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co plánujeme na tento rok... nejen strategicky...

PROTEIN
časopis YMCA v České republice, ročník XVI, 1/2014

„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.
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Dnes je nejstarší a největší mládežnickou
organizací na světě, která ve 119 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 58 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.
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Nezbývá mi, než opět vyjádřit úžas nad tím, že je
nové číslo Proteinu na světě a navíc i zajímavé.
Z některých příspěvků již ucítíte vánek 170. výročí
založení YMCA, ale nedejte se mýlit, číslo věnované tomuto výročí bude až to příští, neboť YMCA
se narodila až 6. června, nicméně oslava se musí
připravit dopředu, tak nyní v čísle objevíte pár
odkazů.
V čísle najdete několik článků o aktivitách v jednotlivých Ymek, zprávy z cest, ale také něco o tom, co
se nás v tomto roce čeká, ale také novinku – anglické okénko. :-)
Nepřehlédněte však článek na konci čísla – jsou
to de facto 2 dopisy týkající se událostí na Ukrajině, samozřejmě spojené s YMCA. Jako křesťanské
sdružení mladých lidí můžeme podpořit nejen ymkaře, ale i ostatní obyvatele minimálně modlitbou.
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IMPULZ

„Cíl bez plánu je pouze p ání.“
Saint Antoine De Exupéry
Pod významem slova stratég si pravděpodobně
každý z nás nejspíš představí vojevůdce či
velitele, který řídí armádu. Úkolem každého
stratéga bylo a je tomu i dnes, vymyslet způsob,
plán, jak nejlépe dosáhnout kýženého cíle.
Rovněž i v naší organizaci disponujeme takovým
stratégem, je jím Komise pro rozvoj (KOPR),
která dostala za úkol vytvořit strategický plán,
pomocí kterého by se naplňovala vize a poslání
YMCA v ČR.
Jaká je vize YMCA v ČR pro období 2014–2018?
KOPR, která se sešla na začátku tohoto roku v Toulcově
dvoře, navrhla pro následující čtyřleté období vizi, ke
které bychom měli společně směřovat:
„YMCA v ČR je otevřená organizace, která inspirativně
reaguje na potřeby společnosti. Vyvíjí širokou škálu
činností, které jsou zaměřeny na harmonický rozvoj
osobnosti člověka – jeho ducha, mysli a těla a dokumentují hloubku křesťanské zkušenosti. Vede k přijímání
odpovědnosti, nabízí prostor pro seberealizaci a dbá
o profesionální přístup. YMCA je hrdá na svou historii
a navazuje na to nejlepší, co v YMCA vzniklo.“
Tato vize se stala základním stavebním kamenem pro
tvorbu SP pro jednotlivé oblasti: Lidé, Programy, Finance a PR, Organizace. Oblastmi Identita a Společenství se
KOPR zatím nezabývala, ty byly z velké části zpracovány
v období SP 2005–2010.

►

Usilujeme-li o to, aby YMCA byla i nadále respektovanou
organizací, která poskytuje profesionální služby v oblasti
neformálního vzdělávání dětí a mládeže, neobejdeme se
bez plánu a jasné strategie. Vznikající strategický plán,
který je v současné době zpracován do podoby cílů
a podcílů, je třeba dále dopracovat do jednotlivých, konkrétních úkolů a vytvořit harmonogram realizace. Pokud
se podaří jej dobře sestavit, měl by ve svém konečném
důsledku pomoci: ukázat, jak správně využívat vlastní
zdroje, finanční i lidské; jak umět rychle zareagovat na
změny v okolí; ukázat, jak posílit členskou základnu skrze
kvalitní a inovované programy; jak vzdělávat zaměstnance; jak vzdělávat a posilovat řady dobrovolníků a v neposlední řadě pomoci ke kontinuálnímu rozvoji YMCA v ČR
tak, aby byla silnou a ceněnou organizací nejen doma,
ale i v zahraničí.
Ráda bych proto touto cestou chtěla poděkovat všem,
kteří svůj čas a energii věnovali a nadále i věnují tvorbě
strategického plánu a plánování YMCA v ČR, zároveň
bych chtěla vyzvat a povzbudit všechny ty z vás, abyste
se nebáli přidat a zapojit do procesu tvorby a následné
realizace SP YMCA v ČR. Můžete se buď účastnit přímo
práce v komisi, nebo se přidat prostřednictvím Skype
konference či využít mailové korespondence, můžete
diskutovat a reagovat na Facebooku, kde k tomuto účelu
máme zřízené diskuzní fórum, můžete posílat své připomínky a návrhy, tím přispívat k tvorbě a pak i následné
realizaci SP, protože jinak: „Bez činu zůstává i nejkrásnější myšlenka bezcennou.“ (Mahátma Gándhí).
Milada Pajgrtová, GS YMCA v ČR, foto: autorka textu

DUCH

Základy misijní práce ve studentstvu
(úvod z řeči v kroužku v Příbrami 17. října 1925)
Říkáme, že Písmo je historickou knihou, starým
dokumentem, a proto musí být podrobeno
kritice jako všechny ostatní knihy. Hledáme
tedy v P9smě kde jakou nesrovnalost a voláme:
„Hle, může být tato kniha slovem božím?
Můžeme na ni založit svůj život?“
Na čem na všem nepokoušíme se zakotvit! Věda a filosofie! Chceme, aby nám pomohly, abychom nemuseli věřit
a mohli aspoň něco vědět. Sbíráme názory kde kterého
filosofa, abychom si z nich vytvořili svůj životní názor.
Chceme nové náboženství, osobní, které si vytvoříme
ze všech náboženství již na světě existujících, neboť ve
všech je kousek pravdy. Je nám náboženstvím umění,
hudba, vzrušení při pohledu na hvězdnatou oblohu.
Ale nejen na těchto abstraktech a náladách pokoušíme se
založit svůj život. K víře v život stačí prý nám víra v lidi.
Kdo zkusil, co znamená mít přítele v životě, ví, že víra
v něho může být vskutku oporou. K čemu Bůh, když na
to stačí člověk: přítel, kterého si vážíme, žena, kterou
milujeme a v níž vidíme svůj dokonalý ideál; společnost,
kterou chceme reformovat a v níž nalézáme lidi stejně
smýšlející jako my?
Vím, že otázky: „Na čem zakotvit? V co věřit?“ jsou
stěžejními otázkami každého z nás. Čemu věřit, abych
nepodlehl okolnímu světu? Abych nepřipisoval událostem v okolním světě i ve svém životě většího významu
než skutečně mají? V co věřit, abych mohl klidně na světě své poslání splnit? Otázkou není: „Jak žít?“ ale: „V co
věřit?“ Ten vychvalovaný „život“, „prakse“, honba za prací není často než útěkem před naším vlastním svědomím.
Pro samou práci nedostaneme se k rozmluvě s Bohem.
V co věřit v důsledku toho žít, to jsou otázky, o kterých
máme uvažovat. Není teorie bez prakse – i naše uvažování má konkrétní cíle. Nechceme se na světě trápit pořád
stále sami s sebou, nechceme stále jen těkat po „nových“
věcech a hledat, chceme působit venku – ale k činnosti
je třeba základu. Základ ve víře.

Original Pařížské báze YMCA z roku 1855.

Křesťanskou věrou pojímány, objevují se nám všechny
otázky v jiném světle: přátelství, láska k ženě; reforma
společnosti; otázka veřejného života; události v našem
osobním životě – všechny tyto otázky posuzujeme se
stanoviska dítěte, nad nímž bdí ochranná ruka Boží. Není
naší vůlí, aby ta která věc se splnila dle našeho přání.
Není naší zásluhou, jestliže se nám v životě něco podaří.
Pokora a spoléhání na Boha není pasivností; titánství
mladých lidí je slabošstvím; nesmíme svých sil přeceňovat. Víra v sebe je vírou v Boha, který nám pomůže,
jestliže budeme vše konat s odevzdaností do jeho vůle.
Ing. Jos. Teindl, doslovný přepis z YMCA – časopisu
sdružení YMCA v Československu, číslo 5–6, 1925

►

YMCA

YMCA v roce
2014

Popsat bezezbytku co připravuje organizace
tak velká a různorodá jakou je YMCA, by bylo
nemožné, proto se pokusím naznačit jen několik
hlavních bodů, kterým se de facto nemůžeme
ve 170. roce naší existence vyhnout.
Co všechno nás tedy v roce 2014 v Ymce
konkrétně čeká?
Vlastní aktivity s dětmi a mládeží
Bezesporu nejdůležitější je pro Ymku přímá práce s dětmi a mládeží, která se děje v jednotlivých městech a místech naší republiky. Zde opět nabídneme spoustu pestrých aktivit pro různé věkové skupiny našich klientů. Dá
se předpokládat, že proběhne stejné množství i struktura
aktivit jako v loňském roce, tedy přibližně:
► 216 skupin a oddílů
► 59 táborů
► 72 vícedenních akcí
► 201 víkendových akcí
► 1474 jednorázových akcí
► 129 školení
► 95 služeb různého druhu
► 2 výstavy
Počet účastníků všech akcí by měl přesáhnout opět krásné číslo 60.000. :-)
Všichni kolektivní členové YMCA mají naprostou programovou autonomii, takže mohou reagovat velmi pružně na potřeby svého regionu a co konkrétně tedy připraví
je do určité míry překvapením.
Oblast řízení
Usilovně pokračují práce na strategickém plánu YMCA
na léta 2014–2018. O tomto tématu se více dočtete na
jiném místě tohoto čísla. Průběžně pracujeme na jednotlivých oblastech, které je třeba v YMCA posunout,
rozvinout, změnit, zlepšit... V nadcházejícím období nás
čeká rozpracování jednotlivých konkrétních úkolů pro
dosažení určených cílů.
To vše je však jen prvním krokem... samozřejmě tím
hlavním bude, zda se vše naplánované podaří realizovat
– implementovat, a zda se podaří sehnat na tuto etapu

dostatek spolupracovníků a také otevřeného a nadšeného přístupu ymkařů na všech pozicích, protože jak víme,
změny nejsou vždy populární a ne každý v nich dokáže
vidět přínos, když se neprojeví ihned. Abychom však
zůstali konkurenceschopní, nemáme jiné cesty, než na
rozvoji naší organizace seriózně a odpovědně pracovat.
V rámci strategického plánu má vzniknout několik metodik, směrnic, přístupů, školení, nástrojů a dalších věcí,
které mohou pomoci všem, kteří v Ymce pracují na jakékoliv úrovni či pozici. Rozhodně však Komisi pro rozvoj
jde vždy o co největší efektivitu, tak aby změny přinášely
pomoc, pozitivní změnu a ne opatření, která by pouze
zvyšovala byrokratické či jiné nároky.
Vzdělávání
Kromě již tradičních školení a kurzů v systému vzdělávání YMCA jako je například Školení hlavních vedoucích
táborů či Kurz činného člena, proběhne letos pilotně
nový – Kurz člena výboru. Protože jde první kurz tohoto formátu, bude pro organizátory velmi důležitá zpětná
vazba, všichni účastníci tak budou zároveň v pozici spolutvůrců podoby obsahu kurzů v následujících letech.
Druhou novinkou je zlepšení systému eLearningu v YMCA a to přechodem na systém moodle. Počítejte tedy
s tím, že od letošního roku budete využívat ke studiu
stále více tento systém. Zanedlouho se na webu ymca.
cz objeví link právě na portál eLearning YMCA v České
republice.
Facelift a nové funkce webu ymca.cz
Doba pokročila a proto jsme přistoupili k úpravě vzhledu
i redakčního systému našeho webu. Ti kdo jej využívají, budou jistě pozitivně překvapeni novými možnostmi,
které redakční systém umožňuje. Postupně budeme web
obměňovat a rozšiřovat i obsahově, především se můžete
těšit na rozšířenou sekci o historii YMCA, osobnostech
YMCA, atd.
Všem, kteří se budou na práci YMCA v roce 2014 podílet, přeji mnoho energie, invence, spolehlivé spolupracovníky a víru, že se dobré dílo podaří. A nezapomeňte
slavit naši sto sedmdesátku!
J. V. Hynek, foto: YMCA Setkání

►

INFO

Hlavní vedoucí tábora

v registru pracovních pozic ČR
Co dnes není v standardizováno, tak neexistuje.
Proto se již před několika lety zástupci velkých
sdružení dětí a mládeže, Česká rada dětí
a mládeže, Národní institut dětí a mládeže
a MŠMT rozhodli usilovat o zregulování práce
s dětmi a mládeží. Jde o zařazení vybraných
pozic do registru všech pracovních pozic v ČR,
tzv. Národní soustavy kvalifikací.
Národní soustava kvalifikací se každoročně plní novými
a novými pozicemi. Každoročně také roste počet absolventů předepsaných zkoušek, kteří si tímto způsobem
zvýšili svou kvalifikaci. V nejbližších měsících do tohoto
souboru přibydou i čtyři pozice z oblasti práce s dětmi
a mládeží.
Které pozice v Národní soustavě kvalifikací
budou?
V této době probíhají dokončovací práce na zařazení kvalifikačních a hodnotících standardů pro tyto pozice:

►

► Hlavní vedoucí zotavovací akce (hodinový rozsah
rekvalifikace – 62 hodin, tj. Vedoucí volnočasových
aktivit 40 + ŠHVT 22 hod)
► Samostatný vedoucí volnočasových aktivit (hodinový rozsah rekvalifikace – 120 hodin, tj vedoucí, který
vede několik dalších vedoucích)
► Vedoucí volnočasových aktivit (hodinový rozsah
rekvalifikace – 40 hodin, odpovídá YMCA Samostatný
vedoucí)
► Koordinátor dobrovolníků (hodinový rozsah rekvalifikace – 40 hodin)
Co nás čeká?
Jak se změní naše práce? Bude přesně předepsáno,
jak mají vypadat kurzy pro dané pozice, kolik mají mít
hodin a jak má vypadat zkouška. Existuje obecný předpis
a pravidla pro nastavení kvalifikace. Konkrétní podobu
pro tyto pozice zpracoval tzv. „Expertní tým pro volnočasové aktivity v oblasti práce s dětmi a mládeží“, který byl
svolán v rámci projektu NSK2, který zastřešuje MŠMT.

Tým má více než deset členů, k materiálům bylo získáno
dvacet posudků.

Národní soustava kvalifikací
(www.narodnikvalifikace.cz)

V komisi jsem zastupovala Ymku a prosazovala co největší zjednodušení a návaznost jednotlivých pozic. YMCA
v ČR bude prezentována jako spoluautor materiálu.
Po uvedení v platnost by se školení v Ymce také mělo
nové situaci přizpůsobit. Bude to mít vliv na Školení hlavních vedoucích táborů a na školení vedoucích.
Školení vedoucích máme v Systému vzdělávání YMCA
připraveno v rozsahu nových materiálů, náročnější bude
zkoušení, je předepsána podoba komise, její členové
(vzdělání, praxe). Zkouška bude zpoplatněna. Zkoušet
bude moci pouze autorizovaná osoba (nějaký subjekt),
která splňuje dané požadavky.
Jak jsou pozice popsány?
Každá pozice je popsána dvěma dokumenty. Kvalifikačním standardem a hodnotícím standardem. Kvalifikační standard nastavuje základní parametry pozice
– kvalifikační stupeň (úroveň vzdělávání), popis činností
a požadované dovednosti včetně kvalifikačního stupně
odpovídající evropskému kvalifikačnímu rámci.
Komise se snažila o maximální stručnost. Ta byla potvrzena v posudcích. Pro každou pozici jsme získali připomínky od pěti odborníků pro danou oblast. Tito odborníci většinou doporučovali rozšíření standardů o další
znalosti a dovednosti, ale jejich návrhy nebyly ve větší
části přijaty.
V roce 2014 budou práce pokračovat a v plánu je zpracování dalších pozic. Jedná se o tyto pozice:
► garant bezpečnosti pro oblast práce s dětmi a mládeží v zájmovém a neformálním vzdělávání,
► mentor dobrovolníků,
► odborný pracovník v oblasti mezinárodní spolupráce
s dětmi a mládeží,
► supervizor dobrovolníků,
► zdravotník zotavovací akce dětí a mládeže.
Jak to bude fungovat?
MŠMT: Pozice hlavní vedoucí tábora je zařazena v Národní soustavě kvalifikací, proto dle Zákona č. 179/2006 Sb.
akreditaci pro kurz hlavních vedoucích táborů získají od

je soubor standardizovaných pozic a předpisů
k získání kvalifikace pro danou pozici. Zkouška,
která je předepsána v Národní soustavě kvalifikací nahrazuje vzdělávání ve škole.
Vše je definováno zákonem č. 179/2006 Sb.,
o uznávání výsledků dalšího vzdělávání. Základy
Národní soustavy kvalifikací byly položeny
v letech 2005–2008 systémovým projektem
MŠMT Rozvoj národní soustavy kvalifikací podporující propojení počátečního a dalšího vzdělávání. Vznikl tak registr celostátně uznávaných
kvalifikací, jejichž úroveň odpovídá vyučení.

MŠMT pouze autorizované osoby.
YMCA: Chci, aby mé sdružení bylo autorizovanou osobou, zjistím si v národní soustavě kvalifikací požadavky
vztahující se k autorizované osobě a vyřídím potřebné
náležitosti. Připravím kurz připravující k předepsané
zkoušce, organizuji dané kurzy a zkoušky, jsem zodpovědný za dodržování požadavků hodnotícího standardu.
Budoucí hlavní vedoucí tábora: Chci se stát hlavním
vedoucím tábora, vyhledám si v Národní soustavě kvalifikací hodnotící standard této kvalifikace, domluvím si
u vybrané autorizované osoby zkoušku, sám se na ni
připravím nebo se přihlásím na Školení hlavních vedoucích táborů. Za zkoušku zaplatím a certifikátem se potom
prokáži při kontrole MŠMT.
Andrea Gröschlová

Školení hlavních vedoucích
táborů YMCA
proběhne

12.–14. dubna 2014
více na www.ymca.cz
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Čtvrtý ročník festivalu Youth for You(th)
ukáže talent brněnských umělců

Brno – Jaro už pomalu klepe na dveře a přináší
s sebou záplavu inspirace. Již čtvrtý ročník
brněnského festivalu Youth for You(th)
pořádaný organizací YMCA Brno nabídne všem
mladým jedinečnou příležitost ukázat světu
svůj talent. Účinkující se budou vybírat z řad
mladé generace Brňanů a jedinou podmínkou
je věk v rozmezí 15–26 let, pak už je to jen na
nich.
Přípravy na další ročník, který se uskuteční 22. a 23.
dubna, jsou již v plném proudu, a všichni se mohou těšit
na bohatý program se spoustou novinek. Letos poprvé
organizátoři přidávají nekolik nových akcí. Jednou z nich
je umělecký řemeslný workshop, který se bude konat 19.
března. Pod vedením zručných kreativců si návštěvníci
budou moct vyrobit například šperky či přiučit se umění
kloboučnictví. Po workshopu bude následovat swingový
večírek v prvorepublikovém stylu spolu s předtančením
a výukou tance, kterou zajistí skupina

►10

Swing Wings Brno. Asi dva týdny před festivalem přijde
další festivalová ochutnávka v podobě módní přehlídky,
která slavila velký úspěch už minulý rok.
Letošní motto všechny vyzývá, ať zahodí všednost
a ukážou svůj talent. Že i Brno má talent, diváky přesvědčí samotné festivalové dny plné hudby, divadla, tance
a skvělé zábavy. První festivalový den návštěvníky přivede již tradičně do Kabinetu Múz, kde se představí všichni
divadelníci, tanečníci a další umělci. Druhý festivalový
den bude nově pokračovat na venkovní stagi v Denisových sadech, kde zahrajou nadějné brněnské kapely. Afterparty bude na diváky čekat v hudebním klubu Metro.
Festival Youth for You(th) je určen všem zájemcům, kteří
se zajímají o kulturu a o to, čím se baví mladí lidé. Nechte se proto přesvědčit o jejich talentu a přijďte, vstup je
zdarma!
Kristýna Dušková, YMCA Brno, foto: archiv autorky

FOTO:

1. Na festivalu vystoupila například skupina irských tanců Démairt
2. Diváci se bavili nejen díky koncertům, ale i díky připraveným aktivitám brněnských organizátorů.
3. Vítězem diváckého hlasování se stala kapela Clawed Forehead.
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Moje EVS v Žilině
Pocházím z malé vesničky Rapotín na severní
Moravě, je mi 22 let a celé moje dobrovolnické
dobrodružství začalo na začátku července 2012.
To jsem o programu evropské dobrovolnické
služby neměla ani ponětí. Vlastně jsem neměla
ani zdání, co se mnou bude po prázdninách.
Nepodařilo se mi totiž udělat zkoušku a tak
jsem poprvé v životě zažívala nejistotu toho,
že po prázdninách nepůjdu do školy. Nicméně
věřím, že díky této stresu plné situaci jsem se
naučila víc, než kdy před tím.
Uvědomila jsem si totiž, že jsem moc malá paní na to,
abych byla schopna cokoli ve svém životě naplánovat
a uskutečnit s jistotou, že výsledek bude dobrý. Proto
jsem se rozhodla, že svůj život a svou budoucnost svěřím do rukou Bohu, který vím, má pro mě plán, který
bude vést k věcem dobrým.
Ale jak něco takového zrealizovat? Můj postup byl ten, že
jsem se celé prázdniny modlila, a Bůh mi poslal lidi, kteří
mi ukázali na příležitost vycestovat na Slovensko. Jeden
by řekl, že nijak atraktivní krajina. Jazyková zkušenost
bude nulová, kultura taky až tak odlišná není, no opak
je pravdou.
Svůj dobrovolnický rok jsem strávila prací v organizaci
Únia detí a mládeže, která sídlí v Žilině,
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takže poměrně blízko České republice, a má na starosti
dorost a mládež v rámci církve bratrské na Slovensku.
Hned během prvního měsíce pobytu tady jsem prožívala
asi největší radost svého života, protože, ač jsem si to já
nenaplánovala, dostala jsem se do komunity lidí, se kterými jsem si nejenom rozuměla, ale taky jsem viděla, že
dokonale doplňuji jejich propracovaný tým vedoucích,
který se věnuje mládeži a dorostu.
Během práce v této organizaci jsem se naučila spoustu
věcí o funkci neziskové organizace, fundraisingu, vytváření programů pro mládež a mládežnické vedoucí v rámci církve, ale také programů pro středoškolský dorost
a mládež v rámci města. Ze začátku jsem si musela
zvyknout na dost jiný režim, než na jaký jsem byla zvyklá
ze školy, ale na rozdíl od školy jsem věděla, že tahle práce mě baví, naplňuje a hlavně má smysl. Samozřejmě
jsem se musela naučit být asertivnější, komunikativnější,
milejší a hlavně se nebát navazovat vztahy s lidmi, které
jsem vůbec neznala. Paradoxně jsem se musela naučit
i odpočívat, protože mou přirozenou povahou je spíše
tíhnout k workoholismu, nicméně i tento nelehký úkol, si
troufám říct, jsem překonala.
Kolem nového roku (po třech měsících), jsem začala přemýšlet nad tím, co se mnou bude, po skončení dobrovolnické služby. Někdo by možná řekl, že to dost brzo, ale

byl to nejvyšší čas! Zvolila jsem už ozkoušenou taktiku:
modli se a čekej. Byla jsem otevřená čemukoli, nicméně po dalších čtyřech až pěti měsících jsem měla jasně
potvrzené, že mám zůstat v Žilině a pokračovat v práci,
kterou jsem začala, během své dobrovolnické činnosti
a během prázdnin, kdy naše organizace realizovala nejrůznější aktivity pro mládež, jsem tuto svou vizi měla
několikrát znovu potvrzenou, když se se mnou začali
bavit i lidé, do kterých bych to na začátku své dobrovolnické služby nikdy neřekla.
Co dodat závěrem? Každému mladému člověku, který
neví, co s životem, bych přála, aby mohl získat zkušenost, kdy vycestuje ze své rodné země, i když možná
jen hned za hranice. Protože i když tak blízko, musí se
naučit nové kultuře, a věřte, nevěřte i na Slovensku,
odkud pochází moje celá rodina, mě čekala překvapení.
Má příležitost osamostatnit se, naučit se o sebe starat
po všech stránkách, najít svoje slabé, ale i silné stránky
a získat zkušenosti z fungování jiných komunit a organizací. Navázat přátelství a možná, tak jako já, naučit se
nespoléhat jen sám na sebe a svoje schopnosti, ale na
Boha, který s ním má plány, které by sám nikdy nebyl
schopen vymyslet natož zrealizovat.
Alena Stehlíková, foto: archiv autorky

Dva roky uběhly a...
je tu zase World Challenge! Tentokrát se
světová výzva nese v duchu hesla

„Youth Empowerment“,
což by se dalo zhruba přeložit jako zmocnění mládeže. Není tajemstvím, že YMCA je mládežnická
organizace, a bohužel není tajemstvím, že mládež
to nemá v dnešním světě vůbec lehké. Proto má
World Challenge za cíl dát hlas všem těm, kterým
není osud mladých generací lhostejný. Na stránkách http://challenge.ymca.int/ máte možnost se
o výzvě více dozvědět, a můžete se připojit k akci
svým podpisem. Výzva totiž letos spočívá v tom,
že podepíšete jednoduché prohlášení, že „Stojím za potřeby mládeže a chci, aby byl jejich hlas
vyslyšen“. Pojďme světu ukázat, že mládež v České
republice svůj hlas a své zastánce má!
V souvislosti s World Challenge, ale hlavně v souvislosti se 170. výročím založení Ymky plánujeme
také den plných oslav, a to konkrétně ve čtvrtek
5. června 2014. Sledujte naše informační kanály
pro informace, jak se připojit k oslavám našich
kulaťoučkých narozenin, protože letos máme „170
a více důvodů k oslavě“! Doufáme, že se aktivity
neomezí jen na Prahu, kde odpoledne plánujeme
aktivity pro kolemjdoucí na jednom z pražských
prostranství a večer nás čeká koncert. Těšíme se,
že veselý hlahol z oslav Ymky a jejího duchu bude
znít celým Českem. :-)
Tamara Anne Smelíková
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YMCA v Ústí nad Labem oslavila své 15. narozeniny
a otevřela nové lezecké centrum
Ústecká YMCA na sklonku minulého roku
oslavila 15 let od svého vzniku v roce 1998.
K této slavnostní příležitosti uspořádala akci
pro své členy, partnery a spolupracovníky,
která se konala 12. prosince v prostorách
klubu Doma – Music Pub.
Narozeniny proběhly ve znamení přehlídky všech stávajících programů, které ústecká YMCA provozuje. Od
Dětského koutku U Zvířátek, nízkoprahového klubu Orion, přes Ten Sing, lezecké centrum až po Senior klub
a divácky navštěvované koncerty klasické hudby a scénického tance.
Ústecká YMCA přestěhovala své lezecké centrum do
prostor klubu Doma – Music Pub a tímto přesunula své
sportovní aktivity z Krásného Března do centra města, aby
byla blíže dětem, mládeži, které bydlí v bližších částech
města Ústí nad Labem. Své zázemí zde našel i nejrozšíře-
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nější ymkařský projekt: Ten Sing, který navštěvují mladí
lidé středoškolského a vysokoškolského věku.
O YMCA v Ústí nad Labem:
YMCA v Ústí nad Labem zahájila svou činnost 27. září
1998 organizováním zájmových klubů a kroužků na
základních školách v regionu Ústí nad Labem a pořádáním sportovních akcí a letních táborů v přírodě. Od roku
1998 YMCA na Ústecku realizuje vzdělávací, zájmové
a výchovné projekty na dobrovolnické bázi s obecně
prospěšným charakterem a dopadem na rozvoj místního regionu. V oblasti prevence a péče o děti a mládež
realizuje různorodé programy na území města. YMCA je
zapojena do činnosti koordinační skupiny za oblast dětí
a mládeže Sociální komise Rady města Ústí nad Labem.
Pavel Hušek, YMCA v Ústí nad Labem,
foto: archiv autora

Tříkrálová sbírka

proběhla i letos v Orlové
Šel bych do toho znova, říká jeden ze
zúčastněných studentů. Student třetího
ročníku informatiky na Gymnáziu a obchodní
akademii v Orlové – Lutyni, Michal Tomala, se
letos poprvé zúčastnil ve spolupráci s YMCA
Orlová a Charitou v Bohumíně Tříkrálové sbírky,
která proběhla na počátku ledna 2014 také
v Orlové. Osobně to pro něj byla velmi zajímavá
zkušenost. Tento sympatický mladík, má však
již mnoho zkušeností za sebou, a další mnohá
před sebou.
Jaká byla ta Tříkrálová sbírka?
Já myslím, že to bylo super, protože jsme dělali za prvé
dobrou věc, a za druhé jsme z toho měli všichni dobrý pocit, jak ti lidé ke kterým jsme chodili – například
lidé z domova seniorů na tzv. V. etapě v Orlové – Lutyni,
u kterých jsme byli, tak ti z toho měli obrovskou radost,
a tím pádem jsme z toho měli také my velkou radost.
Mám tedy z toho dojem, že to byla jednoduše dobrá
věc.
Jaké byly reakce lidí? Pozitivní, negativní?
Převážně to byly pozitivní reakce, lidé byli nadšeni, že
jsme vůbec přišli. Někteří se sice divili jak to, že jsme

přišli tak pozdě, ale jinak byli všichni nadšeni, snad kromě pár výjimek, ale to se holt stává.
A stala se vám tedy i nějaká negativní reakce?
Snad jen jednou. Byl to myslím nějaký zaměstnanec
školky, který si nebyl jistý, zda nejsme nějací podvodníci, i přesto, že jsem měl průkazku Tříkrálové sbírky, tak
nám nevěřil. Jinak bylo vše v pohodě.
A kde vás naopak nejvíce přivítali?
Nejvíce právě v domově seniorů na V. etapě, kde jsme
téměř sklidili potlesk, když jsme přišli. Tamní obyvatelé
byly z toho nadšení, běhali za námi, chtěli si s námi povídat, vyfotit se dokonce, přispívali. Jedna babička za námi
dokonce běžela ven, jak jsme odcházeli, protože nám
nestihla přispět. Tam se nám to zdálo takové nejlepší,
a panovala tam celkově nejlepší atmosféra.
Jaká byla tedy atmosféra ve skupince?
Ze začátku jsme se trochu báli chodit za cizími lidmi
a popřát jim, případně je požádat o malý příspěvek.
Neměli jsme s tím předchozí zkušenosti. Ale po prvních
dvou případech z nás opadl stres, a bylo to všechno
v pohodě. Takže atmosféra byla v počátku napjatá, ale
pak už to bylo fajn.
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A zpívali jste také?
Někteří po nás chtěli zazpívat, ale poté už jsme zpívali
sami od sebe takový kousek. Mě se to zdálo tak i lepší,
přece jen jsme byli „tři králové“, a ta písnička k tomu
patří.

A stávalo se vám hodně, že by se lidé ptali, proč
jste přišli po 6. lednu, tedy po Třech králích?
U nás, že by to byly nějaké super argumenty, to ne, spíš
se lidi divili, že chodíme ještě tak později, ale jakmile
jsme jim vysvětlili, že sbírka trvá do 14. ledna, tak to
přivítali v pohodě.

A psali jste i požehnání? (Myšleno „K+M+B
2014“ na rámy dveří)
Psali jsme snad všude nad dveře, ale raději jsme ze
začátku vždycky ptali, jestli jim to nevadí, pro případ aby
si nestěžovali, že jsme jim to počmárali nebo tak. Ale
většinou to přivítali, když jsme jim to napsali.

To byla Tvoje první zkušenost s nějakou
sbírkou?
Ano. U mě první. Sice jeden kolega, co se mnou chodil,
ten už byl na jedné podobné sbírce, nevím přesně, na
čem to bylo, ale moje to byla úplně první.

Ptali se lidé, na co jde sbírka?
Někteří se ptali, někteří ne, asi tak půl na půl, bych řekl.
Někteří se ptali, na co to je, někteří jenom viděli, že jsme
byli Kašpar, Melichar, Baltazar, popřípadě, že jsem měl
nějakou vizitku, řekli jsme, že to jde na Charitu, a dál už
se ani nechtěli ptát, na co to jde, i když jsme jim to řekli
sami od sebe.

Chtěl by ses ještě v něčem takovém angažovat?
A proč ses rozhodl do něčeho takového jít?
Začnu tou druhou částí. K nám přišel na školu rovnou
učitel a zeptal se, jestli nechceme náhodou někdo na
nějakou sbírku, že to jde na charitativní akci, a první
pocit, co se ve mně hnul, byl, že jsem ještě nikdy nic
takového nedělal, že bych si to chtěl zkusit, a bylo by to
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taky pro dobrou věc. Byl tam také ten vedlejší účel, že
se vyhnu škole, ale to nebylo takové hlavní. Chtěl jsem
si vyzkoušet novou věc, a zároveň udělat něco dobrého
pro ostatní. A k té první části – po této zkušenosti bych
neměl problém se nějak v tomhle angažovat, měl jsem
z toho dobrý pocit, takže kdyby byla nějaká možnost, tak
bych se jí asi chytnul.
Takže čistě teoreticky, kdybychom Tě oslovili
příští rok, tak by ses tomu nebránil?
Ne, nebránil bych se tomu.
Angažoval ses někdy v nějaké dobrovolnické
aktivitě? Nemyslím teď vyloženě charitu, ale
v obecném slova smyslu pomoci druhým?
V mém volném času toho moc takového není. Akorát my
máme zahrádkářský svaz, a kdysi jsem chodil po těch
zahrádkách, a ptal jsem se, jestli nechce někdo s něčím
pomoct. Ale jinak jsem nic takového neměl.
Ale co se týče té angažovanosti, tak jsi členem
toho zahrádkářského spolku?
Nejsem sice nějak oficiálně, vzhledem k tomu, že mi ještě není osmnáct, ale angažuju se.
A tam jsi, protože Tě to chytlo, nebo protože
tam máš rodiče či kamarády?
Rodiče tam mám taťku, který je místopředsedou, a já
jsem tam vždycky od malička pomáhal na zahradě u nás,
a potom si pamatuji, že mě jednou poprosil jeden soused, co tam byl, a já jsem mu pomohl, a od té doby když
někdo něco potřeboval, tak jsem tam chodil a pomáhal
s tím, s čím bylo potřeba.
A čemu se tam věnujete? Úpravou zahrad?
Někdo si tam něco pěstuje, někdo to má tak jenom na
ozdobu, případně na relaxaci, odpočinek, třeba my to
tam máme spíš jako alternativu v létě, abychom nemuseli zůstávat v panelovém domě. Tak tam jdeme, máme
tam případně bazén.
A děláš ještě něco ve volném čase?
Ještě jsem dělal dlouhou dobu šachy. V podstatě od
malička někdy od pěti – šesti let. Na to mě navedl děda.
Pak jsem to dělal jednu dobu závodně, ale měl jsem tam
takové rozpory s trenérem, takže s tím jsem skončil. Ale

pořád to hraju, když se to dá. Ať už přes internet nebo
s kamarády, co se tomu taky věnuji. Jinak dělám hodně
sporty, jsem vcelku sportovně založený – od míčových
her až po různou atletiku a takové věci.
A jak s tím bojuješ teď, když studuješ
informatiku? Nepropadáš lenivosti?
Chvilkami už to na mě dopadá, že se mi chce míň a míň.
Já k těm sportům mám od malička blízko, mám k tomu
cit, a nechci se toho zbavit.
A co jsi teda všechno dělal?
Dělal jsem od nohejbalu, fotbalu, basketbalu, až po florbal, atletiku, šplhání po tyči, a kdo ví co dalšího. Teďka
ve volném čase nedělám nic závodně, ale dělám takzvaný
parkur a FREERUN – je to v překladu volný běh, a v podstatě je to o překonávání různých překážek pomoci různých triků – například přeskočíš zeď a u toho se nějak
otočíš.
To musíš mít asi hodně odvahy, ne?
No počítá se to pod takové mírně adrenalinové sporty,
ale vzhledem k tomu, že já se bojím výšek, tak já se spíš
držím ještě spíš takových těch nižších vrstev a mě to tak
nějak naplňuje. Mám z toho vždycky dobrý pocit, že se
naučím něco nového nebo tak.
Máš nějaké představy a plány do budoucna?
Kam se chceš posunout?
Mám takové dvě možnosti, o kterých přemýšlím, buďto
hned po střední škole, jakmile odmaturuji (teda doufám),
že se dám na vysokou školu. Přemýšlel jsem do Brna na
informatiku, a nebo jsem dostal nabídku od strejdy, že
pokud bych měl maturitu i z databází, tak že by mě mohl
vzít na rok k němu do práce, že bych tam mohl u něj dělat
databáze, a po tom roce, že bych mohl jít na výšku, nebo
během toho.
Ale každopádně se chceš držet informatiky?
Jo, chci se držet té informatiky.
Přeji Ti hodně štěstí, ať se Ti to vydaří!
Děkuji moc za rozhovor!
Miroslav Sedláček, regionální redaktor ICM YMCA
Orlová, foto: archiv autora
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3. fundraisingová konference YMCA
Europe v Bruselu
Ve dnech 23.-25. ledna 2014 jsme se společně
s fundraiserkou YMCA Ústí nad Labem Markétou
Fialou zúčastnili 3. fundraisingové konference
YMCA Europe v Bruselu, na kterou se sjelo
celkem 23 účastníků z patnácti zemí Evropy
– od Islandu po Gruzii. Konference se konala
v hotelu poblíž centra belgické metropole,
doslova ve stínu neogotického kostela svaté
Kateřiny. Šťastnější účastníci měli na kostel
výhled i ze svých pokojů.
První blok konference byl věnován vzájemnému představení účastníků a prezentaci o fundraisingu v rámci
YMCA na příkladu YMCA England. Závěrem nám Jane
Burns představila novou korporátní identitu anglické
ymky, která by měla sjednotit dosavadní nejednotná
pojetí ymkařského loga v jednotlivých koutech země.
Řadě přítomných včetně autora těchto řádků však přišlo
nové logo příliš avantgardní a nedostatečně odrážející
ymkařskou tradici.
Během pátečního dopoledne jsme se seznámili s možnostmi financování v rámci struktur
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Evropské unie a také jsme byli informováni o zkušenostech organizací s přímým zastoupením v Bruselu.
Zároveň šlo o jediné dva „neymkařské“ bloky, ve kterých
se o informace a zkušenosti podělili zástupci European
Youth Forum, APRODEV - asociace sdružující šestnáct
křesťanských humanitárních organizací, skautského
hnutí a německé evangelické církve EKD.
Odpolední program vyplnili tři prezentace na téma
sociálních programů v rámci YMCA v různých zemích
– Španělsku, Skotsku a Německu – a systému jejich
financování. Pro mě nejzajímavější byl třístranný model
představený Ianem Marrem z Aberdeenu. Místní YMCA
získá peníze od investorů na projekt začleňování na trhu
práce. Při úspěšné realizaci projektu vyplácí stát investorům část prostředků ušetřených na pomoci nezaměstnaným – jejich původní vklad s určitým zhodnocením.
V pátek večer jsme se pak během společné večeře dočkali milého překvapení. Na stěně restaurace visel Muchův
plakát s českým nápisem a na stůl nám bylo servírováno
chorvatské víno. Posléze se ukázalo, že nejde o náhodu.
Restaurace patřila česko-chorvatskému manželskému
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páru, který nás celý večer obsluhoval. Paní majitelka
dokonce pocházela ze severních Čech a studovala v Ústí
nad Labem odkud přijela do Bruselu i má kolegyně.
Poslední – sobotní – blok jsme zahájili rozcvičkou pod
vedením Matthiase Rufa z Německa. Po tolika prosezených hodinách nám přišla vhod. :) Následující program
byl – po krátkém úvodu generálního sekretáře YMCA
Europe – věnován skupinovým diskuzím nad možnostmi
budoucí spolupráce v rámci fundraisingové sítě YMCA
Europe. Na závěr jsme si navzájem představili výstupy
všech čtyř skupin a získali „za odměnu“ odznáčky YMCA
Europe. :)
Po sobotním obědě následoval výlet do Parlamentaria
– návštěvnického centra Evropského parlamentu. Pro mě
osobně s nostalgickým nádechem, jelikož jsem naposledy navštívil Brusel v předvečer slavnostního otevření této
interaktivní expozice. Následně jsme se začali pomalu
trousit do města či k domovu. Nejdéle jsme udrželi krok
s kolegyněmi z Dánska a Norska, které odlétaly půl hodiny po nás z vedlejší „gate“.
Petr Holas, YMCA Braník

téma, časové úvahy, eseje a studie, rozhovor, kultura, poezie, diskuse – polemika
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NEZOBRAZÍŠ
TÉMA
Věra Tydlitátová: Lo taase lecha pesel (Nevytvoříš si sochu)
Lenka Karfíková: Sinajská přikázání podle Řehoře z Nyssy
Milan Balabán: Běží o víru, ne o vidění Zákaz rytin i vidin
Jakub S. Trojan: Reformátoři a Druhé přikázání
Tomáš M. Živný: Bos primigenius (f. taurus) čili Tur (domácí)
Pavel Hošek: Modloslužené ctění obrazů a logika ikonické
reprezentace
ČASOVÉ ÚVAHY
Jiří Schneider: Odvaha k občanství
ESEJE A STUDIE
Kázání pro adventní dobu (Izajáš 21,11–12)
Markéta Sedláčková: Funkční společnost
Milan Balabán: Marie jako matka, prostřednice
Martin Šimsa: Třetí cesta deliberativní demokracie
Jan Čapek: Víra
ROZHOVOR
Když se řekne exekutor. Rozhovor s M. Růžičkou (P. Hošek)

Dovětek k logu...
V předchozím článku Petra Holase
byla zmínka o vhodnosti korporátní identity – v tomto
kontextu pro fundraisingové účely.
Může nás těšit, že v české YMCA jsme se k tomuto kroku – sjednocení loga – rozhodli již před několika lety
a máme tak před rodištěm YMCA poněkud náskok. :-)
Několik let vše fungovalo velmi dobře, ale po poslední
kontrole dokladů našich akcí v systému VG jsem opět
narazil na několik nešvarů... chybějící logo na plakátech
či materiálech, loga vlastní tvorby – navíc nevalné úrovně, a krádeže log cizích národních Ymek.
Všem, kteří se starají o vnější prezentaci aktivit YMCA
prosím předejte Grafický manuál YMCA, pokud nevíte,
jak se k němu dostat, kontaktujte mě. Díky.
J. V. Hynek

DOKUMENTY
Projev Elie Wiesela, nositele Nobelovy ceny míru
Čas obnoviť záväzok: Dvanásť berlínskych bodov
Lucia Faltinová: Čas obnoviť záväzok: Dvanásť berlínskych
bodov. Kontext
RECENZE
Pavel Hošek: V dobrých rukou (Ladislav Pokorný)
POEZIE
Hildergard mystická i básnická (Magdalena Živná)
KULTURA
Zmiznutie (Pavol Bargár)
DOKUMENTY A ZPRÁVY
Slovo k pamětní desce holokaustu (Jan Kozlík)
Retreat v Mozolově (Ladislav Pokorný)
_________________________________________
Vydává Oikumené – Akademická YMCA
KR má 56 stran, vychází 6x ročně, Předplatné na rok 250 Kč.
predplatne@krestanskarevue.cz.
KŘESŤANSKÁ REVUE
ETF UK, Černá 9, p.p. 529, 115 55 Praha 1
www.krestanskarevue.cz
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Je dobré a utěšené, žít s účetnictvím v lásce
Slabinou mnoha neziskovek je, že se největší
důraz klade na realizaci poslání – na činnost,
kvůli které organizace vznikla. Za méně
důležité, ba obtěžující, se považuje nezbytná
administrativa. A za hotovou popelku v tomto
nezáživném počínání je považováno účetnictví.
Je chápáno jako nutné zlo, zdržující nás od
ušlechtilého páchání dobra.
Tento škodlivý a žel rozšířený mýtus se snažím vyvracet,
kdykoli ho zaznamenám. Bohužel musím konstatovat,
že s náznaky nepříliš kladného vztahu k účetnictví jsem
se setkala i v Ymce. A proto jsem se rozhodla k malé
osvětě.
Nejen YMCA má dlouhou historii. Ještě než lidé uměli psát, začali si hlídat, kolik mají třeba krav – dělali si
zářezy nebo sbírali na hromádku kameny. Jak šel čas,
začaly se metody, jak mít přehled o svém majetku, zdokonalovat. Za vznik účetnictví v dnešním slova smyslu
je považováno 14. století, kdy na toto téma jeden italský
mnich sepsal i knihu. S rozvojem obchodu se systém
propracovával. A nemalý význam měly i metody počítání
– od počítadel z korálků až po dnešní sofistikované účetní programy na počítačích.
Co to je vlastně účetnictví? Uznáváme nutnost dopravních předpisů, abychom se na silnicích nepomlátili hned
u výjezdu z garáže. A vlastně stejnou funkci má i účetnictví. Je to soubor obecně uznávaných a přesně stanovených pravidel, jak evidovat důležité informace o organizaci. Když si budu uschovávat své výplatní pásky a účty
z obchodů a vše si zapisovat do zvláštního sešitu, ještě
nevedu účetnictví.
Účetnictví má svoji předepsanou formu, kterou stát
upravuje zvláštními zákony a předpisy. Jednotná forma
zaručuje, že je možno na všechny organizace hledět
podle stejných měřítek, že lze posoudit, jak stát hospodaří, jaký je jeho národní důchod, vývoz a všechno to,
co národohospodáře zajímá. Stát také může vyměřovat
daně v jednotném prostředí, může sledovat a poměřovat
hospodářské výsledky jednotlivých firem
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i odvětví. Účetnictví může být třeba i důkazním prostředkem při vedení sporů. Systém účetnictví je sjednocený
z výše uvedených důvodů i v celé EU.
Ale pozor – účetnictví je v neposlední řadě důležitým
zdroje informací pro ty, kdo organizaci vedou. Poskytuje důležité podklady pro řízení organizace – a to nejen
v komerční sféře, ale i v té naší, kde zisk není hlavním
cílem našeho počínání.
Zkrátka – účetnictví je zdrojem mnoha důležitých informací. Účetní výkazy jsou pro ekonoma něco jako lékařská
dokumentace pro doktora. Z účetních výkazů se dá vyčíst
vše o životosprávě, úspěších, nemocech a zásazích do
zdravotního stavu organizace. To však platí nejenom
pro ekonomy – ty si každý kolektivní člen v Ymce může
dovolit jen stěží. Ale trochu se orientovat v tom, co účetní informace znamenají, by měl každý, kdo rozhoduje
o fungování svého třeba i sebemenšího spolku. Každého
by přece mělo zajímat: Jak jsme si vedli? Kde jsou slabá
místa našeho organizmu? Na co je třeba se zaměřit? Co
si můžeme v budoucnu dovolit? Máme dobré vyhlídky?
Jaká je struktura našeho majetku? Jaká je naše situace ve
srovnání s jinými? Jaká jsou naše rizika?
Účetní výkazy představují výstupy z účetnictví. Nejste-li
účetní, nemusíte zrovna vědět, co je to obratová předvaha, časové rozlišení, dohadné položky a výnosy příštích
období. Ale měli byste se určitě zajímat o to nejzákladnější - výsledovku, rozvahu a cash-flow.
Výsledovka, čili výkaz zisku a ztráty, ukazuje, kolik nákladů jste za určité období vynaložili a kolik máte za toto
období výnosů. Ve výsledovce najdete, zda jste utrpěli
ztrátu nebo máte zisk. Rozvaha naproti tomu vyčísluje,
kolik čeho k určitému datu máte a kde jste na to vzali.
Další, co by vás určitě mělo zajímat, je cash-flow. To
není sprosté slovo, ale přehled o tom, kolik finančních
zdrojů máte na určité období k dispozici a kdy případně
nastanou problémy.
Účetní s klotovými rukávy hledající s vytřeštěným zrakem
po nocích haléřovou nesrovnalost, patří spíše do legen-
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dárních prvorepublikových příběhů. Ne že by dnes pro
účetní nebylo černou můrou hledání haléřových rozdílů, ale neznamená to, že vedení účetnictví je nezáživnou
a úmornou kancelářskou dřinou. Pokud máte účetního
nebo účetní s tímto přístupem, bez rozpaků se ho zbavte.
Koho tato práce nebaví, obvykle ji nedělá dobře. Z účetních mívají vedoucí neziskovek často neoprávněné obavy
a vzbuzují v nich respekt. Účetnictví je však služba, která
je tu pro vedoucího k dispozici jako zdroj všech informací, které chce a potřebuje znát (pochopitelně těch, které
se týkají hospodářské činnosti!). Nebojte se proto svého
účetního/svoji účetní úkolovat!
Je jasné, že na potřebné podrobnosti zde není prostor.
Ale pokud jste si během čtení těchto řádků řekli, že tedy
snad omdlévat při spatření číslíček na účetních výkazech
již v budoucnu nehodláte, mého cíle bylo dosaženo.
A pokud by vás zajímalo víc, můžeme si udělat nějaký
společný účetní dýchánek v rámci YMCA. A nezapomeňte – kdo má pořádek v účetnictví, nemůže udělat ostudu
dobrému jménu YMCA! A jen ten, kdo má pořádek v účetnictví může dodržet ono biblické: „Nikomu nebuďte nic
dlužni, než abyste se navzájem milovali.“ (Řím 13,8).

Diář YMCA 2014
Zabukujte si ve svých diářích termíny:

4.–6. dubna

na Školení hlavního vedoucího tábora

9.–11. května

na tradiční Setkání YMCA na Soběšíně

6. září

na Valné shromáždění YMCA

6. –7. září

na Kurz člena výboru YMCA

16. září

na SeZam – Setkání zaměstnanců YMCA

7.–9. listopadu

na Kurz činného člena YMCA

Marie Kotrbová, YMCA Živá rodina, foto: J. V. Hynek
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Konference UNIFY
Spojení napříč Evropou

Ve dnech 13. - 16. února 2014 se konala
v německém Görlitzu konference UNIFY,
s názvem „Uniting Across Europe“ (Spojení
napříč Evropou). Konferenci uspořádala
křesťanská misie YMCA Europe. S podtitulem
„Inspire, Worship, Share“ (Inspirovat, uctívat,
sdílet) měla konference za cíl inspirovat
zaměstnance a dobrovolníky YMCA, znovu
připomenout a zdůraznit křesťanské základy
YMCA tak, jak jsou uvedeny v Pařížské bázi.
Dále poskytla platformu pro sdílení myšlenek, problémů
či dobrých praxí mezi evropskými YMCA. S potěšením
můžeme konstatovat, že i YMCA v ČR měla na konferenci
své zastoupení, a tak se zařadila do skupiny více, jak 100
účastníků z celé Evropy.
Program konference byl rozdělen do čtyř dnů, první
přednáška se konala večer v den příjezdu a poslední
se konala v den odjezdu, v neděli 16. 2. 2014. Celkově
se se uskutečnilo pět přednášek; témata
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přednášek byly „YMCA jako hnutí stavěno kolem Krista“ (J. Schmutz), „Písmo a jeho schopnost přeměňovat“
(R. Werner), „Evropský pohled na YMCA“ (J. Iglesias),
„Služba potřebným prostřednictvím věrnosti a solidarity“
(S. Stephens), a „Jak zavést křesťanské společenství do
YMCA“ (C. Veres).
Kazatel a dlouholetý dobrovolník YMCA Mnichov,
Joachim Schmutz, upozornil na skutečnost, že YMCA
byla založena jako křesťanské hnutí, a že bychom i dnes
měli v naší práci realizovat tyto zásady. Uznal, že se často
necháváme rozptýlit každodenními starostmi (například
„Kde získáme peníze na tyto aktivity?“, „Máme dost dobrovolníků pro naši činnost?“, „Neurazíme místní vládu či
potenciální příznivce, pokud se budeme otevřeně hlásit
ke křesťanství?“, atd.).
V záplavě těchto povinnosti bychom si však měli uvědomit, že YMCA je hnutí stavěno kolem Krista. Velice zajímavé byly podněty generálního sekretáře YMCA Německo, Rolanda Wernera, který vyjmenoval pět způsobů, jak
k nám Bůh promlouvá a jaké má schopnosti přeměňovat
naše životy a to, co děláme. Heslovitě jsou tyto „change
agenty“ Písmo, skutky, Duch svatý, společenství a kříž.
Všeobecně bylo doporučeno, abychom více četli Písmo, abychom v našich skutcích napodobovali Krista,
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abychom se otevřeli moci Ducha svatého a nechali ho
pracovat v nás i v Ymce, abychom si uvědomili důležitost
a sílu ymkářského společenství a pečovali o něho, a abychom znovu objevili sílu kříže a jeho poselství.
Přednášky byly doplněny zpěvem, společnými modlitbami, semináři a volnočasovými aktivitami, např. „Prayer
Walk“ (Modlitební procházka), která vedla Görlitzem
a polským Zgorzelcem, kdy se účastníci modlili za jednotu obou zemí, historicky tolik pošramocenou. Páteční
večer byl zpestřený kulturním programem, kde se mohla
každá země nějak předvést, buďto zpěvem, tancem, hrou,
kvízem, nebo jídlem a pitím. Česká delegace se navždy
vryla do paměti účastníků svým příspěvkem – kolekce „voňavých“ sýrů (olomoucké tvarůžky, romadur,
niva…), pivem a Becherovkou. :-) Odérem mohli konkurovat snad jen Islanďané, kteří přivezli na ochutnání svou
specialitu – sušenou rybu. I přes smyslové překážky se
sýry setkaly s úspěchem, a nemuseli jsme je vozit zpátky
domů do Čech.
Program každého dne byl zahájen diskusí v malé skupině
asi 20 účastníků, kde se mluvilo o programu předešlého dne a očekávání ze dne nového. Účast na konferenci
byla pro českou delegaci nejen zajímavá a inspirativní,
ale hlavně přínosná. V souvislosti s plánováním strategického směřování YMCA v ČR na další období, jsme
získali příklady dobré praxe z jiných evropských YMCA,
navázali důležité kontakty, hlavně s YMCA v Německu
a v Polsku, a utvrdili se v dobrém partnerství s YMCA
Slovensko. Nemluvě o tom, že jsme měli možnost poznat
nová, historicky významná místa. Nejcennější poznatek
bylo nejen vidět, ale i zažít to, jak je naše ymkářská
rodina rozmanitá a pestrá co do náboženského vyznání,
a přece jsme „všichni jedno byli“.
Tamara Anne Smelíková, zahr. sekretář YMCA v ČR
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Inspire | Worship | Share

Setkání
YMCA
2014
Těště se na každoroční Setkání YMCA na
Masarykově táboře na Sázavě u Soběšína!
Termín akce:

9.–11. května
Téma:

170 důvodů k oslavě
Můžete se těšit na:
Lezeckou stěnu, Soběšínský pětiboj,
čajovnu, duchovní program, výtvarné
aktivity, deskové hry, program pro děti,
lodě, oheň velké rady a mnoho jiného...
Ceny za Setkání YMCA 2014:
900 Kč – nedotovaná cena - pro sponzory (plná
výše nákladů)
800 Kč – nečlen YMCA
600 Kč – člen YMCA 13 let a více
400 Kč – při účasti na organizaci programu (po
domluvě s organizátory)
200 Kč děti 3–12 let členové YMCA
600 Kč – děti 3–12 let nečlenové YMCA
100 Kč – třetí dítě v jedné rodině ve věku 3–12 let
bez nároku na postel (plná výše nákladů 450)
Zdarma děti do dovršení 3 let – bez nároku na stravu a vlastní postel.
Členům YMCA budeme proplácet jednu cestu dle
stanovených pravidel.
Více na www.ymca.cz
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V nízkoprahovém klubu Orion máme úspěchy

Ústí nad Labem/Krásné Březno – Posláním
nízkoprahového klubu Orion, který provozuje
ústecká YMCA, je sociální začlenění ohrožených
dětí a mládeže ve věku 12–18 let, a to mimo
jiné jejich motivací ke studiu a následně
zaměstnání a kariérovým poradenstvím.
Sociálně znevýhodněné děti z romských rodin častěji než
jejich vrstevníci končí svou školní kariéru už na základní
škole a pak nemají žádné uplatnění na trhu práce. Je to
tím, že škola není jejich prioritou a od rodičů nedostanou
většinou žádnou podporu.
Již od podzimu 2013 v klubu Orion realizujeme přednášky a besedy o středních školách. Individuálně se
přizpůsobíme potřebám našich klientů a mluvíme s nimi
o výběru školy, motivaci pro studium.
Chtěli bychom se podělit o jeden velký úspěch. Jeden
z našich klientů byl přijat na střední ško-
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lu, kam se dostal až do maturitního ročníku. V této době
začala naše vzájemná spolupráce s přípravou na maturitní zkoušku, ale také pomoc, aby byl přijat na vysokou
školu. Již je únor a náš společný sen se splnil. Roman má
za sebou první semestr vysoké školy. Je vzorem pro naše
ostatní děti a proto jsme se rozhodli, že naším klientům
– žákům 8. a 9. tříd, poskytneme kariérní poradenství,
aby si vybrali vhodnou střední školu anebo takový obor,
který je bude bavit a následně jej i dokončí.
K tomu nám poslouží test COMDI, který se realizuje na
Úřadu práce v Ústí nad Labem. Test trvá 1 až 2 hodiny
a díky němu se děti dozvědí, jaký obor je pro ně vhodný.
Program COMDI® modul A umožňuje získat a vyhodnotit informace o profesních zájmech žáka, jeho profesní
orientaci, vědomostech v českém jazyce, matematice
a všeobecných znalostech, schopnostech pro okruhy
povolání. Program zmapuje důležité osobní vlastnosti
žáka pro integraci ve společnosti a typ odolnosti žáka
v zátěžových situacích. Součástí výstupu je nastavení
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předpokladů pro různá studijní zaměření a doporučení
nejvhodnějších typů škol, studijních oborů.
V lednu jsme v aktivitě pokračovali a na základě výsledků z absolvovaného programu COMDI vybírali s dětmi
vhodnou střední školu a pomáhali také s vyplněním přihlášek.
„V testech budeme pokračovat i příští rok a budeme se
snažit o to, aby řada dětí měla větší šanci a lepší uplatnění na trhu práce“, doplňuje vedoucí Nízkoprahového
klubu ORION Aneta Götzingerová.
Nízkoprahový klub Orion provozuje ústecká YMCA
a poskytuje, kromě dalších aktivit, také poradenství,
informační servis, kontakt s institucemi a další podporu
pro mladé lidi. Dále nabízí aktivity a prostor pro volný
čas jako např. stolní fotbal, tenis, stolní hry, PC s internetem, žonglovací a hudební vybavení. Má otevřeno od
pondělí do čtvrtku vždy od 14 do 18 hod. Třikrát týdně též
probíhají v odpoledních hodinách hudební a sportovní
kroužky.
I v březnu chystáme jak pravidelné, tak mimořádné akce.
Klub Orion v lednu denně navštívilo průměrně 35 až 40
dětí.
Další info na: http://www.usti.ymca.cz/promlade/orion/

Řekli o YMCA...
„YMCA se přeorganisovala na mocného
činitele v životě praktickém i ve správě
státu a obce. Neznám lepší příležitosti
pro investování peněz, která bezpečněji
a hojněji se vrátí, nežli ona investice, jež
pomáhá bližnímu.“

Mgr. Aneta Götzingerová, Mgr. Markéta Fialová
William Howard Taft, 27. prezident Spojených států
amerických (ve funkci 1909-1913).
Není sporu, že YMCA je organizací, která je svým
geografickým rozšířením, rozsahem aktivit, dlouhodobou tradicí a významem své činnosti důležitým
a respektovaným subjektem pracujícím s dětmi, mládeží i celými komunitami.
Všimla si toho i řada lidí, kteří zastávali důležitá místa a čas od času také někdo z nich o Ymce pronesl
něco zajímavého. Pokud na něco takového narazíme,
na stránkách Proteinu se o tom zmíníme.
J. V. Hynek, foto: wikipedia.org,
citace: Y.M.C.A. – časopis sdružení YMCA v Československu, číslo 3, 1924, str.2.
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GLOBAL WEEKEND
Seminá

Norskou Y-Global jsem byla já a další dvě
ymkařky pozvány do norského Strandheimu
na Global weekend. S informací, že se bude
jednat o seminář ke kampani Stop Poverty
(stoppoverty.com), jsme se první listopadový
víkend do Norska vydaly.
S překvapením jsme zjistili, že Global weekend je součástí dvouletého tréninku norské YWCA-YMCA (KFUKKFUM) pro mladé vedoucí (cca 16–18 let). Celý víkend
pro mladé vedoucí pořádali vedoucí již vyškolení a starší, přesto i tak o 2–4 roky mladší než my. A Stop Poverty
kampaň byl pouze jedním z mnoha témat, které jsme
během celého víkendu nakousli. Takže ve velice krátkých
sessions s velice dlouhými pauzami mezi nimi jsme se
postupně dozvěděli o všech working groups Y-Global.
Některé věci byly velice zajímavé, jiné trošku za vlasy
přitažené, každopádně pro norské děti, které si neuvědomují, jak dobře se vlastně mají, byl program na přiměřené úrovni. Nám starším bohužel nic moc nového
nepřinesl.
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ke kampani Stop Poverty vNorsku

Přesto myslím, že byl tento víkend přínosem. Když jsem
se s kampaní Stop Poverty setkala v červnu poprvé, moc
mě mrzelo, že něco podobného česká YMCA nedělá.
Postupem času (a nejvíce na Global weekendu) jsem přišla na to, že nápad je to sice hezký, ale nemají to úplně
dotažené do detailů. Každopádně ve mě stále více klíčí
plány na podobné aktivity pro českou YMCA a global
weekend měl tu důležitou úlohu v tom, že nás naučil,
čemu se vyvarovat a jaké chyby neudělat. :-)
Ale abychom nebyli jen negativní – norský systém vzdělávání vedoucích je skvělý a propracovaný, mají spoustu
schopných a motivovaných lidi a práci YMCA skutečně
vedou do globálních rozměrů, což je skvělé a záviděníhodné. Takže rozhodně je co se od norské YMCA učit!
Magdalena Rounová, foto: autorka textu

Zahraniční nabídky YMCA 2014
Máte chuť letos strávit prázdniny jinak? Chcete
získat cenné zkušenosti a kompetence, které
Vám pomůžou v budoucnu získat zajímavé
zaměstnání nebo se dostat na vysněnou školu?
Což takhle si smysluplně vydělat nemalé
kapesné v zahraničí? Zkuste se přihlásit do
našich programů dobrovolnictví!
Tradičně nabízíme možnost se zapojit do programu
Volunteers for Europe, který funguje jako výměnný dobrovolnický program při YMCA Europe. V rámci tohoto
programu YMCA vysílá a hostí dobrovolníky po celé
Evropě a nabízí široké spektrum hostitelských projektů
(především však zaměřených na práci s dětmi a mládeží). YMCA v ČR většinou vysílá své křepelky do YMCA
Lakeside, YMCA Romford, YMCA Greenhill, nebo YMCA
Oslo. Pokud máte zájem, přihlaste se, co nejdříve! Místa
se letos plní bleskovou rychlostí!
Evropská unie sice vstoupila do nového programového
období, naštěstí další z našich žádaných dobrovolnických
programů, Evropská dobrovolnická služba, pokračuje
dál víceméně beze změn. EDS nabízí možnost pracovat
v zahraničí po dobu 2–24 měsíců za velmi výhodných
podmínek. Letos jsou tři termíny na podávání přihlášek,
a to 17. března, 30. dubna a 1. října.

Sledujte naše webové stránky www.ymca.cz/zahranicniprogramy/ pro aktuální nabídky, anebo napište přímo
Tamaře na ymca@ymca.cz.
European Youth Workers Camp 2014 žije!
Tento tábor, lidově známý jako „Tábor Michelstadt“, se
koncem loňského roku setkal s mnoha úskalími – grant
na jeho podporu byl zamítnut, místo jeho konání se přesouvalo z jedné země do druhé, a personálně tak trochu
osiřel, neboť jeho dlouholetý „kapitán“, Filip Rajnoch,
vyplouvá na nové vody svého života.
I přes tyto „potíže“ je naší milou povinností Vás srdečně
pozvat k účasti na tábor, který se koná ve dnech 4.–11.
8. 2014 v Greenhill, Severní Irsko. Tábor má za účel propojit dobrovolníky a příznivce YMCA, kteří především
pracují s mládeží, napříč celou Evropou na vzdělávacím týdenním táboře, kde jsou přednášky a workshopy
týkající se hlavně leadershipu a teambuildingu a dalších
poznatků pro práci jako dobrovolník v YMCA. Je otevřen
všem ymkářům ve věku 16–27 let. Účast je ústředím
dotována ve výši 50 EUR na osobu. Přihlásit se můžete
do 31. března, a počet míst je omezen na 5. Pro více
informací sledujte naše webové a facebookové stránky,
anebo kontaktujte zahraniční oddělení.
Tamara Anne Smelíková, foto: archiv
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ENGLYSH WITH TAMARA

Yntroduction

YMCA in the world, to introduce the interesting projects
that I am working on, and maybe just write about my
observations and feelings. If you have any suggestions
or questions, feel free to contact me at ymca@ymca.cz.

Dear readers,
You are now reading the first of many (I hope) Protein
articles in English! The idea is to practice your English
reading skills and to build your vocabulary; I hope that
my small contributions will help improve your English!
In any case, my goal is to be entertaining, at the very
least.

See you next time!

I suppose the first thing I should do is introduce myself,
being new to the YMCA family in the Czech Republic. My
name is Tamara, and I am the new International Secretary
of YMCA in the Czech Republic. I have been working
here since January, and I must say, I feel very blessed
to be here!
Although I, myself, am new to the YMCA in the Czech
Republic, I can’t really claim that the YMCA is something
completely novel to me. The “Y” is something that I have
running through my veins: my great-grandfather, Bertram
Grant Mitchell, was a YMCA secretary in Harbin and in
Riga in the early 1920’s. He also worked for the YMCA in
Switzerland, and in many other places.
My grandmother was lucky enough to travel with her
father on his missions, and so she spoke eight languages fluently! She and her sister spent many after-school
hours in the “Y”, and she passed this tradition on to her
four children. Not long ago, I found a letter from my
uncle, written when he was ten to his father who was
serving in Germany at the time, and he mentioned that he
was writing the letter at the “Y”! So, I guess I can say that
although I have been a YMCA member “on paper” for
only several months, I have been brought up to respect
the principles that the YMCA is built on since my childhood. Therefore, the YMCA is not so new to me, after
all.
These articles will be in American English, because that
is where I grew up. The Czechs would say “that’s the way
my beak grew on”, but the Americans wouldn’t. :-) In the
future, I hope to explore the history of the
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Vocabulary
• contribution – příspěvek
• at the very least – přinejmenším
• suppose – předpokládat (I suppose = předpokládám)
• novel – nové, ale take roman
• running through veins – koluje v krvi
• pass a tradition on – předat tradici
• beak – zobák
Tamara Anne Smelíková, foto: YMCA Mělník
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Volejbalový turnaj YMCA 2014

Třetí ročník Volejbalového turnaje YMCA se již
tradičně odehrál pod patronací sdružení YMCA
DAP 15. února ve sportovním areálu Univerzity
Pardubice. Oproti minulým ročníkům se
rozrostl počet týmů na osm hrajících smíšených
„mančaftů“.
Chvilku po desáté ranní hodině tak na kurt nastoupili
někteří ostřílení borci známí již z minulých turnajů (EVS
Pardubice, Zachlívený dvoreček, Černí delfíni), pražské
týmy, které se již dříve účastnily Volejbalového turnájku YMCA Praha (Sokol Žižkov, Pondělní YMCA) a také
úplní nováčci (Pražský výkvět, Údolí husího krku, ZTP
Olomouc).
Po společném duchovním zahájení s farářem
a zasloužilým členem YMCA Radimem Žárským se
všechny týmy pustily do boje o krásný velkolepý putovní
pohár a chutné odměny. Družstva byla losem rozdělena
do dvou tabulek, po jejichž dohrání navazovalo semifinále, které bylo zakončeno finálovými utkáními o první
a třetí místo.

Výsledné umístění tým :
1. ZTP Olomouc
2. Pondělní YMCA
3. EVS Pardubice
4. Pražský výkvět
5. Sokol Žižkov
6. Údolí husího krku
7. Černí delfíni
8. Zachlívený dvoreček

Vítězem třetího ročníku se stal tým ZTP Olomouc. Děkuji
všem zúčastněným a zase za rok se těším na viděnou.
					
Volejbalu zdar!!
David Strádal, YMCA DAP,
foto vítězného týmu: J. V. Hynek
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Support our brothers and sisters in Ukraine
Všichni sledujeme situaci na Ukrajině, nabízíme
postoje a informace z ymkařské rodiny.
Dear Friends,
the joy that we felt from our bronze medal at the Olympics
last night was greatly dampened by the live news reports
showing the violence on the Maidan – the Independence
Square – in Kiev, which we watched in disbelief. We are
very sorry that you are experiencing such hard times in
your country at the moment, and that the freedom of speech and opinions – whatever they may be – something
that we have cherished as a given for over twenty years
now and that is one of the pillars of the YMCA – is being
so brutally attacked. We admire your democratic spirit
and your willingness to discuss those issues that you
feel to be important; but it is difficult to discuss your
views with weapons and violence, and every single life
lost in such „discussions“ is a tragic loss not only for the
families of the victims, but for democracy itself.
Our thoughts are with you, and we pray that freedom,
justice, rationality and peace shall be victorious in your
country.
In Prague, 19 February 2014
YMCA in the Czech Republic
Jaroslav Pechar, Chairman; Milada Pajgrtová, General
Secretary
_______________________________________
Dear International YMCA Friends!
We really appreciate your warm words and moral support during this hard time in Ukraine! It was extremely
important for us to get many letters of support from you!
This armed conflict was very unexpected for us as at
the beginning it was a peaceful demonstrations against
a sudden reject of the president and government to sign
an Agreement on Association with the European Union.
After the violence against peaceful protestants, many
thousands of people in Kiev and other cities of Ukraine
went to the streets to oppose the regime that we had,
corruption, for human rights and social values.
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Last week the authorities started real war against the people of Ukraine! We never could imagine that in peaceful
times so many people can be killed and so many people
can be injured in three days! And this happened in the
middle of Europe…! These days were so long to each of
us… We actually started to understand more clearly the
human values when you do not know what is going to
be the next moment, who is going to be killed, attacked,
injured… It is hard to explain in words the feelings that
we had…
At the moment the situation has become quite stable in
Kyiv, though we still have big tension and the cases of
the violence and separation in the Eastern and Southern
parts of Ukraine.
YMCA all over the World always was an organization that
supports civil people during the wars, the one that gives
to suffering people a hope. And at this moment of the
crisis in Ukraine, when hundreds and thousands of civil
people have been injured, we really need your support
and help from the international partners!
We would like to ask for the financial support to those who were injured and for their families. There were
around 100 people killed and more than 5 000 injured.
We kindly ask you to support and help people who really
need it.
Unfortunately we also had losts in the YMCA Ukraine.
One of the volunteers of Rivne YMCA was killed by sniper on the 20th of February. His name was Oleksandr
Hrapachenko, he was only 26 years old… The people
knew him as positive, energetic, enthusiastic young man
who was fond of scouting, tourism, alpinism.
Another young man – YMCA scout leader, who was
injured is Vladyslav Zubenko. This young person is from
Kharkiv, he came to Maidan and got a shot from the police. He has injured lung, kidney and liver. Now he is in
reanimation and he is in critical conditions. These are
just two persons about whom we know. But still there are
lots of people missing.

SAZE
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)
- Tričko klasické (sportovní dres) s velkým logem
YMCA na hrudi s nápisem CZECH REPUBLIC
(modré, tmavě modré, černé)
- Klobouk a kšiltovka (světle béžové s vyšitým logem)
- Šňůrka na mobil nebo klíče s nápisem www.ymca.cz.
- Placka „I love YMCA“
- Tužka papírová s nápisem YMCA - prostor pro Tebe

Logo YMCA Ukrajina
Referring to this situation we kindly ask you to organize
a fundraising activities in your communities to donate
money for the people, injured in Ukraine. Afterwards we
will agree with you how they could be transferred to the
YMCA account in Ukraine. We are in close cooperation
with organizations, organizing help for the victims and
we will transfer the money to them or to the families
directly.
Please be sure that the spending of the money will be in
a transparent way and we will send you the reports about
how all these money were used.
Thank you for your understanding and support!
On behalf of Ukraine YMCA,
24 February 2014
Orthodoz priest Zhabkovskiy, President of YMCA Ukraine; Viktor Serbulov, General Secretary of YMCA Ukraine

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 p íštím čísle?
1. To, čím do něj přispějete :-)
2. To, co pro vás připraví ostatní...
Tématem příštího Proteinu bude:

YMCA – 170 důvodů k oslavě
V letošním roce platí rovnice: 2014 - 1844 = 170!
YMCA slaví 170 let od svého založení a proto hledáme 170 důvodů k oslavě. Máte-li jakýkoliv důvod
slavit s námi toto výročí, pošlete příspěvek k tomuto
tématu... Proč stojí za to, že tu YMCA je? Co přináší,
co umožňuje, vám, ostatním,... napište!
Nezapomeňte ale také na zprávy a (kvalitní) fotografie
ze svých akcí. Uzávěrka je 20. 5. 2014.

Kde: Kabinet Múz, Denisovy Sady a music club Metro
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