– připraveno je pouštění filmů, hry a soutěže, dobrá večeře
– party začíná v pátek večer a končí v sobotu dopoledne
– vstupné je 70 Kč

Fond pro obnovu kulturní památky
Fond Obnovy areálu Dominikánského kláštera byl slavnostně založen 1. 12. 2005.
Cílem fondu je získávat a shromažďovat finanční prostředky právnických a fyzických osob, kteří mají zájem
podílet se na revitalizaci a obnově klášterní zahrady a na
rekonstrukci klášterního sklepa pro vznik nové Literární
kavárny v centru města Ústí nad Labem.
Realizátorem projektu je občanské sdružení YMCA v Ústí
nad Labem, které má celý areál ve správě.
Zakladateli fondu jsou členové Rady YMCA a firma CoProSys Ústí, spol. s r. o. Administrátorem fondu – transparentního bankovního účtu - je Komunitní nadace
Euroregionu Labe.
Číslo účtu pro příjem vkladů do fondu je 15769963/
0300, var. symbol fondu je 9013. Před zasláním finančního příspěvku prosím kontaktujte pracovníka Komunitní
nadace pro vyřízení nezbytných formalit.
Všem štědrým dárcům Fondu velice děkujeme a věříme,
ze jejich peníze přinesou hmatatelný výsledek ve formě
obnovení a zpřístupnění areálu Dominikánského kláštera
pro všechny návstěvníky a obyvatele města Ústí nad
Labem.
Zdroj: http://www.usti.ymca.cz
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INFO
Zrod TenSingu Brno

Komunitní

Na víkend 24.–26. 3. 2006 se připravuje vznik TenSingu
Brno. Poté se bude setkávat vždy v úterý od 16 do 19
hodin v prostorách Majáku, Dusíkova 5, Brno - Lesná.

vyhlašuje výzvu k předkládání projektů do

Dne 24. března 2006 se v 9, 11 a 18 hodin v Bílém domě v Brně, Žerotínovo nám. 6 konají tensingové koncerty skvělého TS Ostrava-Poruba!
PŘIJĎTE, POZVĚTE SVÉ PŘÁTELE, A TĚŠTE SE NA
SKVĚLÝ ZÁŽITEK!!!
Pro další informace si můžete napsat na:
brno@tensing.cz
ZVEME VŠECHNY ZÁJEMCE O TENSING I TY, KTEŘÍ TO
JEŠTĚ NIKDY NEZAŽILI!!!

VESNA OPAKUJE
V prosincovém Proteinu
jsme četli o uvedení knihy
Mileny Šimsové „V šat bílý
odění“, svědectví a záznamy vyprávění o odbojářích
z okruhu Ymky a Akademické Ymky, zvláště o jejích
sekretářích, kteří zahynuli
v boji proti nelidskosti okupace a nacismu. To bylo
25. října 2005. Nyní připravuje brněnská VESNA nové uvedení knihy. Představí její
autorku v rámci cyklu o osobnostech města Brna.

nadace

Euroregionu

Labe

11. otevřeného grantového kola.
Podpora veřejně prospěšných projektů malých a začínajících neziskových organizací. Upřednostňovány budou
předkladatelé projektů, jejichž organizace vznikly během
posledních 2 let a/nebo jejichž roční rozpočet nepřesahuje 1 milion Kč.
Ve výběrovém řízení se lze ucházet o získání nadačního
příspěvku na podporu projektů realizovaných na území
bývalých okresů Děčín, Litoměřice, Teplice a Ústí nad
Labem.
Vyhlášené tématické oblasti:
• Kultura a umění
• Životní prostředí
• Vzdělávání a lidské zdroje
• Sociální služby
• Volná témata
Maximální výše nadačního příspěvku: 20 000 Kč.
Cíle grantového programu:
I. Podpora projektů, které jsou zaměřeny na vznik nových
veřejně prospěšných aktivit.
II. Podpora projektů zaměřených na rozvoj již aktuálně
zahájených veřejně prospěšných aktivit v období jejich
začátku.
III. Podpora vzniku nebo rozvoje nových jednorázových
veřejně prospěšných aktivit, které mají prokazatelně
trvalejší vliv na rozvoj komunity.

Proto jste zváni na 22. března na 16. hodinu do zahradního sálu Vesny, Údolní 10, Brno. Knihu uvede sama autorka. Pořad hudebně doprovodí nadějný mladý houslista
Tomáš Vtípil.

V 11. otevřeném grantovém kole budou rozdělovány
prostředky pocházející z výnosů příspěvku Nadačního
investičního fondu a z příspěvků místních dárců.

Všichni jste srdečně zváni. Knížku si můžete na místě
koupit. Vydala ji YMCA Brno v nakladatelství EMAN.

Uzávěrka příjmu žádostí: 31. březen 2006.

jš

Informace pro žadatele: Informativní schůzky nebo individuální konzultace pro žadatele o nadační příspěvek je
možné předem telefonicky dohodnout na období od 1. 2.
do 24. 3. 2006
Další informace včetně staženi formulářů naleznete na
www.komunitninadace.cz v sekci Informace pro zadatele.
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AKCE

VISEGRAD YOUTH
IN UNITED EUROPE
Visegrádská mládež ve sjednocené Evropě
Tak takový byl mezinárodní název akce pořádané
v Polsku od 29. 1. do 6. 2. 2006, které se za
YMCA – Tensing zúčastnili Mirek Zdvyhal (TS
Krnov) a já - David Werner – možná již brzy TS
Brno (ale všichni ví, že jsem z Kyjova, kde jezdí
metro!) Mimo nás se z České republiky ještě
účastnili lidé ze Skautingu a vysokoškoláci
z Olomouce. Dále pak Slováci, Maďaři a
samozřejmě pořádající Poláci, kteří platili celý
pobyt, program apod.
Hotel, ve kterém jsme bydleli, se nacházel 6 km od Zakopaného v obci Bialy Dunajec a předčil veškeré naše očekávání!
Byl naprosto skvělý až luxusní. Vařili nám více než výborně,
takže opravdu nebylo, na co si stěžovat! Sice trošku organizace pokulhávala, ale to už je jedno.
Nebudu tu dlouze vykládat o ničem, takže k věci!
Neděle - Všichni Češi přijeli večer do Krakowa, kde nás Marcin, organizátor celé akce, vyzvedl a jeli jsme asi 2 hodiny do
našeho hotelu. Po ubytování a večeři jsme se sešli se Slováky, kteří už tam byli. Ve společenské místnosti jsme hráli
a zpívali české, slovenské ale i zahraniční písničky – to byla
víceméně ještě taková volná zábava, ale všichni se skvěle
bavili.
Pondělí - Ráno přijeli maďaři a celé dopoledne bylo v duchu
seznamovacích her. Odpoledne byla přednáška s názvem
„Visegrad groups“ něco o vzniku Visegradské čtyřky (Česko, Slovensko, Maďaři, Poláci) historii a současnosti tohoto
spolku. Večer byly prezentace jednotlivých organizací. Takže
my jsme prezentovali Ymku a částečně i Tensing. No a potom
bláznivá diskotéka. :-)

FOTO: ARCHIV AUTORA

Úterý – Návštěva města Zakopane a samozřejmě nechyběla
hra v centru města. No a večer jsme měli Český národní
večer, kde jsme měli videoprezentaci o České republice,
našich tradiciích, zvycích apod. Samozřejmě nechybělo tradiční jídlo Olomoucké syrečky a též mimo jiné i slivovička,
becherovka, bramboráky a víno z Moravy! Byl to takový raut a
možnost si vzájemně popovídat.
Středa – Byli jsme rozděleni na dvě skupiny, kde vždycky
jedna obhajovala a druhá ukazovala na negativa dané věci.
Mluvilo se o Evropské unii a NATO. Stihli se pouze tyto dvě
témata, protože diskuze byly velice živé, skoro jako v nedělní
Sedmičce, s tím rozdílem, že se všichni váleli smíchy. A večer byl zase Slovakia national evening.
Čtvrtek – Historie, současnost a budoucnost jednotlivých
zemí a organizací, které se akce účastnily.
Pátek – Brzy ráno jsme jeli do koncentračních táboru v Osvětimi a Birkenau, a poté jsme navštívili rodný dům papeže Jana
Pavla II. Víceméně navečer se všichni buď vrhli na běžky nebo
jako já s ostatníma na lyže a snowboardy na nedaleký svah.
To bylo skvělé uvolnění! Po večeři následoval Maďarský
národní večer.
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AKCE
Sobota – Výlet do Tater a Tatranského národního parku a procházka po horách. Odpoledne bylo takové volnější a navečer
pro nás přijely dva autobusy a odvezly nás do stylové polské
restaurace, kde hráli ogaři polskou národní muziku. Dostali
jsme svářák a talíř oscipků – polských sýrů a pak ještě další
chody jídla a pití, že jsme všichni málem praskli… :-) To byl
polský národní večer!
Neděle – Brzy ráno se jelo do Krakowa, kde jsme shlédli
všechny místní památky, Krakowský hrad, kaple a navštívili
další národní restauraci. Po celém náročném dnu plném chůze se oddělila část Maďarů a všichni Češi a šli jsme čekat na
vlak domů. Všichni jsme jeli přes celou noc, s tím rozdílem,
že všichni měli klidnou cestu domů, kdežto já jsem málem
chvíli po půlnoci zůstal viset v Polsku, ale to je zase jiný příběh neméně zajímavý! :-))
Pondělí – Podle všeho všichni odjeli taky domů hned po
snídani.
Podle mého se celá akce více než podařila, sešlo se tam
spoustu skvělých lidí!
David Werner
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Purkyňova nadace
vyhlašuje grantový program na prostředky z výnosu Nadačního investičního fondu v oboru památkové péče v
rámci dlouhodobé strategie nadace jako IV. kolo programu Památky a občané. Je určen pro občanské iniciativy,
které působí v oboru památkové péče a vyvíjejí soustavné
a cílevědomé úsilí o záchranu a smysluplné využití zachráněné nemovité památky. Prostředky jsou určeny zejména
pro zajištění činnosti občanské iniciativy a jejích základních potřeb, které jsou nezbytné pro přípravu a organizační
zabezpečení při realizaci projektu.
Žádost – přihlášku předložte do 31. 3. 2006
Prostředky jsou určeny pro občanská sdružení, o.p.s.,
nadace a nadační fondy a CPO.
Uzávěrka žádostí je 31. března 2006.
Více na http://purknadace.webpark.cz.
Purkyňova nadace, Slatina: tel.: 416 591 552,
email: purknadace@seznam.cz.

Pablo

FOTO: ARCHIV AUTORA

INFO

5. ročník programu Make a Connection
Mladí lidé ve věku 16–24 let z celé ČR mohou
opět žádat o finanční podporu svých projektů,
které sami vymyslí a zrealizují. Finanční příspěvek do výše až 50 000 Kč mohou získat
projekty, které se přihlásí do programu Make a
Connection do 31. 3. 2006.
Společnost Nokia a Nadace rozvoje občanské
společnosti (NROS) zahájily v České republice
pátý ročník úspěšného programu Make a Connection. Projekty mohou být zaměřeny různě –
dobrým nápadům a fantazii se v programu Make
a Connection meze nekladou – musí ovšem
splnit jednu podmínku, totiž musí napomáhat
nějaké pozitivní změně v blízkém nebo širším
okolí, v komunitě v níž mladí lidé žijí.
Více informací a kontakty naleznete na http:
//www,pripojse.cz.

SOUTĚŽ O 7 777. NÁVŠTĚVNÍKA WEBU PROTEINU!
Radakce časopisu Protein na webových
stránkách:

http://www.protein.ymca.cz
netrpělivě očekává 7 777. návštěvníka! Vítězem
soutěže se může stát kdokoliv, kdo zašle poštou
nebo emailem na adresu Protein, Na Poříčí 12,
115 30 Praha 1 nebo protein@ymca.cz soubor,
který bude potvrzovat, že v době návštěvy odesilatele stav počítadla skutečně poskočil na onu
magickou cifru.
Pokud zjistíte, že se stáváte šťastným výhercem,
nezapomeňte si povšimnout, v kolik hodin se tak
stalo a také si zjistěte IP adresu počítače, odkud
jste se připojili. Tato opatření jsou nutná k vyloučení vícero „výherců“ a nalezení toho jediného
pravého. Zkrátka žádná veselá nedorozumění. :-)
Nakonec ještě odměna... Na výherce čeká zdarma
předplatné oblíbeného časopisu Protein po dobu
2 let s donáškou až do domu!!!
Poznámka: Redakce neručí za vydávání
časopisu po dobu příštích 2 let.
FOTO: ARCHIV YMCA
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ALTERNATIVA

-123 min.
Počátky kapely jsou až neuvěřitelně banální – kytarista a
zpěvák Zdeněk Bína s kamarádem a bubeníkem Dominikem
Tůmou si jen tak improvizují, baví je to, tak začnou vystupovat. A úspěch? Ten na sebe nenechá dlouho čekat. Časem
se připojuje basák Frederik Janáček, vydávají desku Shooba
dooba, získávají mnoho ocenění, jejichž výčet vrcholí po získání ceny Grammy 1999 za objev roku (což je přinejmenším
zvláštní: cenu získala kapela, která rozhodně není mainstreamová a za kterou nestojí nijak velké a světově uznávané
vydavatelství).

tour 2004 a vydávají album XL live. Nyní, opět jako trio Bína
– Janáček – Vajgl, vydali nové album, Mom. Poslední dvě
CD (vlastně všechny:-)) vřele doporučuju. Ale ze všeho nejdřív si určitě nenechte ujít jejich koncert, ať už v Praze nebo
kdekoliv jinde. Stojí to za to!
Majda Rounová

Po tomto úspěchu se mění post bubeníka – Dominika Tůmu
střídá Emil Valach, se kterým kapela během dvou let vydává
další dvě desky (Try a Home?). Poté kapela bubeníka opět
mění – na scénu přichází Martin Vagl, se kterým hrají dodnes. V této sestavě koncertují nejen u nás, ale i v Polsku,
Holandsku, Belgii a v USA (New York A Washington). Po
návratu kapela natáčí svůj historicky první videoklip, a to
k písni Seven Ways to Heaven. Později začíná s Minutama
pravidelně hostovat saxofonista Michal Žáček, perkusista
Imran Musou Zanghi (později nahrazen Milošem Vacíkem) a
klávesista Zdeněk Zdeněk. Společně vyráží na STORMWARE

KDO

KDY

KDE

FOTO:WWW.MINUS123MIN.CZ

CO

- 123 minut*

25.3. Trutnov (Jazzinec)

koncert

Imodium
Jaksi Taksi
Kuličky štěstí

28.3.
31.3.
31.3.
22.3.

koncert
koncert s UDG
koncert
koncert s Guločar

Lykke til
Mňága a Žďorp

10.3. Praha (Delta)
16.3. Brno (Fléda)

koncet s kapelou Colosal
koncert

28.3. Praha (Akropolis)

koncert

10.3. Plzeň (Žebřík)
9.3. Praha (Futurum)
21.3. Praha (Vagon)

koncert
koncert
koncert

25.+26.3. Ostrava (klub Parník)

koncert

Monkey Business
O5 a Radeček
Psí vojáci
Radůza
Ready Kirken
Totální nasazení
UDG
Visací zámek
Wohnout

Praha (Lucerna)
Broumov (Ocelové město)
Krnov (Kofola Music Bar)
Olomouc (U-klub)

30.3. Praha (KD Opatov)

koncert

17.3. Mariánské Lázně (Na rampě)
17.3. Praha (Rock café)
7.4. Trutnov (New End)

koncert
koncert s kapelou Volant
koncert s Temperamento

30.3. Praha (Futurum)
24.+25.3. Praha (Akropolis)

koncert
koncert

Zimní benátská noc

18.3. Pec pod Sněžkou
24.3. Liberec (Babylon)

vystoupí na snowboardových závodech
Mig 21, UDG, Clou, Tři sestry, Krucipüsk, Anna K….

ZNC

15.3. Praha (Futurum)

koncert s kapelou Bon Pari

SAZE
aneb Co ulpělo v redakčním komíně
NOVINKY Z ROKU 1924
YMCA měla za první republiky dobrý zvyk.
Vždy do každého čísla časopisu YMCA
napsala každá místní organizace kratičkou
zprávičku, co se za uplynulý měsíc u nich
událo nejzajímavějšího. Sloužilo to jednak
k vzájemnému poznávání sdružení, ale také
pro inspiraci při tvorbě programů.
Jak takové zprávy vypadaly a že je to zajímavé
čtení, uvidíte sami z uvedených ukázek z roku
1924.
BRNO.
Činnost v květnu byla hlavně na hřišti, kde
se konaly i schůze. Dvakrát týdně cvičí 266
hochů. Na středoškolských závodech plaveckých zvítězil dorost Ymky ve štafetě 3 x
35 m. 4. května pořádán volleyballový turnaj
o mistrovství Ymky, 18. května o mistrovství
Brna. Pořádali jsme slavnost ke Dni matek,
tábor na Veverské Bítýšce, kde bylo 157 hochů, založili jsme kroketové
družstvo, sjezdu Čs. abstinentů se zúčastnilo 6 našich členů.
Č. BUDĚJOVICE.
Ukončen jarní autokurs: z 37 účastníků složilo 35 státní zkoušku. Skončena úprava spáleniště (zcela nově postavená budova YMCA ČB nedlouho po svém otevření zcela shořela – pozn. redakce). Poslán přebytečný
inventář a knihovna do letního tábora na Sázavě a z velké části do obnovené budovy v Liberci.
HRADEC KRÁLOVÉ.
Otevřeno dětské hřiště Ymky, při čemž dorost předvedl ukázky her a života na letních táborech. Úspěch morální i finanční měl Den matek. Na
červen se připravuje volleyballový turnaj o mistrovství Hradce Králové.
OLOMOUC.
Den matek byl jistě nejlepším důkazem, že naše členstvo plně pochopilo
stanovisko lásky k bližnímu. Osm tisíc letáčků, šest tisíc papírů a obálek,
pět tisíc stužek s nápisem „Matičce“ bylo rozdáno v Den matek. Kroužek
tamburašů v poslední době se opravu zdokonalil a jistě se každý člen
raduje s nimi z pěkných výsledků jejich práce. Elektrické světlo do dorosteneckého stanu jest již zavedeno. Naše dětské hřiště je tak obsazeno,
že naše houpačky, kolovadla a jiné věci daleko nestačí. Pro dětské hřiště
získala se skluzavka, která ode dne svého postavení je stále obléhána
mládeží. Ale ty kalhoty!!! Americký konsul Mr. Wainer s paní navštívili
naší Ymku.
ZNOJMO.
Pracováno na dokončení hřiště. Práce zdržena stávkou dělnictva stavebního a povozníků v lomech. Dr. Mareš, starosta města, zvolen předsedou
nově ustanoveného tennisového odboru. Ustaven klub záchranců života.
To je jen několik ukázek. Nenaplňuje vás to nadšením, jak to tehdy fungovalo? Není to inspirativní?
J. V. Hynek
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Detektivka – hoří!!!
Tak, 4. díl naší detektivky už nemáme, přečtěte
si všechny tři dosud zveřejněné díly a pokuste se
volně navázat při dodržení všech atributů textu.
Rozsah také podobný, jako je u předešlých tří
dílů.
Otiskneme ten nejvydařenější pokus! Autor získá
právo pokračovat v dalších dílech ;-).
redakce

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

Dobrovolnictví
Dobrovolník! Kdo to je? Proč dobrovolničí?
Co ho motivuje? Jaké je jeho postavení ve
společnosti? Proč to děláte vy? Také na tyto
otázky najdete odpovědi v příštím čísle, pokud si na ně svými příspěvky odpovíte.
Nezapomeňte ale také na zprávy a (kvalitní)
fotografie ze svých akcí.
Uzávěrka je 20. 3. 2006!
Pište na mail redakce: protein@ymca.cz

PROTEIN...
... váš šálek čaje :o)

