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„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 angl. 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.
YMCA je hnutím služby a pomoci. Po
celém světě má asi 45 milionů členů.
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V České republice pracuje YMCA ve 26
pobočkách, které jsou kolektivními či
přidruženými členy YMCA v ČR. Jsou to:
Oikumené – Akademická YMCA, YMCA
Braník, YMCA Brno, YMCA DAP,
YMCA Děčín, YMCA Familia, YMCA
Hradec Králové, YMCA Husinec, YMCA
Jindřichův Hradec, YMCA Klatovy, YMCA
Letohrad, YMCA Liberec, YMCA Setkání,
YMCA Mělník, YMCA Neveklov, YMCA
Olomouc, YMCA Orlová, YMCA Ostrava,
YMCA Ostrava-Poruba, YMCA Praha,
YMCA Strmilov, YMCA Třebechovice,
YMCA T.S., YMCA v Ústí nad Labem,
YMCA Znojmo a YMCA Živá rodina.
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A hodnoty zůstávají...
Spolu s ostatními vyjadřujeme lítost nad odchodem
našeho bývalého prezidenta Václava Havla z tohoto
světa. Jsme vděční Hospodinu za jeho život. Odešel ze
světa, který se snažil pozitivně ovlivnit i za cenu osobních obětí.
Jeho slova a činy změnily chod dějin přelomu osmdesátých a devadesátých let minulého století v naší zemi. Díky
znovunabyté svobodě můžeme i my v Ymce otevřít brány
svých aktivit a znovu začít naplňovat naše poslání.
Václav Havel může být v mnohém vzorem i pro nás. Nyní
je jen na nás, abychom pokračovali v naplňování ideálů,
které Václav Havel svým životem prosazoval. Demokracie, pravda, láska mezi lidmi, odmítání násilí a nesvobody, to jsou jen některé z hodnot, se kterými souzní
myšlenky Václava Havla a práce Ymky.
Václav Havel ve svém dopise Ymce z roku 1994 vyjádřil
svůj blízký vztah k YMCA. Nejenže byl jeho otec předsedou pražské YMCA, ale sám vnímal myšlenky YMCA
jako inspiraci při své pozdější práci.
YMCA v České republice
Reakce zahraničních přátel YMCA
Vážení přátelé,
včera jsme dostali zprávu o smrti pana Václava Havla,
bývalého prezidenta České republiky. Všichni si pamatujeme na těžké časy a úkoly, kterými musel projít během
období transformace své drahé země. Silně věřil v Evropu, byl to zajímavý a oddaný muž v mnoha různých
oblastech, nejen v politice. Rozhodně svou vizí a intelektuálními schopnostmi pomohl zviditelnění Vaší země
na mezinárodní úrovni. Za své zásluhy dostal před lety
jedno z nejprestižnějších španělských ocenění - Premio
Principe de Asturias.
Se srdečnými pozdravy
Juan Simoes Iglesias, generální sekretář YMCA Europe

►

Vážení přátelé,
když jsem se včera večer dozvěděl o smrti Václava Havla, hluboce mě to zasáhlo. Velká část minulosti odešla.
Během komunistické éry jsem měl jsem stálý kontakt
s křesťany v Československu.
V únoru 1989 jsem byl v Praze, když se musel Václav
Havel vrátit do vězení. Celkem jednoduše jsem dostal
vízum, bydlel jsem v hotelu Jalta. Viděl jsem z mého
balkonu na Václavském náměstí také místo, kde se upálil
Jan Palach. Té noci jsem měl sen o oslavě vítězství na
Václavském náměstí. Byl jsem tehdy v Praze, vyjednávat
s vedením Církve českobratrské evangelické hotel pro
mládež ve spolupráci s YMCA Europe.
V září 1989 jsem byl v Praze opět na jednání. Byly to
dny, kdy tisíce uprchlíků z východního Německa žádali
na západoněmeckém velvyslanectví v Praze o azyl. Když
jsem večer přišel na Karlův mostě (kam jsem často chodil hovořit s mladými lidmi a naslouchat jejich zpěvu),
viděl jsem, jak mnoho prázdných autobusů s modrými
majáky směřuje na velvyslanectví SRN. Procházel jsem
také, skrze vstup, který byl střežen policií, a v jedné chvíli
jsem byl mezi německými uprchlíky. Nikdy jsem neviděl
takovou atmosféru. Přes spoustu přítomných lidí bylo
absolutní ticho.
Příští jednání byla mezi 6 a 8. prosincem 1989. Vyjednávání probíhalo v sídle vlády. Po krátkém rozhovoru
s místopředsedou vlády jsem byl poslán do kanceláře
poradce. Tam jsem poprvé potkal Dr. Lubora Drápala.
Byl to začátek naší práce na obnově činnosti YMCA
v Československu. Václava Havla jsem nikdy nepotkal.
Ale jeho vliv na přeměnu země a na mnoho mladých lidí,
kterým dal naději, také mě velmi posunul. Češi mohou
být Bohu vděční, že měli takového člověka, který je dobře
převedl od komunismu k demokracii... Že by bylo možné
tyto věci uskutečnit bez krveprolití, to bych nikdy nevěřil.
Proto s vámi sdílím smutek z této velké ztráty.
Bůh vám žehnej Váš
Dieter Reitzner, Rakousko
čestný člen YMCA v České republice

DUCH

COMING SOON! Tak už je to tady! Už „to“ přichází…
Televize Nova přinesla v minulých dnech zprávu o tom,
že ode dneška, skoro přesně za rok, při zimním slunovratu 21. 12. 2012, nastane konec světa. Nova informovala,
že v roce 1960 při stavbě dálnice v Mexiku se našel tisíc
let starý mayský kalendář, který je neuvěřitelně přesný
a končí datem 21. 12. 2012. Všichni se mají shromáždit
v hlavním mayském chrámu EL Castillo v Mexiku.
Všichni se mají připravit?! „Ale na co?“, ptali se lidé. Jak
se člověk může připravit na konec světa?! No a co když
ale ke konci světa nedojde? Mudrci v Mexiku dali hlavy
dohromady a trochu své tvrzení poopravili: „Možná to
nebude konec světa, ale bude to jistě konec naší civilizace!“ Uff, možná jste si oddechli. Nezní vám to lépe?
Možná to přežijeme. :-)
Kolikrát to tady bylo? Kolikrát bylo ohlašování konce světa? V minulosti rekordmani ve vyhlašování konce světa
byli jehovisté. Už ve starém Řecku a Egyptě se dostala do
popředí tzv. apokalyptická literatura. Apokalypsa znamená odhalení, zjevení neznámých věcí zpravidla nějakou
nebeskou bytostí, poslem a týká se zejména konce světa.
Proč jsou lidé hladoví po předpovědích takového typu?
Jsme odjakživa hnaní strachem z toho, co bude? Co nás
potká? Bude konec světa spravedlivý? Zemřeme naprosto všichni? Kdy to bude? Budou potrestáni také ti, kteří
páchali zlo, a ještě na ně nedošlo? Zachrání se spravedliví a dobří lidé? A co já? Dojde také na odhalení mých
hříchů? Nastane někdy ta pravá APOKALYPSA, kdy bude
vyjeveno všechno a o všech?
Už v judaismu, ale i v křesťanství máme představu, že
o každém z nás se píše v nebi kniha života. V této knize
je zapsán celý náš život. Všechno dobré i zlé, myšlenky
i skutky, vítězství i prohry, lásky i zklamání. Celou věčnost si bude moct každý z nás ze své knihy číst. Apoštol
Jan v knize Zjevení odhaluje, jak to bude – Zjevení Janovo 20:12-13 Viděl jsem mrtvé, mocné i prosté, jak stojí
před trůnem, a byly otevřeny knihy. Ještě jedna kniha
byla otevřena, kniha života. A mrtví byli souzeni podle
svých činů zapsaných v těch knihách. Moře vydalo své
mrtvé, i smrt a její říše vydaly své mrtvé, a všichni byli
souzeni podle svých činů.

Něco uvnitř nám říká, že zlo bude potrestáno a že i dobré
skutky přinesou svou odměnu. Věříte ve spravedlnost?
Věříte, že každý skutek bude odměněn? Když vychováváme děti, učíme je spravedlnosti, když je za dobré odměňujeme a za zlé trestáme.
Nedávno jsem slyšel záznam rozhovoru s Arnoštem Lustigem. Tento již zesnulý spisovatel ve svých osmdesáti
čtyřech letech řekl: „Čím jsem starší, uvědomuji si stále
více, že život byl v každém okamžiku vlastně jenom boj
dobra a zla. Na nás je rozhodnutí, kam se přikloníme.“
Jaké rozhodnutí bude zapsáno do mé knihy, která bude
jednou otevřena a vše z ní odhaleno?
Význam slova advent je příchod. Příchod Mesiáše,
který už jednou přišel a který má opět přijít. Mesiáš je
garant smlouvy, kterou Bůh uzavřel s člověkem. „Člověče, byl ti dán život. Užívej si svého života, ale v mezích
pravidel, která jsem ti jasně určil. Konej dobro a zlu se
vyhýbej! Porušíš-li smlouvu, jsou zde jasné sankce,
které následují.“ Ježíš je garant toho, že smlouva bude
naplněna a spravedlnosti dosaženo. To je důvod k radosti a povzbuzením k víře! Spravedlnost není mrtvá! Kdo
má čisté svědomí a ví, že nebude obviněn z porušení této
smlouvy života, budoucnosti se neděsí. Kdo je upřímný
sám k sobě a ví nejlépe sám - kolikrát selhal, raduje se
z narození Mesiáše ještě více. Protože Mesiáš je garantem Boží milosti a lásky. Boží láska je větší než lidské zlo
a dokáže ho vyčistit a nás obnovit. Ježíš z nás dokáže
sejmout tíhu viny tak, že ji vezme sám na sebe.
Ježíš Kristus je garantem Boží lásky, která byla, je a bude
tu i pro tebe. Proto Ježíš říká v knize Zjevení všem plačícím, smutným, toužícím po spravedlnosti, ale říká
to i naštvaným. Těm, co jsou naštváni z působení Zla
v tomto světě: „Hle, přijdu brzo, a má odplata se mnou;
odplatím každému podle toho, jak jednal. Já jsem Alfa
i Omega, první i poslední, počátek i konec. Blaze těm,
kdo si vyprali roucha, a tak mají přístup ke stromu života i do bran města. Venku zůstanou nečistí, zaklínači,
smilníci, vrahové, modláři - každý, kdo si libuje ve lži.“
Ten, od něhož je to svědectví, praví: „Přijdu brzo!“ Amen,
přijď, Pane Ježíši! Maranatha Ješua! Milost Pána Ježíše
Krista se všemi Vámi. Amen.
Radislav Novotný

►

YMCA

Finance v YMCA

Vše stojí peníze. Kolem nás slyšíme o finanční
krizi. Jak můžeme dál plnit poslání YMCA?
Nakolik je to závislé na financích? Kde máme
zdroje, kde rezervy? Na podzim se těmito
otázkami zabýval SeZam – Setkání zaměstnanců
YMCA a dobrovolníků vykonávajících funkci
sekretářů kolektivních členů. Nyní máte
možnost dozvědět se pár bodů, kudy se ubíraly
naše myšlenky. A pro inspiraci si představíme
organizaci Y‘s Men International a pokusíme se
zasít malé semínko k... :-)
Sezam
Na tomto již tradičním pracovním setkání jsme se zabývaly problematikou globálního pohledu na hospodaření
s finančními zdroji v YMCA. Diskuze proběhla ke třem
oblastem:

► Členové

• Členské příspěvky
• Dary
• Závěti

► Vnitřní zdroje

• Nájem (VG)
• Příjmy z vlastní činnosti (účast. popl., kurzovné...)

► Vnější zdroje
•
•
•
•
•
•
•

Dotace MŠMT
Jiné státní dotace (MPSV, MKČR, ...)
Dotace EU
Dotace obcí a krajů
Nadace
Dary
Sponzoři

V diskuzi nad jednotlivými oblastmi, jsme narazili na
mnoho podnětů, u kterých jsme cítili potřebu hlubšího
promyšlení a tak vznikl návrh na nutnost znovuoživení
pracovní skupiny pro rozvoj YMCA, která by se zabývala
zpracováním dlouhodobého strategického plánu financování YMCA.
Jedním ze zajímavých momentů bylo i srovnání přístupu jednotlivých kolektivních členů YMCA k členským
příspěvkům. Každý z nich si strategii práce s členskými

příspěvky určuje sám a srovnání naši skupinu přivedlo k doporučení otevřít diskuzi týkající se členských
příspěvků (filozofie členských příspěvků, výše, průměr
v YMCA, jejich vztahu k darům apod.) Skupina pro rozvoj i tuto věc jistě do svého uvažování zakomponuje.
Další z možností, jak do budoucna přispět k finanční prosperitě YMCA je znovuzaložení Y’s Men’s Clubu v České
republice.
Y’s Men’s Club International
Původ jména Y’s Men’s Club je spojován s první světovou válkou, kdy byl Američan Will M. Cressy vyslán
sdružením YMCA, aby potěšil a povzbudil americké
vojáky, aby je podpořil k hrdosti a statečnosti. Když
domů posílal reporty o své činnosti, vždy se podepisoval „One of teh Y’s men of the East“ – Jeden z Y mužů
východu. V Evropě byl první Y’s Men’s Club založen roku
1928 v hlavním městu Estonska – Tallinu. Druhý v pořadí, věřte-nevěřte, byl založen v tehdejším Československu – v Hradci Králové roku 1929. O rok později vznikl
další klub v Praze – ten byl velmi aktivní na mezinárodní úrovni, pak již kluby začaly růst jako houby po dešti
– Bánská Bystrica, Bratislava, Kroměříž, Kladno a Plzeň.
Y’s Men’s Cluby se šířily do dalších zemí, ale kromě
jediného – řeckého Thessaloniky – nepřežily nápor druhé světové války. Československé kluby se po válce již
nevzpamatovaly.
Posláním Y’s Men’s Clubů je finanční podpora aktivit
YMCA. Sdružují se v nich lidé, kteří se prostřednictvím
velkých i drobných projektů angažují ve prospěch dětí
a mládeže, kterým leží na srdci YMCA, vidí její užitečnost, chtějí podpořit její myšlenky, poslání, programy,
ale sami už třeba odrostli klasickému vedení konkrétních
aktivit, a třeba hledají novou možnost a formu, jak být dál
pro YMCA prospěšní. Ve světě jsou to většinou lidé, kteří
mají svoje zdroje financí či kontakty, skrze které mohou
zprostředkovat finance či jiné služby důležité pro práci
YMCA. V posledních 20 letech, se o založení takového
klubu v ČR už několikrát hovořilo při různých příležitostech, ale prozatím se toho nikdo nechopil tak, aby se tento záměr podařil uskutečnit. Nechceš se do toho pustit
právě ty? Myslím, že další lidé by se určitě našli.
Jaroslav V. Hynek

►

TENSING

Gospel Night Praha 2011 – JIŽ BRZY...

Co co? Cože?! To už je zase Advent a blíží
se další pražská Gospel Night?? Nebo se jen
v redakci Proteinu spletli a zveřejňují pozvánku
s měsíčním zpožděním?

žádnou GN nezažil (a zhostil se toho opravdu velmi dobře), poprvé po dlouhé době nebyla megasborová kapela
z Prahy ani z okolí a poprvé bylo také (díky předchozí
havárii vody) v kostele teplo.

Zachovejte klid a nohy v teple, vše je v pořádku – „Již
brzy... / Coming soon!“ byl totiž podtitul, který provázel
výroční 15. Gospel Night v Praze. Kdo zažil na vlastní
kůži, určitě nad tímto článkem rád zavzpomíná. Kdo
nezažil, tomu přiblížím, o co přišel a nalákám na příští
rok. Letošní ročník (ač to možná běžný divák nezaznamenal) byl plný změn. Co zůstalo stejné? V podstatě jen
místo konání (kostel ČCE u Klimenta), zvučící technika
p. Stříšky, zvukař Martin-Bubák z Mělníka a základní
struktura večerního pátečního koncertu pro veřejnost.

Rád bych vám alespoň některá z těch prvenství přiblížil,
proto přijměte pozvání na krátký průlet celou akcí:

Vše ostatní bylo nové. Termín GN byl o 2 týdny blíž
k Vánocům, GN poprvé trvala dva dny, poprvé se zúčastnily hned 2 nové TS skupiny (Ústí nad Labem a Tyjátr),
poprvé byla GN moderována improvizovaně, poprvé
měl zamyšlení někdo, kdo předtím nikdy

►

Pátek odpoledne – příprava aparatury, ozvučení, výzdoby, příjezd účastníků-účinkujících, zvukovka kapely,
učení megasborových písní, zvukovky jednotlivých TS.
Pátek večer – v 19:00 tma a čekáme na moderátora.
Moderátor ale letos není. Je vybrán na místě z řad posluchačů – sekretář pro vnitřní věci YMCA v ČR Jaroslav
Vojta Hynek. Svou improvizovanou roli zvládl bravurně.
Pak už následovaly vystoupení jednotlivých TS skupin.
Zazněly např. písně „All I Want For Christmas“ v podání TS Mělník, nový reklamní hit „Shake Up Christmas“
v podání TS Praha nebo česká píseň Janka Ledeckého
„Ryba rybě“ v podání mladého TS Tyjátr.

Objevil se i divoký mrazivý tanec TS Vrchlabí a muzikálová verze písně „Light Up the World“. Již zmiňovaným
člověkem, který měl zamyšlení, byl nový generální sekretář YMCA v ČR Radislav Novotný. Téma „Již brzy...“
pojal velmi živě. Vzal poslední dobou hodně omílané
téma předpovídaného blížícího se konce světa a předal
všem přítomným jasnou zprávu o příchodu Toho, jehož
narození si již brzy (o Vánocích) připomínáme s povzbuzením k tomu, abychom žili připraveni v každém okamžiku na Jeho soud.
Celý večer završily 3 písně megasboru – Glee verzi písně „Imagine“, „Půlnoční“ Václava Neckáře a velmi živý
worship „Lord You Are Good“. Tím ale GN neskončila.
Po úklidu kostela se účastníci přesunuli do prostor VOŠ
Jabok, kde přenocovali.
Sobota dopoledne – společná snídaně, objevování krás
Prahy na 3 skupiny podle zájmu.
Sobota poledne – společný oběd, jehož součástí byla
přehlídka bramborových salátů.
Sobota odpoledne – rozdělení do skupin na hraní vtipných scének různých žánrů na různá témata, stromeček

s dárky, cukrovím a koledami, úklid, odjezd domů = těšení se na příště!!
Velký dík patří: YMCA Praha, Haně Šormové, kostelu
ČCE u Klimenta, VOŠ Jabok a celému organizačnímu
týmu vedenému Hančí Fliegerovou.
Ondřej Strádal, foto: Vladimír Adamík a J. V. Hynek
PS: Krátkou reportáž v Křesťanském magazínu můžete
zhlédnout zde:
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1098528273krestansky-magazin/212562215600001.

TIP:
Zmiňované zamyšlení R. Novotného
z letošní Gospel Night v Praze si můžete
přečíst na str. 5 tohoto čísla Proteinu.

!!!
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TenSing Krnov
Gospel Night 2011

Co dělat, když:
• máte rádi předvánoční tensingové koncerty
• máte volný druhý či třetí víkend v prosinci
• nemůžete dorazit na GN v Praze (např. proto, že jste
z Moravy a Praha je daleko)
• dlouho jste neviděli své tensingové kamarády nebo
chcete naopak nějaké získat
• rádi zpíváte a nechcete být jen divákem...?
Pak udělejte to samé jako cca 25 mladých lidí z Krnova,
Opavy, Brna a Prahy – přijeďte na krnovskou GN!
Jak proběhl poslední ročník (10. – 11. 12. 2011) se
dočtete v následujících řádcích.
Oficiální začátek byl až v sobotu v poledne, ale většina
dorazila už v pátek večer kvůli schůzi obnoveného Českého Výboru TenSingu (ČVTS). GN Krnov je charakteristická tím, že nezpívají jednotlivé TS skupiny, ale pouze
všichni společně v megasboru, který se celý koncertní
program naučí během sobotního odpoledne a večera.
Proto doprovodná kapela začala zkoušet už ráno. Sbor
se pak opravdu za těch cca 6 hodin (každý rok se tomu
divím) stihl naučit 9 písní, mezi nimiž se objevil známý
„Vánoční den“ od Alice Springs a duet „Traveling Light“
či méně známý, ale krásný „Father’s Song“ od Matta

Redmana. Nechyběl ani hit letošních Vánoc – Neckářova
“Půlnoční“. Do programu byla zařazena také tensingová
klasika „In the light“ z prostého důvodu – motto GN znělo: „Rozsviť své světlo“.
Když se druhý den ráno rozsvítilo slunce, šli jsme na
bohoslužbu do evangelického kostela, kde jsme jako
pozvánku na odpolední koncert zapěli 2 písně. Po výborném obědě (za jídlo děkujeme Hance-Kóče a p. Loskotovi z Armády spásy) jsme se rozprchli s letáčky po městě,
abychom pozvali krnováky na 16:00 opět do evangelického kostela. Povedlo se – v kostele moc prázdných míst
nezbylo a díky skvělému nazvučení (za které děkujeme
dlouholetému tensingáři Radovanovi V.) si diváci mohli
vychutnat krásný adventní koncert obohacený navíc ještě divadelní scénkou o světle v našich životech, kterou
si účastníci za vedení slovutného Thorfinna nacvičili
z vlastní iniciativy během sobotního večera.
Tradiční slovo k zamyšlení pronesla předsedkyně zaštiťující organizace YMCA DAP Vlaďka Hudeczková. Předala
nám v něm kus cenného světla, které doufám budeme
nosit v myslích a srdcích minimálně do příští Gospel
Night v Krnově.
Ondřej Strádal, foto: autor textu
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YMCA
Shrnutí strategie YMCA Europe na léta 2011 - 2016
Není snadné si představit, jak bude náš rychle se měnící svět vypadat v roce 2016, ale jedna věc je jistá: potřeba
hnutí YMCA. Během více než 166 let dokládá toto skutečně evropské hnutí, jakým YMCA bez pochyby je, jedinečnou schopnost pomáhat jedincům rozvíjet tělo, duši a ducha a zapojovat se do dění ve společnosti. V centru
všech našich minulých strategií byli mladí lidé v Evropě – tedy mladá Evropa. V tom hodláme pokračovat.
Jestliže je naše poslání stále platné, změnit se musí to, jak pomocí něj reflektujeme naši měnící se společnost
a její proměňující se potřeby; jinými slovy, jak reflektujeme transformaci společnosti. Naši schopnost pracovat
s mladou Evropou hodláme zlepšit prostřednictvím tří priorit. Těmito prioritami jsou:
► Znalost poslání – obhajoba zájmů – reprezentace;
► Relevantní programy;
► Udržitelnost.
Naším cílem je otevřenost a relevance: chceme být otevření a začleňovat do své práce rozmanitost evropských
společenství a chceme odpovídat potřebám našich organizací a prostřednictvím nich také mladé Evropy. Jasné
porozumění našemu poslání pomůže nám i těm okolo nás pochopit, proč děláme svou práci. Tato práce je základem naší identity a dává vyniknout tomu, co je jádrem naší práce – křesťanským hodnotám, mládí a příslušnosti
ke světové rodině YMCA. V centru pozornosti naší nové strategie jsou programy, neboť právě prostřednictvím
nich má YMCA smysl, význam a životaschopnost. Analýza nejlepších evropských programů YMCA ukazuje na
existenci tří hlavních oblastí, které tvoří naši „DNA“. Odrážejí naši jedinečnou povahu, naše ambice a úspěchy
i naše Poslání. Jsou jimi:
► Mír – spravedlnost – demokracie;
► Zdravý životní styl;
► Otevřené křesťanství.
Nová strategie je postavena na tradičním trojúhelníku YMCA (tělo, duše, duch), v němž se promítá vzájemná
závislost tří stran trojúhelníku, tří opěrných bodů Celosvětového operačního plánu Světové YMCA a našich
tří programových oblastí. Výsledkem tohoto přístupu bude změna povahy řady našich setkání. Rovněž bude
nezbytné sdílet tuto proměnu přístupu s novými partnery ve veřejném a soukromém sektoru a jejich začlenění
do činnosti národních Ymek i YMCA Europe. Nalezení společného prostoru pro spolupráci a rozvoj společných
programů nejen, že poskytne nové cesty k podpoře naší činnosti, ale pomůže Ymkám v Evropě rozšířit jejich
působnost a vizi. Proto musíme soustředit naše snahy na nalezení odpovídajících programů, které budou mít
dopad na jedince a komunity. Témata jako je nezaměstnanost mladých lidí, migrace a sociální začleňování musí
být součástí našeho programu s cílem přejít od „dotýkání se životů“ k „proměně životů“.
Noví partneři přijmou naši nabídku pouze v případě, že budeme neustále zlepšovat kvalitu našich programů
a způsob, jímž se prezentujeme. Naše poselství musí být jasně čitelné a náš vliv musí být měřitelný.
YMCA Europe zdůrazňuje potřebu povzbudit, podpořit a koordinovat vysoce kvalitní proces sebeanalýzy, který
povede ke zvýšení povědomí o našem poslání a jeho konkrétních důsledcích včetně obrazu YMCA Europe
a národních hnutí na veřejnosti.
YMCA Europe zdůrazňuje potřebu prosazovat, podporovat a koordinovat programy nejvyšší kvality, které budou
odpovídat potřebám jedinců, rodin, místních komunit a společností ve všech částech Evropy.
YMCA Europe zdůrazňuje potřebu zaměřit se na udržitelnost na všech úrovních své práce.
YMCA Europe
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INFO
Dovolujeme si upozornit, že EMAN vydává knihu

Nico ter Linden
- KRÁL NA OSLU
Akce pro 5.000.000 ymkařů!!!

Vyprávění podle novozákonních evangelií.

Světová aliance YMCA pořádá dne 13.
října 2012 akci, která má zviditelnit YMCA
po celém světě, můžete se k ní připojit
i vy!
V tento den bude na nejrůznějších místech
světa probíhat společná aktivita – hody
na basketbalový koš. Můžete uspořádat
samostatnou akci, nebo k jakékoliv své
aktivitě přidat tento prvek.
Cílem akce je zorganizovat akci s největším
počtem účastníků hodu na basketbalový
koš v jeden den, a zviditelnit aktivity vaší
místní YMCA na veřejnosti.
Pokud z akce pořídíte fotografii a pošlete
na příslušný email, objeví se ještě týž den
na speciální webové stránce.
Máte do takové věci chuť? Mohlo by to
zviditelnit YMCA ve vašem městě či obci?
Máte nápad, jak to zrealizovat? Akce může
být komorní, můžete zapojit místní školu
či školy, můžete uspořádat megaakci na
náměstí – je to na vás. Pokud se zúčastníte,
stanete se tak součástí skupiny, doufejme
5.000.000 lidí, po celém světě, která se
tento den spojí do jedné velké ymkařské
basketbalové rodiny.
Pokud vás to oslovilo či nadchlo, zabukujte si tento termín, podrobnosti vám určitě zprostředkujeme
v nadcházejících měsících, případně se můžete
více dozvědět na: http://challenge.ymca.int.

Převyprávění evangelijních příběhů pro odrůstající
děti. Nizozemský vypravěč biblických příběhů
tentokrát sáhl po postavách Matouše a Lukáše
a prostřednictvím jejich rozhovoru přibližuje dětem
poselství novozákonních příběhů. Zjistíte, že
evangelijní vyprávění vznikala často spíš tváří v tvář
otázkám a problémům současníků evangelistů než
samotného Ježíše. Především však autor dokáže
našeho současníka vystavit síle evangelijního
poselství.
Vhodné pro společnou četbu rodičů s dětmi.
Ilustrovala Ceseli Josephus Jitta.
240 stran formátu 16 x 24 cm, barevné ilustrace,
pevná vazba, cena 287 Kč, při objednávce u nakladatele 19% sleva.
Kompletní emanskou produkci najdete na adrese:
http://eman.evangnet.cz.
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Půlnoční TS Mělník
V prosinci byly (jako už tradičně) Vánoce. 24.
prosince později odpoledne mají mnozí ve zvyku
usednout ke štědrovečerní večeři a poté se
přesunout k vánočnímu stromku, tam zazpívat
tradiční koledy, připomenout si zvěst Vánoc
a pak už jen objevovat, co hezkého si vzájemně
nadělili.

A aby toho nebylo málo a posluchači měli také nad čím
přemýšlet, do programu je zařazeno několik krátkých
mluvených vstupů připomínajících vánoční zvěst. Připravila si je tamní farářka Hana Pfannová, která trefnými
a aktualizovanými slovy oslovila určitě nejen mě, ale
všechny přítomné. Mám radost, že se aspoň o dva z nich
mohu s vámi podělit a vzít vás tak na chvilku s sebou
o měsíc zpátky na Půlnoční TS Mělník 2011!
Ondřej Strádal, foto: Aneta Pospíšilová

Existuje ale ještě skupina lidí, pro které Štědrý večer tímto nekončí, protože se vypraví na Půlnoční do kostela,
aby si narození našeho Spasitele připomněli na místě,
kde se setkáváme nejen s Ním, ale i s lidmi společné
víry. A někteří na takovou Půlnoční cestují klidně i 40
km. Letos jsme se takhle vypravili v počtu 3 z Prahy na
Mělník (9 místným autem = pozvánka na příště!).
TenSing Mělník totiž před několika lety zavedl tradici
tensingové půlnoční ve 23 hodin v evangelickém kostele. A co můžete od takové akce čekat? Kromě krásně
nasvíceného, ozvučeného a vyzdobeného kostela především skupinu mladých lidí, kteří pro Vás mají připravený
speciální vánoční program. Ten zahrnuje písně české,
méně české, vánoční, méně vánoční, koledy, méně
koledy, worshipy, chvály, více s kapelou nebo úplně
a capella, duety, atd... Počet se blíží 20 kouskům. Že by
to mohla být nuda? Ani náhodou! To vám mohou jistě
potvrdit i desítky návštěvníků, kteří zcela zaplnili kostel.
Ani zima nikoho od tohoto zážitku neodradí.
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Ježíš se narodil ve chlévě. To je důležitá informace.
Nenarodil se v krásném domě, ani v útulném čistém
pokoji, ale ve chlévě.
Někdy se lidé ostýchají přijít do kostela a říkají, já
nemůžu, mám ve svém životě a vztazích chaos, nejsem
šťastný, možná přijdu, až se dám do pořádku. Jinými
slovy – mám ve svém životě i srdci pěkný chlév. A je mi
z toho trochu trapně.
Jenže Ježíš se narodil právě do chléva. Nečeká, že si
v sobě nejdřív perfektně uklidíme, než ho k sobě pustíme. Ví, že máme v sobě dost odpadků i zmatku. Bůh
k nám chce přijít, protože nás má rád, ne proto, abychom mu dokazovali, jak jsme skvělí. Klidně ho můžeme
pustit do našeho chléva. Třeba z něj spolu s Ježíšem
něco uděláme.
***
Někdo spočítal, že Bůh říká různým lidem v bibli je 366x
„Neboj se“. 366x – pro každý den jednou a ještě jednou
pro přestupný rok. Každý den při procitnutí, ještě se
zavřenýma očima, se můžu Pána Boha zeptat – „co mi
dnes říkáš?“ a dopředu vím odpověď: „Neboj se.“ a to
platí pro celý den a celou noc až do druhého dne. A pak
zase procitnu a ptám se: „Co mi říkáš dnes?“ a slyším
Pána Boha říct: „Neboj se, jsem s tebou.“ A tak dál, den
za dnem, po celý rok.
„Neboj se, jsem s tebou“ – to přece má co dělat s vánocemi, s tím, co se tehdy stalo v noci v oné stáji. „Panna
počne a porodí syna a dá mu jméno Immanuel“ – to
znamená „Bůh bude s námi.“ Nebojte se.
(volně podle Silja Walter, švýcarská benediktinka
a spisovatelka)

Z CEST

Ve stínu javorového listu

2. část
Úlet z domoviny
Odbavení online, vízum hotové, kufr do 23kg, teplé
ponožky, batoh na zádech, spoustu času a dobrá snídaně. Příjemné ráno pro odlet. Jen toho spánku mohlo
být více. Letiště nás jako obvykle přivítalo rušnou halou
plnou asijských návštěvníků, pokřikujících obyvatel jižní
kozačky a spěchajících úředníků. Odbavení kufru proběhlo hladce a příjemně, pošlou mi ho až do Kanady…
Uf! Teď už jen poslední káva s rodinou, několik smutných
objetí s přítelkyní a pak falešně veselé obličeje skrze skla
celní zóny. Ale to bude dobrý, budu tu cobydup. :)
Letadlo nás přivítalo svou absencí a 15 minutovým zpožděním, které však naštěstí nemělo vliv na náš přílet do
přestupního Amsterdamu.
Mé bláznivé posednutí technikou, létajícími stroji
a pohodlím letadel započalo hned po nástupu na palubu,
když pocítíte ten nepřirozeně čerstvý vzduch z klimatizace klenutý zvukem všech přístrojů. Své místo jsem
si rezervoval vedle kolegy z univerzity, takže mě čekalo

nadšené sdílení posledních informací a zvědavosti z cesty i prvních dnů na univerzitě.
Let do Amsterdamu byl krátký, sotva jsme si stihli sníst
Tuc!, kterými se skutečně příliš nenatucnete, a dopít
svou kávu. Přesto jsem si stihnul přečíst alespoň palcové titulky o zavražděných dětech z předešlého dne a změnách v daních, na které se všichni „těšíme“…
Amsterdam nás přivítal skromnou halou. Sice bylo vše
krásně značené, barevné, ale představa, kterou jsem
dostal z vyprávění o obrovském letišti, mi celkem neseděla na můj výhled. Teprve až když jsem vyhlédl z okna
ven, uvědomil si, že před sebou vidím pouze brány s jedním písmenem a viděl vedlejší křídla s dalšími branami,
došlo mi, že hala nevětší polovině naší Ruzyně je pouze
jednou ze sedmi chodeb amsterodamského krakena.
Cesta k naší další bráně nám tak zabrala hutným 15
minut. Nebylo však kam spěchat, naše letadlo odlétalo až
za hodinu a půl. Nová brána nás přivítala

15►

Z CEST
dlouhou frontou pasažéru čekajících na kontrolu příručních zavazadel. Zprvu se zdála fronta nesmyslná, ale její
rychlost pohybu nás přesvědčila, že není na škodu se
postavit a počkat si.
Kontrola zavazadel byl klasická, bez zbytečných problémů. O to víc jsem si ale užil kontrolu pasažérů, probíhající ve skleněné kabince. Každý pozvedl své ruce do polohy „Ruce vzhůru!“, nechal se objet skenerem a případně
ohmatat letištní kontrolou (na mě zrovna zbyl poklidný
třicátník namísto vedlejší pohledné policistky). Typ skenování povrchu těla a detekce předmětů na něm bylo pro
nás ještě nadlouho zajímavým tématem, neméně pak
vzpomínky na vysmáté lidi, tvářící se jak při fotografování na pasovou fotku. :)

Pokud jste navíc blázen do funkční drobné techniky,
stejně jako já, jste v sedmém nebi, když se 10 km nad
zemí před vámi rozsvítí obrazovka na opěradle sedadla
a začne vám nabízet nepřeberné množství filmů, seriálů,
her, hudby, časopisů a dalšího. Můj let, v původním plánu dospávající, tak byl stráven sledováním, procházením
se a doslovným kocháním se každé minuty... jednou si
budu muset taky pořídit něco, co se pohybuje rychlostí
800 km/h a má obrazovku pro pasažéry. ;)
A to jídlo… Obával jsem se, že nám dají jedno jídlo a pak
umřeme hlady. Opak byl pravdou. Nespočetné množství
zákusků, neustálé doplňování tekutin a monstrózní hlavní chod uchvátil mou duši. :)

Náš drobeček, McDonell Douglas D-11 byl obří. Divím
se, že letištní okno nevypadlo pod tíhou mého nalepeného ksichtu. Pohodlná sedadla ve třech řadách, přikrývka
a polštář byly pro mě uspokojením mé létající úchylky
a další služby byly už pouze třešničkami na dortu.

Montreal byl horký už u východu z letadla. Bylo mi jasné,
že rady ohledně kraťasů v říjnu nebyly plané. Náš časový harmonogram nám tikal 40 minut na východ z letiště, abychom stihli ideální spoj na autobusové nádraží,
abychom stihli ideální spoj na autobus do univerzitního
města.

Už tváře a ochota palubního štábu mě ohromila. Zatímco
české ČSA letušky a letušáci byli příjemní, jakože příjemní, vliv západní kultury byl v kanadských aerolinkách
cítit až do morku kostí. Jejich ochota, vstřícnost a trpělivost s každým pasažérem (a to především dětmi) mě
ohromila.

Hned zpočátku jsme však byli zatarasení imigrační kontrolou. Lidský had, vlekoucí se dobrých 10 minut nám
nahnal trochu husí kůže, ale úředníci byli natolik rychlí
a ochotní, že naděje v nás zůstala svěží. Když mě však
úředník zkontroloval a odkázal na imigrační oddělení,
bylo mi jasné, že ideální to už asi nebude.
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Imigrační oddělení byli podobní lidé v podobných uniformách dělající podobnou věc. Zkontrolovali si moje
přijetí na školu, všechny papíry a popřáli mi hezký den.
Proč jim to ale muselo trvat 20 minut?
V běhu jsem doběhnul k výdeji kufrů a očima hledal
cedule „Exit“. Zbývaly mi 3 minuty. Ještě jedna kontrola papíru, který jsem obdržel na imigračním, pár šíleně
pomalých lidí a už byl v dohledu východ a za ním z internetu známé logo letištního bus expresu do centra města.
Poslední minuta…
Věděl jsem, že si mám připravit 8$ v mincích, ale kde
jsem na to měl brát čas? Řidič mě samozřejmě vesele
vykázal a odkázal k automatu na lístky… :( Lístek jsem
samozřejmě vydoloval z francouzsky komunikujícího
stroje až po odjezdu autobusu. Nic se však neděje, následujícím to třeba taky stihnu.
O co větší byl můj vztek, když jsem věděl, že můj kolega a kluk, jehož jsem potkal v letadle (též cestující na
univerzitu), už zřejmě odjeli. V dalším autobusu jsem
pravidelně zapínal navigaci a kontroloval čas našeho příjezdu. Jaká byla radost, když autobus byl asi o 10 minut
rychlejší, než měl být. Centrální nádraží bylo přehledné,
takže jsem hned narazil na svoje nástupiště se spoustou studentů. „Kde dostanu lístky“? „V pokladně.“ Běh.
Pokladen bylo naštěstí sedm, pokladníci však pouze dva.
:( Postarší hispánka měla navíc ten den velmi línou náladu, tak mi ujel i tento autobus... Damned! :( Další dvě
hodiny čekání.

Se značně zkaženou náladou jsem si sednul k prázdnému
nástupišti a počal hrát na svém mobilu Angry birds... jak
příhodné. Po necelé hodině si ke mně přisedla sympatická paní s dotazem, zda jí pohlídám kufr, aby si došla pro
nějaké jídlo. Vstřícnost a komunikativnost Kanaďanů mě
opět mile překvapila, o to víc pak, že po vřelé domluvě
a výměně funkcí se objevili na nádraží mi drazí přátele
s úděsnou náladou po hodině strávené na imigračním
oddělení. :)
Společně jsme si příjemně zanadávali, seznámili se
s dotyčnou paní, která je univerzitní profesorkou vedlejší
univerzity a vydali se do právě přijíždějícího autobusu.
Z naší spolucestovatelky se vyklubala velmi vstřícná
a komunikativní paní. Poradila nám, jak za levno cestovat po Kanadě, kam se podívat a na co si dát pozor.
Jelikož však na českých hodinkách odtikávala čtvrtá
hodina ranní, upadl jsem brzy do spánku a probudil se
až těsně před cílovou stanicí. Jak milé pak bylo, že náš
cizinec, nový kamarád, měl přebývat u svého kanadského kamaráda, který nás ochotně zavezl z autobusového
nádraží na college a ušetřil nám tak další hledání taxi
a také utracené peníze. :)
Příjemná komnata, kterou mi otevřel místní odpovědný
mladík za naši kolej, byla již zpola naplněna věcmi mého
nového spolubydlícího.
(Pokračování příště.)
Filip Rajnoch, foto: autor textu
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INFO

I v roce 2012 s YMCA do zahraničí!
Je tu nový rok a s ním nabídka zahraničních projektů a pobytů! Ymkaři, teď je ten správný
čas začít se hlásit!

Krátkodobé projekty a semináře

► Od 4. do 12. 8. 2012 bude tábor YMCA v Michelstadtu (Němcko). Hledáme 1 vedoucího a 5 účastníků!
► Projekt „Power On“, organizovaný Olde Vechte (Nizozemí) a zaměřený na práci s médii a virtuálním prostorem jako prostředkem k proměně našeho okolí, se uskuteční v několika fázích, první již od 25. 2. do 3. 3.
2012. Na projekt hledáme 3 zájemce a 1 vedoucího, kteří by se zapojili do všech jeho fází v ČR i v Nizozemí.
► Projekt „Value of Diversity“ v maďarské organizaci Egyesek se uskuteční od 12. do 18. 3. 2012. Jedná se
o setkání pracovníků s mládeží a dobrovolníků za účelem sdílení znalostí o komunikaci, sociálním začleňování a diverzitě.
► Krátkodobé pobyty nabízí Synergy Group, která pořádá tradiční sebepoznávací kurzy v Ommenu. V současné době jsou volná místa na tyto kurzy:
• Basic Synergy Training - „Event Wise“: First step, sebezkušenostní trénink, 23. - 29. 1. 2012 v Ommenu,
bez omezení věku nebo země, přihlásit se může kdokoli!
• Practicing Coaching 2. – 8. 2. 2012 – trénink pro pracovníky se znevýhodněnými skupinami či jedinci,
vyžadována zkušenost s koučinkem.
• Choice Training 3. - 8. 3. 2012: Second Step, pro lidi, kteří již absolvovali Basic Synergy Training
• Group Wise, 9. – 16. 3. 2012 – trénink pro pracovníky s mládeží.

Dlouhodobé pobyty

► YMCA v ČR bude v roce 2012 opět vysílající organizací na skupinovou EVS do maďarského Hollóka.
Projekt se uskuteční od 29. 6. do 25. 7. 2012 a je určen mladým lidem od 18 do 30 let se znevýhodněním
(sociálním, geografickým, zdravotním atd.). YMCA v ČR vyšle 3 účastníky a 1 mentora.
► Od února je možné vyjet minimálně na 2 měsíce do anglického outdoorového centra YMCA Lakeside.
Jedná se o dobrovolnickou pozici s kapesným 45 liber týdně. Dobrovolníci vykonávají práce spojené
s údržbou centra. Na příští rok hledají v Lakeside dobrovolníky na celou sezónu (od února do října) na práci
v obchodě či skladu outdoorových potřeb.
► Instruktory na 10-12 měsíců i pouze na léto přijímají také v outdoorovém centru irské YMCA v Greenhillu. Předpokládá se poměrně slušná znalost angličtiny.
► Dánská ymkařská škola Loegumkloster přijímá zájemce o studium v jarním semestru od 8. 1. nebo 5. 2.
2012 do 2. 6. 2012.
► Vysílat budeme rovněž na letní dobrovolnický pobyt v YMCA Ronningen Oslo, jedná se o pomoc se
zajišťováním chodu hostelu. Uzávěrka přihlášek 1. 3. 2012.
► YMCA v ČR jako vysílající organizace Evropské dobrovolné služby (EVS) Vás může poslat na dlouhodobý pobyt do neziskovky jinde v Evropě. Další informace najdete na www.mladezvakci.cz. S hledáním rádi
pomůžeme. O zážitcích námi vyslaných dobrovolníků si můžete přečíst na blogu evs-ymca.blogspot.com.
S dotazy či připomínkami se bez váhání obraťte na zahraničního sekretáře Alžbětu Čechrákovou YMCA v ČR
na ymca@ymca.cz nebo tel: 224 872 044.
Nejlepším pramenem informací o zahraničních programech v YMCA je stránka http://www.ymca.cz/zahranicni-programy/ či Facebook YMCA v ČR – najděte si nás a staňte se fanoušky!

AKCE

Vlčkova 1067, Praha 9
http://klubicko.bloguje.cz

Láska na celý život není utopie. Trvalá láska existuje!
V týdnu svátku zamilovaných sv. Valentina (od 13. 2 do 19. 2) proběhne již 6. ročník
Národního týdne manželství NTM v ČR.
Letošním tématem je hledání cest k lepší komunikaci v manželství. Rozumíme si?
Dobré manželství není samozřejmost, vyžaduje čas a je potřeba o něj pečovat.
Více na www.tydenmanzelstvi.cz.
Vydejte se s námi na cestu k trvalé lásce. Zahoďte klíč od pochybností. Zahoďte symbolicky
klíč od zámku, který spojuje vaše ruce, vaše kroky, vaše srdce.

MC Klubíčko YMCA Praha zve na seminář

Emoce a komunikace vedoucí k porozumění

Seminář se zaměřuje na vyjádření lásky, na vztahy v rodině.
Je přípravou k efektivně prožitému týdnu manželství, který posílí vztah.
Koná se 8. 2. 2012 od 10.30 v prostorách MC (Vlčkova 1067, Praha 14).
Herna pro děti je k dispozici.

NTM společně zakončíme happeningem

V pondělí 20.2. 2012 v 18 hod se sejdeme v zahradě před MC Klubíčko. S sebou si přineste
visací zámek, který každý pár na místě zanechá jako důkaz své věrnosti.
Bližší informace o akcích naleznete na http://klubicko.bloguje.

TENSING
YMCA Ostrava Poruba:

Prosincem letem světem aneb co jsme letos všechno stihli
Už jsme si v té naší ostravsko-porubské ymce
tak nějak zvykli na fakt, že prosinec je obdobím
poměrně hektickým. A to kupodivu ne proto, že
je třeba dokoupit chybějící dárky, vycídit byt,
napéct X druhů cukroví, sehnat stromek, chytit
kapra… Tyto aktivity se sice alespoň do jisté
míry nevyhnou ani mnohým z nás, ale naše
zaneprázdněnost má ještě trochu jiné důvody.
Krásné období adventu je totiž
tradičně také obdobím mnoha
nejrůznějších koncertů. A protože
podstatnou část naší činnosti tvoří tensingové sbory, je nasnadě,
že koncerty se nevyhnou ani nám.
Kromě vlastních velkých vánočních
koncertů, které už mnoho let pravidelně pořádáme, dostáváme také
mnoho pozvánek k účinkování na
akcích jiných organizací nebo institucí. Je to pro nás na jednu stranu
samozřejmě velice potěšující, na
druhou stranu už ale víme (poučeni zkušenostmi minulých let), že
uchovat si Vánoce jako svátky klidu
a míru (a zachovat si vlastní duševní
rovnováhu), je přece jenom o krapet
důležitější, než být všude. Letos se
do té naší předvánoční „jízdy“ probojovaly následující akce:
Začalo to hned z kraje prosince
účastí Tensingu Centrum na komunitní charitativní akci Advent plný
andělů 2011, která slouží k prezentaci a podpoře místních neziskových organizací. Tam jsme opravdu
nemohli chybět, a bylo nám ctí se
zúčastnit, byť jsme byli osloveni
doslova na poslední chvíli.
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Tensing Poruba i Tensing Centrum uspořádaly 16. a 18.
12. své samostatné vánoční koncerty, oba v novém multižánrovém kulturním centru CoolTour, se kterým naše
YMCA postupně rozvíjí spolupráci. A aby se koncerty
opravdu povedly, proběhly bezprostředně před nimi také
dva víkendové pobyty. Ty samozřejmě nebyly jen a jen
o hudebních, tanečních a divadelních zkouškách, ale jako
obvykle hlavně o legraci a o tom „být prostě spolu“.

K těmto našim velkým „rodinným“ předvánočním událostem patří už pravidelně ještě dvě další. První z nich
je Adventní večer YMCA Ostrava Poruba, pořádaný na
půdě Církve bratrské v Ostravě, v rámci jejího adventního
cyklu. Modlitebna CB i letos praskala ve švech, sváteční
atmosféru dobarvovala vůně horkého punče podávaného
promrzlým příchozím v předsálí i originální přání PF pro
každého účastníka ve formě zdobených perníčků (vyrobili jsme jich na dvě stě!)
Adventní večer je u všech oblíbený nejen proto, že je sváteční „tak trochu jinak“ (to by přece nebyl Tensing! :-)),
ale i proto, že tu vždycky dochází k přirozenému blízkému
setkání církevního a necírkevního světa, tedy světů, mezi
kterými se ymca po celý rok pohybuje a mezi nimiž se
snaží stavět mosty.

No a to je tak asi všechno. Pak už se konečně uklízelo,
shánělo, peklo, vařilo a smažilo…
Vlastně… když se to pak všechno snědlo, bylo třeba se
trochu protáhnout. A tak jsme ještě před úplným koncem roku vyhlásili organizované dobývání beskydského
vrcholu Radhošť. Kdo dokázal vyhnat sám sebe zpod
peřiny a od televizních pohádek, nelitoval. Vrchol byl
dobyt! „Na pokraji smrti hladem, na pokraji smrti mrazem, ale stálo to za to!“
Tak se těšíme, jaké vrcholy budeme společně zdolávat
v tom roce 2012 a Vám přejeme úspěšné a veselé zdolávání těch Vašich!
Bára Filipová, YMCA Ostrava-Poruba,
foto: archiv autorky

Tou druhou už tradiční předvánoční akcí bylo vystupování spojených Tensingů ostravských na vánočních trzích
na Masarykově náměstí, pořádaných městem Ostrava.
Tam už asi nebudeme smět nikdy chybět, i když to hodinové zpívání na mraze občas trochu poznamená zdravotní stav některých účinkujících i nástrojů a aparatury.
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YMCA ORLOVÁ

Představujeme kolektivního člena YMCA
V Moravskoslezském kraji máme pět sdružení
YMCA, lokálně ale působí pouze tři: YMCA
Ostrava, YMCA Ostrava-Poruba a právě YMCA
Orlová. Velikostí svých aktivit spadá přesně
mezi obě moravskoslezské kolegyně.
YMCA Orlová byla založena v listopadu léta Páně 2003
v Husově domě v Orlové Mgr. Štěpánem Jančou, Robertem Kovarikem, Lucií Koňařovou, Martou Štachovou,
Lýdií Jančovou a Ing. Martinem Slívou. K dnešnímu dni
mají kolem 20 členů a řadu dobrovolníků a podporovatelů. Jejich předsedou je Jan Dospiva.
Orlovští v aktuální chvíli staví svoji činnost na Informačním centru pro mládež a na všegeneračním gospelovém
sboru Keep Smiling Gospel. Mezi její aktivity patří ale
i menší pravidelné nebo jednorázové akce, které se
v průběhu doby mění a vytváří tak rozmanitou nabídku
využití volného času.
Informační centrum pro mládež sídlí v Domu kultury
a každý všední den v odpoledních hodinách nabízí své
služby všem návštěvníkům. Jeho výsadou je, že jako
jediné ve svém kraji má certifikaci ICM
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od MŠMT ČR. Jak už samotný název napovídá, ICM se
zaměřuje na mládež a pomoc právě této cílové skupině.
Mladí a především studenti se zde mohou dozvědět více
o studiu v zahraničí, volnočasových aktivitách nebo příležitostech k práci. Poradím vám zde, jak se přihlásit na
střední nebo vysokou školu nebo si zde mohou studenti,
učitelé a mládež do 26 let zřídit slevové karty ISIC, ITIC
a ALIVE. Pomoc zde najdou také lidé v tísni. ICM poskytuje poradenství v krizových situacích a kontakty na různé organizace ve všech možných odvětvích.
ICM nenabízí však pouze informace a poradenství, ale
i možnost se vzdělávat. Máme zde celou škálu tvůrčích
činností zaměřených na grafickou a hudební digitální
tvorbu za pomocí stále se rozšiřující kvalitní literatury
a profesionální techniky ať už přímo v ICM nebo v možnosti zapůjčit si aparáty domů. Dále zde nalezneme řadu
workshopů, přednášek a besed během celého roku.
YMCA Orlová však vychází vstříc i akcím za jejími branami a podílí se na aktivitách ve městě. Tradičními se již
staly například cestovatelské večery, filozofické večery,
výjezdní koncerty Keep Smiling Gospel, Evropský den
jazyků, Den dětí, koncerty, konference a mnoho dalšího.

INFO
Keep Smiling Gospel vznikl v roce 2007 na popud jednoho z tensigových rodičů po koncertě tehdy aktivního
TenSingu Orlová. Zpočátku se sešlo pouze 5 zpěváků,
kteří se však rychle rozrostli do 20 členného seskupení,
které dnes pravidelně vystupuje s necelými třiceti zpěváky na vlastních koncertech i jiných festivalech v blízkém
i dalekém okolí.
Mimo tyto 2 aktivity se však naskytne každý rok mnoho jednorázových akcí v podobě
workshopů, výletů a setkání. Díky
tomuto všemu je možné v Orlové
najít plnohodnotné využití volného času k zábavě, vzdělání
i relaxaci.

Minikonference
o fundraisingu
YMCA Orlová, zřizovatel Informačního centra pro mládež,
připravila na pondělí 7. listopadu pro zástupce neziskových organizací regionu Minikonferenci o fundraisingu.

V letošním roce plánuje YMCA
Orlová novinku: Chtějí letošní
vyúčtování svých aktivit odevzdat
včas, ať jsou z toho všichni paf.
:-)
Pro vás, milí čtenáři, vzkazují, že
Orlová je sice daleko od všeho
(především od Prahy), ale není
v Polsku. „Orlova Chociaż Polska Dalekiego Wschodu,
ale nie Polska.“ A nakonec jste všichni zváni na dobré
aktivity, které jsou a budou vždy fajn, a které všechny
budou bavit.
Tak tedy do Nového roku ať se vše splní a zdárně pokračuje.
Filip Rajnoch, foto: YMCA Orlová

YMCA Facebook
Přestože v YMCA preferujeme osobní
kontakt, svůj profil má na facebooku
samozřejmě i YMCA v ČR.
Kdopak bude dvoustým fanouškem?

:-)

Během dvou identických šestihodinových cyklů se účastníci seznámili s možnostmi, kde se dají najít finanční
prostředky, jak oslovit případné sponzory, dárce, nadace, fanoušky a další podporovatele, a jak je přesvědčit,
že nepodporují danou organizaci, ale lidi, pro které tato
organizace poskytuje různé druhy služeb. Snahou bylo
také ukázat možnosti spolupráce mezi samotnými organizacemi, čímž se dá vytvořit silnější tým. Přednášející
MgA. Petr Kantor se tak snažil propojit teorii uvedenou
v materiálu, který dostal každý z účastníků, rovnou do
praxe a sršel přínosnými nápady.
Dále se účastníci seznámili s teorií psaní projektů, s projektovou logikou a vyzkoušeli si také přímo vytvořit vlastní projekty. K tomu jim asistoval Mgr. Štěpán Janča.
Chceme velice poděkovat Městu Orlová a Ministerstvu
školství, mládeže a tělovýchovy ČR, bez jejichž finanční
pomoci by se tato akce nemohla konat.
Miroslav Sedláček, ICM YMCA Orlová
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Turnaj v deskových hrách

10. ročník

Stejně jako loni, i letos se zanedlouho, přesněji na přelomu března a dubna, a to od 30. 3.
– 1. 4. 2012 v Bělé pod Bezdězem uskuteční ... 10. ročník Turnaje v deskových hrách, který
pořádá YMCA Děčín.
Ale abychom nepředbíhali, pojďme pěkně po pořadí. Na počátku byla otázka od našeho kamaráda Lukáše
Kuce: „Nechtěli byste založit u vás v Bělé klub deskových her?“ Naše odpověď tenkrát zněla: „U nás v Bělé?
Asi ne...“ Za dva týdny následovalo: „Co to ten Lukáš říkal?“ A pak přibližně čtyři týdny na to jsme v Bělé slavnostně otevřeli Klub deskových her Fileo. :-) Psal se rok 2006. Klub funguje až do teď – to je happyend, co?
Mládežníci, kteří do klubu od té doby chodili, se obměnili, sbírka her v klubu se rozrostla, nové akce YMCA
Děčín přibyly. A práve jedné z těchto akcí bychom chtěli věnovat pár řádků. Turnaj v deskových hrách s již
dlouholetou tradici započal svou existenci v nedalekém Cvikově, malém městečku na severu Čech pod taktovkou již zmíněného Lukáše Kuce. Dalším místem pro konání turnaje v dalších letech byla Oáza v Brništi. Po
několika letech se turnaj přemístil k nám do Bělé pod Bezdězem. Tento tradiční turnaj si získal řadu oblíbenců,
skalních hráčů a fanoušků, kteří se turnaje pravidelně zúčastňují a rádi do Bělé každým rokem znova zavítají.
Turnaj je určen hráčům každého věku a obsahově je rozdělen do třech klání, v každém klání si hráči zvolí jednu
z třech nabízených možností. Celkově tedy zápolí ve třech hrách. Po úvodní registraci následuje rozehrávací,
tréninková část, kde hráči mají možnost si připomenout hry, které už znají a chtěli by v nich soutěžit nebo se
můžou naučit i hry nové, v kterých pak budou zápolit. Hraje se o věcné ceny (moderní deskové hry) a hlavně
o putovní pohár, který v loňském roce zůstal po vítězství Anety Kriššákové v Bělé pod Bezdězem. Uvidíme,
jak to dopadne v letošním roce. Soutěžní hry budou známy a zveřejněny na připravovaném plakátku předem,
takže hráči budou mít možnost se na ně dostatečně připravit i v domácích podmínkách, případně v místních
klubech deskových her.
Kromě samotného zápolení nám jde o zábavu, dobrou náladu i navázání vzájemného přátelsví. Ve sborovém
domě BJB, kde se turnaj uskuteční, budou k dispozici i prostory na spaní a dobré jídlo z dílny místních
kuchařek. :-)
Takže, jestli jsme vás tímto povzbudili a motivovali k účasti, neváhejte se přihlásit na email: milos.tresa@
centrum.cz, případně jakékoliv další informace vám poskytneme na telefonním čísle 775 642 449.
Za klub FILEO v Bělé pod Bezdězem vás zdraví Miloš Tresa

►24

RECENZE

Alois Nebel
Alois Nebel
Animovaný / Drama
Česko / Německo, 2011, 84 min
Pokud se vypravíte na tento film do kina, nejspíš budete
očekávat něco nového a neotřelého. Na animovaný film
hraný skutečnými herci (tzv. forma rotoskopie) moc často nenarazíte. A už vůbec ne na takový, jehož předlohou
je obyčejný komiks o na první pohled obyčejném výpravčím kdesi v zapadlé stanici v Jeseníkách, kde si život plyne pořád stejně a ani blížící se sametová revoluce tam
nepřináší žádnou velkou změnu. Právě tímhle počinem,
který je v Čechách zatím jedinečný, nabývá celý film na
zajímavosti a originalitě. Svou jednoduchostí a černobílým provedením zvýrazňuje to, co je ve filmu důležité
– výrazy postav, jejich náladu a rozpoložení, skromné
prostředí železniční stanice či drobné detaily v podobě
dešťových kapek nebo rozbité misky na mléko pro kočku. Většina těchto momentů by v klasickém filmu zanikla
v množství barev a akcí. Zde však pomáhají vžít se do
situace hlavních protagonistů a žít s nimi na chvíli jejich
nelehký život. V celém filmu se nijak moc nemluví, nikdo
nikam nespěchá, všechno je jakési rozvláčné a ospalé. Je
to však úmysl, protože to k realitě té doby nemá daleko
a navíc v této ponuré až téměř meditativní atmosféře člověk lépe pochopí jak chování Aloise Nebela, tak i ostatních podivných individuí, se kterými se v tomto filmu
setkáme. Rozhodně nečekejte, že by vás vlna akcí zvedala

ze židle. Spíše naopak – nejakčnější scénou se stává asi
půlminutové brutální vraždění Němého (Karla Rodena),
který tak mstí svou matku. Naštěstí se celá krvavá scéna
odehrává za barovým pultem, takže jsou diváci ušetřeni
sadistické černobílé animované podívané. Další probuzení může nastat ještě při dvakrát opakované vzpomínce
na násilný odsun Němců ze Sudet, při přesunu Aloise
Nebela do Prahy nebo při útěku Květy (uklízečka záchodů
na Hlavním nádraží, do které se Nebel zamiloval) lesem
při silné bouři. Ale to je asi tak všechno. Celkově příběh
působí velmi neuceleným, skoro až prázdným dojmem.
Vše je řečeno jen v náznacích, které pochopí asi jen
divák, který předem četl komiks. Všem ostatním zůstane
film tak nějak zahalen v mlze...
Na závěr musím dodat, že film sice ztrácí díky slabému
příběhu, ale místo toho získává plusové body nejen díky
originálnímu zpracování a skvělé mimice herců, na které
je založena většina komunikace postav. Nepostradatelnou součástí je také hudba, která film doprovází. Skupiny
Umakart a Priessnitz odvedly skvělou práci a především
píseň Půlnoční (zpívaná Václavem Neckářem) je mistrovské dílo, které vám bude ještě dlouho po opuštění
kina znít v uších stejně jako mně a dost možná si ji pak
rádi pustíte doma i na Štědrý večer.
Ondřej Strádal, foto: Aerofilms
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Co vypovídají výsledky sčítání lidu o víře v České republice

Předně je nutno říci, že nejsem sociolog
a interpretace výsledků sčítání lidu, resp.
jednoho ze zjišťovaných údajů – náboženské
víry občanů ČR – bude postavena čistě na
mé intuici a poznatcích, které jsem získal
sledováním české duchovní scény v posledních
více než 20 letech.
Mám za to, že je třeba zvážit relativně velký počet faktorů, který výsledky sčítání ovlivňuje. Především je nutné si uvědomit, že výsledky sčítání lidu nejsou údajem
o počtu členů té které církve či náboženské společnosti.
K jednotlivým subjektům se mohou přihlásit jak členové,
tak pouze sympatizanti. Na druhou stranu, řádní členové
mohou mít řadu důvodů, proč o sobě tento údaj při sčítání lidu neuvést.
Asi největší deformací, kterou tato otázka trpí, je skutečnost, že byla nepovinná. Celkem 45% občanů na otázku
vůbec neodpovědělo, při sčítání v roce 2001 tak neučinilo jen 8,8%. Někteří zřejmě z lenosti, někteří ze zásady,
že státu do osobní víry občanů nic není, někteří možná ze
strachu před případným zneužitím dat. Jasným signálem
pro církve však je, že víra (a to i křesťanská) se stále více
stává individualistickou a potřebu společenství v církvi
lidé přestávají vnímat jako nezbytnou. Případně žijí ve
společenství s jinými křesťany, ale nepotřebují k tomu
formální instituci církve, která je buď
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zklamala, či cítí rozpory vlastního přesvědčení s některými postoji či dogmaty té které církve.
Když jsem navrhoval Českému statistickému úřadu změnu v otázce zjišťující náboženskou víru občanů České
republiky, sledoval jsem tím přesně opačný cíl, než se
ve výsledku projevil. Předpokládal jsem, že pokud bude
zavedena možnost odpovědi „věřící – nehlásící se k žádné církvi ani náboženské společnosti“, může to zvýšit
celkový počet věřících v ČR. Měl jsem za to, že bychom
se tak mohli dostat z pozice nejateističtější země světa.
V roce 2001 se k nějakému náboženskému vyznání přihlásilo 32% občanů. Při tomto sčítání jen 21%, z toho
jen 14% hlásících se k nějaké konkrétní náboženské
skupině. Nová možnost odpovědi (věřící – nehlásící se
k žádné církvi ani náboženské společnosti) tak získala
7% příznivců, to je přes 700.000 lidí. Nerekrutovali se
však proti mému předpokladu z lidí, kteří v minulém sčítání uvedli, že jsou bez vyznání (přihlásit se ke konkrétní
skupině, když věřím jen individuálně je obtížné), ale tato
možnost odpovědi se spíše stala záchrannou sítí pro ty
věřící, kteří se již nedokáží ztotožnit se svou původní
církví. Můj osobní odhad je, že minimálně půl miliónu
lidí tvořících tuto skupinu, se v roce 2001 přihlásilo
k ŘKC. Úbytek 25% u odpovědi „bez vyznání“ (z 59%
v roce 2001 na 34% v roce 2011) je nutno přičíst spíše
odlivu respondentů k odpovědi – nezjištěno.

Ptáme-li se po příčinách úbytku lidí ve velkých církvích,
musíme mít na paměti, že za posledních 10 let jich také
řada zemřela, neboť věková struktura členstva tohoto typu
církví je nepříznivá, převažuje právě starší generace.

ly zvláště pro církve řadu otazníků, kterým je třeba se
věnovat, pokud přemýšlíme o budoucnosti církví u nás.
Osobně bych doporučoval církvím sestavit tým lidí, který
se pokusí tato data co nejlépe analyzovat a vyvodit z nich
odpovědi, které mohou přispět ke schopnosti vhledu do
potřeb dnešních věřících, i lidí kolem nás.

Výsledky, které mě nejvíce překvapily, jsou opravdu
hodny zamyšlení. Jen pár měsíců kampaně na sociální
síti Facebook a pár článků v médiích a recesistní skupina Otázka pro nás: Jsou tato data důležitá pro YMCA?
rytířů Jedi (víra dle televizního seriálu Hvězdné války)
získala přes 15.000 příznivců, tedy více než Nábožen- Jaroslav Vojta Hynek, graf a data: autor textu dle czso.cz
ská společnost Svědkové Jehovovi po 100
letech existence na našem území. Samozřej- 				
2011
2001
mě nelze srovnávat trvalost vztahu těchto Obyvatelstvo celkem			
10 562 214 10 230 060
lidí k oběma skupinám. Pokles příznivců Neuvedeno			
4 774 323
901 981
Svědků Jehovových jsem očekával, propad Bez náboženské víry			
3 612 804
6 039 991
o 44% na 13.097 však ne.
Věřící - nehlásící se k žádné církvi ani nábož. spol.
707 649
0
Věřící - hlásící se k církvi celkem		

Nelze jinak než konstatovat, že srovnání
výsledků sčítání v otázce náboženské víry
v letech 2001 a 2011 je opravdu dramatické.
Asi nikdo neočekával takový propad u valné většiny církví. Ten činí u různých církví
a náboženských společností v průměru přes
30%. Namátkou… JB o 37%, ECM o 55%,
ČCE o 56%, ŘKC o 61% či Novoapoštolská
církev dokonce o 78%. Naopak např. Církev
bratrská si o 9% polepšila.
Na druhou stranu je třeba vyjádřit lítost nad
tím že pro více než 1.800.000 lidí přestala
být jejich církev natolik blízká, že by byli
ochotni se k ní radostně a s hrdostí přihlásit. Každý z nich k tomu měl svůj specifický
důvod. Můžeme to brát ale také jako plus.
Církve respektují svobodnou vůli lidí a proto je jistá fluktuace přirozená. Nebo že jen
necítí stádovitou povinnost sdělovat data
o sobě státu, když to není nutné. Zvažme ale
také, zda sbory dokáží vytvořit takové prostředí, které je pro členy inspirující a posilující jejich osobní duchovní život, a jež by
vedlo k větší identifikaci se společenstvím
církve.
V každém případě můžeme říct, že výsledky
jsou jistým nastavením zrcadla a přines-

Z toho:		
Apoštolská církev			
Bratrská jednota baptistů			
Církev adventistů sedmého dne			
Církev bratrská				
Církev československá husitská			
Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů v ČR		
Církev řeckokatolická			
Církev římskokatolická			
Českobratrská církev evangelická			
Evangelická církev a. v. v České republice		
Evangelická církev metodistická			
Federace židovských obcí v České republice		
Jednota bratrská				
Křesťanské sbory				
Luterská evangelická církev a. v. v ČR		
Náboženská společnost českých unitářů		
Náboženská společnost Svědkové Jehovovi		
Novoapoštolská církev v ČR			
Pravoslavná církev v českých zemích		
Slezská církev evangelická augsburského vyznání		
Starokatolická církev v ČR			
Církev Křesťanská společenství			
Obec křesťanů v České republice			
Mezinárodní společnost pro vědomí Krišny, Hnutí Hare Krišna
Česká hinduistická náboženská společnost		
Buddhismus Diamantové cesty linie Karma Kagjü		
Církev živého Boha			
Ruská pravoslavná církev...			
Ústředí muslimských obcí			
Višva Nirmala Dharma			
Církev Nová naděje			
Církev Slovo života			
Církev sjednocení (moonisté)			
Scientologická církev			
Anglikánská církev			
islám				
buddhismus				
hinduismus				
katolická víra 				
protestantská/evangelická víra 			
křesťanství				
judaismus				
Jedi				
Ateismus				
Pohanství				
Jiné				

1 467 438

3 288 088

4 934
3 208
7 394
10 872
39 276
926
9 927
1 083 899
51 936
6 645
1 952
1 132
2 156
3 458
2 591
155
13 097
98
20 628
8 162
1 736
9 387
884
675
427
3 487
371
5 844
1 442
1 100
430
857
65
374
115
1 943
2 632
210
71 138
8 211
13 034
345
15 070
1 075
863
53 277

4 584
3 641
9 787
9 971
99 356
1 375
7 704
2 748 918
117 540
14 914
2 705
1 527
3 443
6 955
5 420
302
23 260
451
23 053
14 038
1 614
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Z blogu EVS dobrovolníků YMCA v ČR

YMCA v ČR je už třináctým rokem vysílající organizací Evropské dobrovolné služby. Aktuálně
máme na projektech po celé Evropě 8 dobrovolníků a dobrovolnic, kteří nám pravidelně píšou na
náš blog evs-ymca.blogspot.com. Nyní vám z něj nabízíme malou ochutnávku…

Vánoce ve Španělsku

Dobrovolnice Alžběta Tichá zde pomáhá v centru pro
dospělé s postižením.
Hola,
ve Španělsku se slaví dvoje „Vánoce“. Vánoce naše
24.12, které začali slavit někdy před 10 lety prý po vzoru USA, ale hlavní svátek jsou Tři králové neboli Reyes
Magos 6. 1., takže poslední týdny tu byly hodně sváteční.
Bydlím v rezidenci s handicapovanými lidmi, takže jsem
oba dva svátky slavila tam a víceméně pracovně. Většina
lidí byla doma s rodinami, zůstalo tu jen pár lidí, takže
jsme slavili poněkud komorně. Jinak tu Vánoce probíhají
tak nějak typicky dle anglosaského vzoru. Zajímavější jsou Tři králové. Slavnostní večeře se odehrává 5.1
a k nám do residence přišli osobně a rozdali dárky. Pak
se v centru města koná slavnostní průvod se vší možnou zvířenou, parádou, světly, tanečníky apod. Končilo
to poměrně velkolepým ohňostrojem. Madriďané milují
průvody a světla. Město posledních pár týdnů vypadalo
jako cirkus, každá větší ulice byla ověšená různobarevnými světly a ve městě se pohybovala
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neuvěřitelná kvanta lidí. Teď už je tu poněkud klidněji
a musím říct, že se mi to zamlouvá mnohem víc.
Jinak co mě tak zaujalo, že jsem se svými 174 cm
považována skoro za obryni. :-)
Sníh tu nemáme, ani se to k tomu nechystá, přes den tu
teplota vystoupá až na 23 stupňů, takže si stále můžete
sednout ven na kafíčko a slunit se. Jsem tu něco málo
přes měsíc a ještě ani jeden den tu nebylo zataženo. :-)

Jak se žije ve Švábsku

Helena Fuxová zde pomáhá v klubu pro mládež
Ahoj Alžběto i všichni ostatní!
Nechci zůstat pozadu, a tak přidávám další příspěvek
o tom, jak se žije ve Švábsku :-).
Moje organizace se jmenuje „Evangelisches Jugendwerk
Bezirk Blaubeuren“, jejíž hlavní činností je pořádání
volnočasových aktivit pro děti a mládež. Provozuje také
vlastní Café-dům, ve kterém nabízí obědy pro školáky
nebo různé kulturní programy jako dětské kino, semináře, hry,… Třikrát týdně pak mají dobrovolníci na starosti
večerní službu, kdy Café Vier funguje jako bar. Toto je

tedy mou zatím hlavní pracovní náplní, v létě pak budu
pořádat dětské tábory.
Docela mile mě překvapilo, že je tady hodně dospělých
lidí, kteří se dobrovolně podílejí na chodu mé organizace
(dobrovolnictví je v Německu, jak jsem se sama přesvědčila, mnohem víc rozšířené než u nás. Vlastně jsem se
v Praze ještě nesetkala s tím, že by pracující člověk, který
má rodinu, ve svém volném čase chodil někam vypomáhat a nevyžadoval za to žádné peníze)!
Za týden mi přibyde nová spolubydlící z Argentiny, takže
tady konečně nebudu sama. Myslela jsem si totiž, že
si tady hned najdu kamarády, ale ono to vypadá spíše
tak, že se vždycky při nějaké příležitosti sejde více lidí,
někdo se mnou prohodí pár zdvořilostních
frází, většinou se mluví o práci a pak se zase
všichni vesele rozejdou domů. Třeba je to ale
jen začátek, to uvidím časem. :-)
Toť zatím vše z piva a preclíků země zaslíbené, po skončení semináře se zase ozvu.

Mashrutky: dodávko-minibusíky, kam se vejde tak 12
lidí na sezení + nespočetně na stání. Cena za jednu cestu - nezáleží na tom jak dlouhou - je 100dramů, což je
v přepočtu asi 5Kč. Mírná nervozita nastává ve chvíli,
kdy má člověk vystupovat, protože musí rozeznat místo
a ještě řidiče oslnit kouzelných slovním spojením pro
zastavení ([kangarůn k-pahek]....jednou stejně řeknu
Kangaroo párek :)).
BYDLENÍ - Bydlíme v šesti, což není samo o sobě
problém, protože pokoje jsou celkem prostorné (3
pokoje+obývák+kuchyň), problém ovšem nastává ve
chvíli, kdy se někdo rozhodne jít sprchovat (výhoda sprchového koutu a záchodu v jedné místnosti).

První postřehy z Arménie
Katka Střelková a Tomáš Němec
zde pomáhají v dětském domově

MĚSTO - Centrum města je celkem hezké
- všude nové budovy, které byly postaveny
po zemětřesení. Je relativně malé takže se dá
přejít v pohodě pěšky (asi tak jako v Praze,
spíš menší). Většina budov a jiných staveb
v centru je postavena celkem vkusně (není to ultramoderní jako mrakodrapy nebo tak něco). Okolí jsou
paneláky nebo domy - prostě sídliště jako v každém
jiném velkém městě.
DOPRAVA - Všude přítomný chaos: troubící auta, motající se mashrutky, auta jezdící někdy na červenou, lidi
přebíhající silnici i v místech, kde by to neYerevance ani
nenapadlo (např. 3 pruhy oběma směry přes den milion
aut a totální chaos, nemůžu se nezmínit o tom, že je tam
i podchod, kterých chodíme my... je to sice zdržení asi
o 10 vteřin…). Je zcela běžné, že auto z pravého pruhu
odbočuje doleva a naopak, na většině světelných křižovatek je dokonce dovoleno zatočit až do protisměru a kde
není tam to lidé stejně dělají.
„Jet, co nejrychleji. Každých pár sekund přejet z pruhu
do pruhu. Troubit, co to jde.“ To je mantra místních, když
sedají za volant.

ARMÉNŠTINA - Docela pěkně znějící, ale složitý jazyk.
První problém nastal okamžitě - písmena jsou směs
jakýchsi obrázků, které nedokážeme přesně od sebe
rozeznat. Pomalu se učíme nová slova, spojení, čísla,
písmenka, chodíme na lekce arménštiny... Snad se naše
znalosti rychle budou zlepšovat. Výhodu tu ovšem jako
Češi máme, protože většina lidí mluví i rusky. Komunikujeme tedy rusko-arménsko-anglicko-česky-nohama
a rukama.
PRÁCE - V práci se pořád ještě rozkoukáváme. Začínáme mít přesnější představu o tom, co tu vlastně budeme
dělat - je to hodně o naší kreativitě, což je fajn, protože
nám nikdo neříká teď tohle, pak tamto…. Děti jsou skvělé, i když některé odtažité, ale to se snad časem zlepší.
Pro Protein připravila Alžběta Čechráková,
foto: dobrovolníci EVS
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YMCA a Fecebook

Také YMCA v ČR má svůj profil na Facebooku.
Můžete se na něm dozvědět aktuální novinky
o akcích a kurzech či nabízených zahraničních
programech, ale přináší vždy také upozornění
na aktuálně vyšlé číslo nového Proteinu.

a tak můžeme učinit v příštím čísle srovnání, zda nám
jde práce v terénu s mladou generací přece jen lépe, než
v kyberprostoru.

Systém samotný pak produkuje i různé statistiky návštěvnosti a jiná data o lidech, kteří se na váš profil dostanou. Vybral jsem graf, který ukazuje věkovou strukturu
a pohlaví návštěvníků našeho profilu. Na první pohled je
zajímavé, že se stránka více zamlouvá ženám. Inu je vidět,
že původně Křesťanské sdružení mladých mužů je zcela
proměněno do Křesťanského sdružení mladých lidí.

PS: Jó, a vy kdo jste tak ještě neučinili, tak nezapomeňte
náš profil lajknout. ;-)

Pokud jde o věk, tak by zřejmě neškodilo pokusit se
zaujmout mladší část populace, vždyť právě to si asi většina subjektů majících profil na Facebooku (ať už jsou
to organizace či firmy) slibuje – předpokládá, že právě
Facebook je komunikačním nástrojem mladé generace.
Ze statistických dat si můžeme také všimnout, že náš
profil navštěvuje ve srovnání s muži v průměru o něco
mladší uživatelky.
Nejvíce tedy pokulháváme v oslovování nejmladších
mužů – tedy ve věkové skupině 13-17 let, což je paradoxní, protože právě tato cílová skupina byla pro YMCA
vždy tou, které se věnovala nejvíce. Brzy však budeme
mít výsledky jiné statistiky – z výkazu aktivit všech kolektivních členů YMCA za rok 2011, která je mnohem přesnější a skutečně vypovídá o práci YMCA
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J. V. Hynek

Pozor! Pozor! Pozor!

Setkání YMCA 2012
Proběhne v jiném než avizovaném termínu,
a to:

24.–26. 5. 2012
Plánujete-li účast na této již tradiční akci
všech ymkařů na Masarykově táboře YMCA
na Sázavě u Soběšína, zapište si tento
termín do diářů.
Brzy budeme zveřejňovat další informace.
Jistě budou i na www.ymca.cz.

SAZE

ANKETA 6/20119
Jaký máte vztah sami k sobě?
Máte se rádi?
Ano

(146 hl.)

Spíše ano

(92 hl.)

Přiměřeně		

(95 hl.)

Spíše ne

(86 hl.)

Ne		

(81 hl.)

aneb Co ulpělo v redakčním komíně

Reklamní předměty YMCA
Rádi bychom připomněli všem, kteří by s hrdostí vlastnili, užívali, nosili či někomu darovali nějaký předmět
s logem YMCA, že jistý výběr je k dispozici v YMCA
v ČR – ústředí:
- Tričko s límečkem (modré, vyšité logo, vel. S, M, L)
- Tričko klasické (sportovní dres) s velkým logem
YMCA na hrudi s nápisem CZECH REPUBLIC (modré,
tmavě modré, černé, vel. S, M, L, XL)
- Tričko (černé, oranžové, béžové, vel. S, M, L, XL s
vyšitým logem YMCA)
- Klobouk a kšiltovka (světle béžové s vyšitým logem)
- Šňůrka na mobil nebo klíče s nápisem www.ymca.cz.

Celkem hlasovalo: 500
Zdroj: www.protein.ymca.cz
Komentář
Tato anketa kladla poněkud osobnější otázku.
A myslím si, že interpretovat její výsledek bude
mnohem složitější než u jiných.
Pokud si výsledky převedeme na procenta, tak
zjistíme, že kladný vztah k sobě (ano a spíše ano)
má 48% respondentů, spíše negativní vztah (ne
a spíše ne) pak 33%. Zbytek, tedy 19% odpovídá,
že se mají rádi přiměřeně. Právě poslední zmíněná odpověď je dosti komplikovaná, protože může
zahrnovat ty, které lze zahrnout do ještě kladných
odpovědí, ale i ty, jejichž motivace k odpovědi byla
spíše podceňující svůj vztah sama k sobě. Rozdělíme-li tedy tuto odpověď na dvě stejné poloviny
a přičteme je ke každé ze skupin vyhraněnějších
- tedy s kladným vztahem a záporným vztahem,
dojdeme k poměru 57:43%
Očekávali byste takový výsledek? Já musím říct, že
celkem ano. Nalézt správný vztah k sobě není lehké
a jsem přesvědčen o tom, že YMCA svými programy k jeho nalezení může přispět.
J. V. Hynek

Pozor! Trička YMCA s mottem „YMCA – prostor pro
Tebe“ opět rychle mizí. Nejlépe si vyberete na našich
webových stránkách ymca.cz v sekci Propagace pod
příslušným bannerem, neboť jsou tam barevné fotky.
Najdete tam i všechny výše uvedené reklamní předměty
i s barevnými obrázky. Zájemci pište na email: sekretariat@ymca.cz. Pozor zásoby se krátí, takže kdo dřív... ten
dřív!

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

Programy v YMCA
Jak rozmanité programy YMCA v České republice
poskytuje? Co můžeme vyčíst ze statistiky aktivit
YMCA za rok 2011? Rádi představíme vaše úspěšné či zajímavé projekty, které ve vaší Ymce nabízíte veřejnosti. Pošlete krátkou zprávu či obsáhlejší
popis, vše vítáme.
Nezapomeňte ale také na zprávy a (kvalitní) fotografie
ze svých akcí. Uzávěrka je 20. 2. 2012.
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