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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 125 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.
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.

OBSAH
Milí čtenáři!
Držíte v rukou zřejmě první speciál v historii Proteinu. Otevíráme jím 15. ročník tohoto časopisu. Žel
není až tak z důvodu oslav, ale spíše proto, že letos
plánujeme jen 2 čísla, tak ať to jedno splní jistý
specifický úkol. Je určeno především táborníkům,
kteří v létě 2013 jedou na některý z více jak 60
táborů, které YMCA pořádá.
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Eliáš Molnár - komiks

6

Ale nejen to... můžete do něj i přispívat... pište
o všem, co by mohlo zajímat mladé lidi. Pokud vám
něco vrtá v hlavě – napište o tom, pokud si říkáte, o čem by to tak mělo být, může vám posloužit
k inspiraci rámeček o pár centimetrů níž.
Pěkné léto přeje
J. V. Hynek

Kvíz o YMCA
Andrea Gröschlová
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Hřebenovka 1
Andrea Gröschlová

Právě proto v něm najdete právě tento obsah =>.
Navíc je celé číslo barevné, což je v jeho historii
také poprvé. Pokud vás zaujme, ptejte se v některé
Ymce po dalších číslech nebo si Protein čtěte na
webu.

Výjevy z Jiříkova života
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YMCA a rozvoj osobnosti
J. V. Hynek (výstup workshopu)
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Mapa YMCA v ČR
Jaroslav Vojta Hynek
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Ši ďoblej, Čárlí
Radka Josková - komiks
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Trojúhelníkovky+
Jaroslav Vojta Hynek

16

Vynález basketbalu a volejbalu
Anežka Konečná - komiks

Viděli jste strhující film?
Četli jste zajímavou knihu?
Slyšeli jste super hudbu?
Ochutnali jste geniální jídlo?
Prožili jste něco úžasného?
Potěšilo vás něco?
Přivedlo vás něco k zamyšlení?
Rozdělte se o svůj zážitek
s ostatními čtenáři.
Texty zasílejte na: protein@ymca.cz
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YMCA a sport, YMCA a tábory
Jaroslav Vojta Hynek

20

Ymkař jako gentleman
Jakub Štark - komiks

22

Vlajky – kvíz
Markéta Kratochvílová

23

Dobrovolníkem na YMCA festu
Alžběta Čechráková
a mnoho jiného...

►

KOMIKS

KVÍZ o YMCA
1. V jakém státě byla založena YMCA?
a) Česká republika
b) USA
c) Velká Británie

5. Ve kterém roce vznikla YMCA?
a) 1844
b) 1918
c) 1945

2. V kolika zemích světa je YMCA?
a) 72
b) 119
c) 158

6. Které sporty vymyslela YMCA?
a) basketbal, volejbal
b) hokej, fotbal
c) volejbal, fotbal

3. Kolik členů má YMCA na světě?
a) 1 milion
b) 25 mil
c) 45 mil
d) 58 mil

7. Kolik let bylo zakladateli YMCA (George
Williams), když Ymku založil?
a) 42
b) 24
c) 63

4. Kolik členů má YMCA v ČR?
a) 1200
b) 3600
c) 8100

8. Kolik dobrovolníků má YMCA ve světě?
a) 725 483
b) 152 965
c) 50 637

►

Doplňte chybějící čísla – v tajence – horním
řádku, pak získáte důležité ymkařské číslo.

HRY

HŘEBENOVKA 1

LEGENDA:
1. Co prodával zakladatel YMCA, když se stal učněm?
2. Jak se jmenoval křestním jménem zakladatel YMCA?
3. Jak se jmenoval příjmením zakladetel YMCA?
4. V roce 1844 byla založena…
5. Co vezl (a nedovezl) na voze malý George?
6. Uveď český překlad anglického slova, které je ve zkratce YMCA vyjádřeno písmenem C.
7. Uveď druhé jméno z názvu londýnské firmy, pro kterou pracoval zakladatel YMCA?
8. Uveď anglické slovo, které je ve zkratce YMCA vyjádřeno prvním písmenem Y.
9. Uveď první jméno z názvu londýnské firmy, pro kterou pracoval zakladatel YMCA?
Tajenka: Velký vliv na rozvoj YMCA u nás ve 20. století měl…

►

ROZVOJ

YMCA a ROZVOJ OSOBNOSTI
YMCA usiluje o harmonický rozvoj člověka, jeho ducha, duše a těla (jak symbolizuje červený rovnostranný
trojúhelník, který má YMCA ve svém znaku). Člověk žije ve světě, poznává ho a komunikuje s ním...
„Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost,
tichost a sebeovládání.“
(Bible, Galatským 5, 22–23)

TĚLO
► procházky, pohyb
► vyvážená strava
► čistota – koupání
► sport
► turistika
► manuální práce
► chození pěšky
► oblékání
► zahradničení
► spánek
► příroda – pobyt na vzduchu

DUCH

Co patří do kategorie, vymyslíte další?
Jakými způsoby lze rozvíjet?
Sami si promyslete, v čem byste mohli přidat.

DUŠE/MYSL
► čtení
► rozhovory
► potkávání lidí
► pozorování
► učení – vzdělávání
► vedení dramaťáku
► rozmýšlení o samotě
► hra s dětmi
► semináře, psychoterapeutický
► hry
► rozhovory
► společná setkání
► kultura
► učení se

► příroda – vnímání řádu Stvořitele
► ticho (ne TV, telefon, PC,…)
► relaxace, meditace
► víra
► osobní smysl bytí
► hudba
► modlitba
► rozhovory
► angažování se
► četba
► odpovědnost
► sebepřekonání
► vnímání sociálních otázek
► krásno
► vnímání ekologických souvislostí
► učení
► participace
► svoboda
► vnímání lidských práv
► sebereflexe
► občanská či politická angažovanost
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Mapa YMCA v ČR

V jednotlivých ymkách jsou velmi různé programy.
Pokud znáte ymku ve vašem městě, možná vás překvapí, že třeba hned ta v sousedním městě má úplně
jiný program.
YMCA nabízí velmi širokou paletu aktivit pro všechny věkové kategorie. Jak jsem již naznačil, jednotlivé
místní ymky jsou do značné míry autonomní a pokud
jde o tvorbu a skladbu programových aktivit tak téměř
zcela. Reagují vždy na potřebu svého regionu, ale
vychází také ze svých personálních možností.

Pravidelné aktivity
► Ten Sing (hudebně sociální program)

YMCA		
Akademická YMCA
Braník		
Brno		
Familia		
DAP		
Děčín		
Hradec Králové
Husinec		
Jindřichův Hradec
Klatovy		
Letohrad		
Liberec		
Mělník		
Neveklov		
Olomouc		
Orlová		
Ostrava		
Ostrava-Poruba
Praha		
Setkání		
Strmilov		
T. S.		
Třebechovice
Ústí n. Labem
Znojmo		
Živá rodina		

X
80
80
150
80
80
72
126
60
95
40
140
95
83
81
170
214
210
207
80
190
100
160
129
60
140
80

Y
60
60
100
60
60
19
51
108
105
92
57
20
40
72
85
70
70
72
60
60
110
120
46
27
117
60

► Dětské oddíly, Kluby mladých
► Výtvarné aktivity (kresba, malba, keramika,…)
► Umělecké aktivity (hudba, tanec, divadlo…):
► Zájmové a polytechnické kroužky (ornitologický, modelářský, elektrotechnický, internetový, jazykové…)
► Sportovní aktivity (vodní sporty, horolezectví, korfbal,
ping pong, volejbal,…)
► Tábory YMCA (pro členy YMCA i pro veřejnost)
► YMCA Skaut
► Manželská setkání (rozvoj manželského života)
► Mateřská centra
► Aktivity pro rodiny a seniory
► Vzdělávací semináře a přednášky
► Informační centra
► Nízkoprahová centra a otevřené kluby
► Psychologické poradny
► Poradny v oblasti sekt a náboženství

P.č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Souřadnice jednotlivých poboček YMCA v ČR

Suma sumárum – pár čísel (data za r. 2012)
295 celoročně pracujících skupin, 55 táborů, 91 vícedenních akcí, 201 víkendových akcí, 1 202 jednorázových akcí, 43 školení různého druhu a 5 výstav. Fun-

govalo také 115 různých služeb, mezi které počítáme
např. provoz informačních center, mateřských center,
nízkoprahových klubů, poraden, atp.

Tak už víte, kterou YMCA máte nejblíž?
Zkuste ji navštívit. ;-)

YMCA
v
České
republice
pracuje
prostřednictvím 26 kolektivních členů
(poboček). Zkuste si na mapě pomocí
souřadnic zakreslit místa, kde YMCA působí
a zjistit, která je nejbližší vašemu místu
bydliště.

11►

KOMIKS

TROJÚHELNÍKOVKY+
Zima; nezdravá pochoutka
Oráčův nástroj; celek několika slov
Orgány zachycujícící zvuky; sloní zuby
Jméno první ženy; mužské jméno
V lese dýcháme zdravý…
Indiánská zbraň
Jediné písmeno složené ze dvou písmen
Tvar jakého písmene má Cimrmanova jizva
Rostlina s červeným květem (semeno - buchty)
Ptačí ústa
Zákusek pečený ve formě
Čí hnízdo je plné oříšků?
Malý medvídek; cíle ovocných stromů
Dubová nebo maková…; štvát, otravovat
Malířova pomůcka; zavázat se slovem
Ošetřovat mandle tekutinou; co nahradily jouly

Poslední část systému spalovacího motoru
Patřící synovi
Svrchní část kmene stromu
Nástroj na řezání dřeva
Orgán čichu
Čin, způsobující červenání
Vrcholek lebky
Exotické ovoce

►14

Morseovo pomocné slovo pro _..

HRY

HŘEBENOVKA 2

LEGENDA
1. Který sport byl vynalezen roku 1891 v Ymce?
2. Jak se říká čestnému způsobu hry?
3. Kterému sportu se věnuje YMCA Znojmo a získala v něm několikrát titul mistra republiky?
4. Kde se konala Olympiáda, které se zúčastnily oddíly YMCA (UNCAS) a reprezentovali tam Československo
v basketbalu jako první tým v historii?
5. Kterou hru přinesla YMCA do Československa a nazývá se též playgroundball?
6. Který sport, při němž je zejména nutná přesná muška, přinesla YMCA do Československa?
7. Ve kterém městě se nachází úspěšný korfbalový tým YMCA Modří sloni?
8. Jaké je příjmení vynálezce basketbalu?
9. Jak se jmenoval nejlepší basketbalový oddíl YMCA a také slavný indiánský náčelník?

15►

KOMIKS

YMCA a sport
YMCA ve své dlouholeté historii ovlivnila
mnoho lidí a mnoho aktivit. Přinesla
společnosti spoustu novinek, které jsou dnes
součástí našeho sportovního života.
YMCA také přispěla k rozvoji sportovní výchovy
v Československu investicemi do sportovišť. Poprvé
se obyvatelé Prahy setkali s krytým bazénem v Paláci
YMCA či s první běžeckou klopenou dráhou a gymnastickou halou v jednom se saunami a lázněmi. Něco
takového nemohlo ve své době nabídnout žádné centrum, ani hotel v naší zemi. Ze subvencí, na kterých se
solidárně podílely Ymky v USA, se po celé naší zemi
postavily desítky hřišť a sportovišť. Ale hlavně k nám
přišla celá řada nových sportovních her z USA, které
pak u nás velmi záhy zdomácněly.
Je to především vynález basketbalu, který vznikl na
půdě YMCA v USA, kde ymkařský sportovní trenér
James Naismith v roce 1891 pro zabavení svých svěřenců přibil na zeď desku s košem. Volejbal vynalezl
roku 1895 Wiliam G. Morgan z Holyoke YMCA v americkém státě Massachusetts. Morgan se s Naismithem
znal a jeho úspěšný vynález basketbalu ho motivoval.

ketbalu a volejbalu i lukostřelbu a playgroundball
(softbal), ale také techniku nacvičených signálů při
hře. Vzhledem k dobrým podmínkám a špičkovému
vedení a vybavení se také staly oddíly YMCA (pozdější UNCAS) prvními reprezentanty v basketbalu, které
se účastnily také letní olympiády v Berlíně. V tomto
sportu neměla YMCA konkurenci až do války.
Díky tomuto přínosu pro rozvoj sportu je YMCA také
členem Českého olympijského výboru.
Dodnes fungují ve světě mnohé sportovní týmy YMCA
s mezinárodními úspěchy. U nás se YMCA v současné době věnuje především volejbalu či florbalu, ale
největší úspěchy slaví korfbalový tým YMCA Znojmo,
který ve všech věkových kategoriích pravidelně obsazuje ty nejvyšší příčky, jak v národních soutěžích, tak
na mezinárodním poli.
Sport v YMCA ale není jen sport samotný. Sportovní
výchova se vždy pojímala jako součást mravní výchovy
mladých mužů. Sportovní hry se pěstovaly především
kolektivní, ve kterých se účastníci učili hrát v duchu
fair-play... Už v meziválečném období šlo – slovy
jednoho z vedoucích tělesných aktivit v YMCA Fráni
Velkoborského – o „Tělesnou výchovu k charakteru“.

Do Československa pak přinesla YMCA kromě bas-

Desatero dobrého sportu
1. Nevzdáš se.
2. Nebudeš hledati výmluv pro své chyby.
3. Nebudeš se honositi svým vítězstvím.
4. Nemáš sklesnouti po prohře.
5. Nebudeš nečestně používati výhod.
6. Neklaď podmínek, jichž bys sám nemohl přijmouti.
7. Buď vždy ochoten přenechati hráči hru ve stínu.
8. Nebudeš podceňovati soka, aniž přeceňovati sebe.
9. Pamatuj si, že jde o zápas; kdo jinak smýšlí, je slaboch a ne sportsman.
10. Měj v úctě hru, kterou hraješ, poněvadž kdo ztratil čestně, zvítězil i při prohře.
Hugh S. Fullerton (Převzato z časopisu YMCA, 1923, 3, s. 68.)

INFO

Tábory YMCA
Snad každý byl někdy na táboře. Léto, slunce, kamarádi, vedoucí, voda, dobrodružství... ale i déšť, bláto,
chybějící rodiče... To všechno k táborům patří. Kde se
však myšlenka táborů vzala? Určitě děti běhaly v přírodě odjakživa, ale myšlenka potřeby tábora, jak ho
známe dnes, začala zřejmě přicházet s dobou, kdy se
lidé stále více přesouvali do měst a kontakt s přírodou
ustupoval. První organizovaný tábor na světě zorganizovala YMCA v Anglii v roce 1907 pro 20 (některé zdroje uvádějí 22) dětí na ostrově Brownsea. Byl
skautského typu a je zajímavé, že tato skupina – oddíl
– pracuje v YMCA dodnes. Stala se také zárodkem
světového skautingu, tedy i známé české organizace
dětí a mládeže Junák.
Na našem území zažilo tábornictví léta největší slávy
zřejmě během první republiky.
Tábořiště YMCA na Sázavě u Soběšína bylo zřízeno
v roce 1921. Pozemek daroval pan hrabě Sternberg
tehdejší YMCA a ta začala velmi rychle podnikat vše
pro to, aby se z něj stal „Ráj hochů na Sázavě“, jak
se mu během první republiky říkalo – de facto to byl
i reklamní slogan, kterým mladé kluky na tábor lákali.
Nejprve byl pouze stanový, později chatový. Zajímavostí však určitě je skutečnost, že dodnes dodržuje
původní půdorys rozestavení stanů/chatek, což lze
vysledovat z historických fotografií či plánku přibližně
z roku 1947.
Nejdůležitější osobou spojenou s táborem byl Joe
First, který jej založil a dlouhá léta působil jako jeho
ředitel a hlavní vedoucí. Spolu se svou manželkou
byli táborníky velmi respektováni až milováni. Díky
nim získal tábor neopakovatelného ducha, na který
tehdejší účastníci vzpomínají dodnes.
Velkým vyznamenáním je pro tábor také souhlas T. G.
Masaryka, aby nesl právě jeho jméno. Táborníci napsali tehdejšímu panu prezidentovi dopis se žádostí,
zda by své jméno propůjčil místu, kde se YMCA snaží
působit na novou generaci a on souhlasil. Jako člo-

věk, který se zasadil o vznik YMCA v Československu,
to jistě chápal jako další příspěvek pro rozvoj práce
YMCA.
V roce 1921 však už měla YMCA i tábořiště Orava na
Slovensku, přímo pod Oravským hradem. V roce 1937
to už ale bylo 12 tábořišť.
Např. v létě r. 1937 je navštívilo 2 683 táborníků.
Nedlouho poté však úspěšný rozkvět této činnosti
přerušila druhá světová válka, kdy např. největší tábor
YMCA – Masarykův na Sázavě – se stal táborem
Hitlerjugend. Po válce se YMCA snažila táborovou
činnost rychle obnovit, a tak proběhlo ještě několik
sezon, ale padesátá léta přinesla nejen konec možnosti pořádat tábory, ale znamenala i znemožnění činnosti
celé YMCA komunistickým režimem.
Hlavní náplní táborů byl v souladu s posláním YMCA
rozvoj osobnosti mladých lidí, jejich duše, ducha
i těla. Program byl velmi pestrý a také novátorský.
Šlo o koncepční práci a objevovaly s v něm i aktivity,
které YMCA přivezla do tehdejšího Československa ze
zahraničí – především nové sporty. Nedílnou součástí
programu byla také výuka plavání a záchrany tonoucích.
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KOMIKS

HRY

YMCA A SVĚT
YMCA není pouze v České republice.
Je součástí veliké světové rodiny – na všech kontinentech najdeš mnoho zemí, ve kterých YMCA působí.
Zde je jen pár příkladů.
Tvým úkolem bude uhodnout, která vlajka patří které zemi?

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

A. Indie
B. Japonsko
D. Slovensko
E. Brazílie
G. USA		
H. Libanon
J. Jihoafrická republika

10.

C. Kuba
F. Německo
I. Austrálie

Do následující tabulky zapiš k číslům vlajek odpovídající písmenko státu.
Vlajka

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Stát

Správné odpovědi:

str. 6 - Kvíz: 1C, 2B, 3C, 4B, 5A, 6A, 7B, 8A; Doplnění čísel: 1844.
str. 7 - Hřebenovka 1: T. G. Masaryk
str. 14 - Trojúhelníkovky+: Duše, duch, tělo; výlet, tábor, oddíl; vyklopená fůra sena
str. 15 - Hřebenovka 2: Sportsman
str. 22 - Vlajky: 1H, 2J, 3B, 4I, 5C, 6G, 7D, 8A, 9E, 10F.
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FESTIVAL

YMCA Europe Festival
Kdy? 4. – 10. 8. 2013
Kde? Praha, Výstaviště Holešovice
Hledáme dobrovolníky (ve věku 16 a více let) pro Evropský festival YMCA 2013, kterého se zúčastní
10.000 mladých lidí z celého světa!
Na festival je připravena řada zajímavých koncertů, workshopů, diskusí, outdoorových a skautských
aktivit, duchovních programů atd.
YMCA v ČR hledá dobrovolníky, kteří by byli ochotni 6 hodin denně pomoci v informačním stánku,
v hostelech a v mnoha dalších oblastech, které si můžete zvolit při registraci. Po zbylý čas dne se
mohou festivalu účastnit jako běžní návštěvníci.
Cena: speciálně pro české dobrovolníky 500 Kč (zahrnuje vstup do festivalového
areálu, MHD po Praze, obědy a večeře)
Dobrovolníci si sami musí hradit ubytování v Praze a snídaně. Informace o ubytování za rozumnou cenu
na ymca@ymca.cz.
Ve středu 7. 8. 2013 budou dobrovolníci pomáhat zejména při realizaci „We Love2Live in Prague“ dne,
kdy se aktivity přesunou z festivalového areálu do různých míst ve městě. Pokud nemůžete celý týden,
ale přesto byste rádi pomohli, přihlaste se pouze na tento jeden den, účast je zdarma, ale bez vstupu na
festival v ostatní dny.
Přihlášky pouze na středu 7. 8. na adrese ymca@ymca.cz.
Další informace:
www.ymca.cz/festival
www.yefestival.com
Registrace:
http://reg.yefestival.com
► Registrujte se jako individuální účastník.
► Po dokončení registrace vám bude nabídnuta možnost registrovat se jako dobrovolník.
► Platná cena pro dobrovolníky z ČR je 500 Kč, nikoli ceny uvedené ve formuláři!
► Nezapomeňte zadat češtinu jako svůj jazyk!
► Registrace vám bude potvrzena až po zaplacení částky na účet YMCA Europe.
Informace o platbě dostanete emailem.
Případné dotazy posílejte v AJ na info@yefestival.com.
Koordinátorka českých dobrovolníků Markéta Kratochvílová: sekretariat@ymca.cz.

