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Rozhovor s novým předsedou
YMCA po volbách, kdo je kdo?

YMCA uznanou organizací
získali jsme titul MŠMT až do roku 2020

Členství v YMCA
dříve, nyní, v budoucnu...
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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.
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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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Tak tu máme další číslo a kupodivu je opět výživné.
Stačí se podívat do obsahu a hned vidíte, že je plné
příspěvků ze zahraničí. Může to inspirovat k výjezdu i vás – pokud ano, nepřehlédněte rámeček na
straně 30.
Ale abychom nezačali od konce... už se stalo... no
nevadí, ale hned první příspěvek je důležitý, ten
nepřeskočte, druhý aktuální, takže se u něj také
zastavte a třetí je přímo tématem čísla, takže nutný,
ve čtvrtém se dozvíte o důležité konferenci a pátý
je rozhovor s novým předsedou, čili nelze pominout, šestý – úžasná plavba na kterou se hned tak
nedostanete, sedmý... zkrátka takto to jde dál a dál
a nakonec zjistíte, že jste na konci celého Proteinu
a mrzí Vás, že už další stránka ku čtení není...
To ostatní tedy zase příště, takže teď něco pěkného
zorganizujte, prožijte, aby bylo do příštího čísla
opět co dát, tedy na závěr mé obligátní...
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YMCA opět uznanou organizací!
YMCA v České republice opět získala titul „NNO
uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží
na léta 2016–2020“. Odborná komise MŠMT
vybrala pouze 13 organizací, které splnily
všechny požadované podmínky pro udělení
titulu a YMCA je mezi nimi!!!
Abychom titul získali, museli jsme doložit, že splňujeme
následující:
1. Organizace vznikla nejméně 5 let před podáním žádosti.
2. Organizace má organizační jednotku minimálně ve 3
krajích České republiky.
3. Organizace je podle svých stanov organizací dětí
a mládeže nebo má ve svých stanovách zakotveno, že
práce s dětmi a mládeží je její hlavní činností.
4. Organizace má jasně definovanou organizační strukturu a jasně popsané procesy v organizaci.
5. Organizace zveřejňuje srozumitelnou a přehledně
zpracovanou roční zprávu za uplynulý rok nebo určité
období včetně informací o hospodaření organizace.
6. Organizace má zpracovaný strategický plán rozvoje
obsahující koncepci rozvoje své činnosti do roku 2020
a stručný popis výchovně vzdělávacího programu, který
obsahuje jasně formulované cíle, metody, formy.
7. Organizace nemá závazky po splatnosti mj. jiné vůči
státu, obcím a krajům a nemá dluh na pojistném na
veřejné zdravotní pojištění. Statutární orgán nebo členové statutárního orgánu nebyl/i odsouzen/i pro jakýkoliv
úmyslný trestný čin.
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8. Organizace obdržela nejméně ve čtyřech letech
z posledních pěti let před podáním žádosti dotaci ze státního rozpočtu v rámci Programů státní podpory práce
s dětmi a mládeží pro NNO, kterou řádně vyúčtovala.
9. Organizace svoji činnost systematicky prezentuje široké veřejnosti.
10. Činnost organizace je pravidelně vyhodnocována.
11. Organizace realizuje činnost nejen pro vlastní členy, ale trvale nabízí činnosti a aktivity i pro další děti
a mládež.
12. Organizace podporuje dobrovolnictví mládeže.
13. Organizace umožňuje účast na své činnosti i dětem
a mládeži se speciálními vzdělávacími potřebami (tj.
osobám se zdravotním nebo jiným hendikepem).
14. Organizace pravidelně vzdělává své vedoucí dětí
a mládeže i ostatní pracovníky s dětmi a mládeží v akreditovaných vzdělávacích zařízeních nebo v rámci vlastního vzdělávacího systému, který je znám MŠMT.
15. Organizace má kvalitní personální zabezpečení své
činnosti. Nejméně 60 % osob samostatně řídících činnost výchovné jednotky dětí a mládeže (např. oddílu,
kroužku, klubu) jsou absolventy akreditovaných vzdělávacích programů nebo akcí realizovaných na základě
vnitřního vzdělávacího systému organizace, který je
znám MŠMT.
Díky všem ymkařům, nejen za práci s dětmi, ale také za
výkaznictví a administrativu, jak vidíte, není to zbytečné.
:-)
Jaroslav V. Hynek, grafika: MŠMT

DUCH

Slovo YMCA v ČR k situaci migrantů v ČR a Evropě
Valné shromáždění YMCA v České republice přijalo na
svém jednání dne 19. září 2015 toto prohlášení.
Jedním z hlavních témat současných dnů je
situace migrantů, kteří přijíždějí do Evropy
z různých částí světa. Hledají v ní útočiště
a bezpečí pro sebe a své rodiny. YMCA v České
republice se jako významná nevládní nezisková
organizace cítí povinována zaujmout k vzniklé
situaci stanovisko a obrátit se na své členy
a příznivce s touto výzvou.
YMCA je organizace, která pracuje zejména s dětmi,
mládeží a rodinami. Usiluje o harmonický rozvoj celého
člověka, jeho ducha, duše a těla ve světě, kde žijeme.
Není proto možné, abychom se nevyjadřovali slovem
a zvláště činem k událostem, které nás obklopují a více
či méně ovlivňují životy nás a našich bližních. V tomto
duchu vyzýváme k aktivní činnosti a pomoci migrantům
všude tam, kde je to možné, účelné a smysluplné. Ke
zvážení dáváme všem členům – individuálním i kolektivním – tyto způsoby pomoci:
► navažte či oživte partnerství s místní organizací, která pomoc migrantům aktivně poskytuje, zejména s těmi
organizacemi, které jsou nám blízké svým křesťanským
posláním, a dejte jim své síly a kapacity k dispozici;

► podle svých možností iniciujte nebo podpořte projekt pomoci, který reaguje na aktuální potřeby migrantů,
a finančně nebo jiným způsobem se podílejte na jeho
zdárné realizaci;
► pomozte šířit informace o možnostech podpory
a pomoci mezi členy a příznivci YMCA ve vaší obci/
městě/regionu a všemi lidmi ochotnými přiložit svoji
ruku k dílu.
Situace se vyvíjí velmi rychle a to, co bylo potřeba včera,
dnes již nemusí postačovat nebo být adekvátní. Jakákoli
pomoc musí odpovídat na reálné potřeby konkrétních
lidí, jinak se mine svým účinkem. V případě spolupráce s partnerskými organizacemi nebo realizace vlastních projektů si důkladně zjišťujte aktuální informace
a neplýtvejte svými silami tam, kde je to zbytečné.
Jsme přesvědčeni, že v této chvíli není nezbytné hromadit další a další argumenty a slovní vyjádření, kterých
je ve veřejném prostoru více než dost. Více než slov je
třeba činů, kterými projevíme svoji angažovanost a dobrou vůli.
Praha 21. 9. 2015
Mgr. Jaroslav Pechar, předseda

►

YMCA

Členství v YMCA

YMCA je Křesťanské sdružení mladých lidí, je
tedy členskou organizací, nově se dá říci také
spolkem. Sdružuje, spolčuje osoby, za nějakým
účelem, kolem nějaké myšlenky, ideje. Členský
princip je důležitý, umožňuje bližší společenství,
větší identifikaci s posláním organizace...
Jaká je budoucnost YMCA? Stojí za to být ymkařem? Jak
se nám daří pracovat se členy, získávat nové, udržet stávající? Víme jak na to?
Být členem YMCA to zní hrdě! Proč? Nemyslím to
v nějakém elitářském smyslu, ale abych dovyložil mé
použití známého výroku Maxima Gorkého „Člověk – to
zní hrdě!“, tak tím, že ymkař si může mnohem více uvědomit, kdo to ten člověk opravdu je. Alespoň se o to
snažíme v našem výchovně vzdělávacím programu
– všemi aktivitami vést účastníky i vedoucí k poznání
a neustálé konfrontaci s tím, že člověk byl stvořen jako
jednota ducha, duše a těla. Usilujeme o harmonický rozvoj všech těchto tří rovin, abychom obstáli ve světě, který
nás obklopuje.
Podíváme-li se do historie, tak vidíme, že YMCA se ihned
po svém založení v roce 1844 rychle rozšířila do celého
světa a během několika let měla statisíce členů. Také na
našem území se Ymce od počátku velmi dařilo, během
první republiky měla YMCA přes 20.000 členů. Přerušená kontinuita fašistickým a později komunistickým
režimem samozřejmě způsobila své a YMCA tak v roce
1990 vstupovala do úplně jiné doby. Členský princip byl

do značné míry zdiskreditován a obecný odpor k závaznému členství kdekoliv, se výrazně projevoval.
Nicméně s tímto faktorem se musely vypořádat všechny
organizace, ať už jsou jakéhokoliv zaměření (od sportovních, chovatelských, mládežnických až po politické
strany).
A někomu se to daří lépe, jinému hůře. Podíváme-li se na
graf níže, vidíme, že členská základna Ymky sice ne dramaticky, sice ne trvale, ale přece jen klesá. V posledním
dostupném roce – tedy 2014 vidíme optimistický zoubek
nahoru a podle mých předběžných informací by se mohl
počet členů YMCA v roce 2015 opět zvýšit. Data z velkého sčítání ymkařského lidu budeme mít brzy k dispozici,
tak se necháme překvapit. Na druhou stranu však musíme jedním dechem dodat, že počet členů je pouze jeden
ukazatel. YMCA je především otevřená a tak se našich
programů může zúčastňovat kdokoliv, nejsou určeny jen
členům a tak když se podíváme na počet účastníků akcí
v roce 2014, tak dosahuje téměř 72.000.
V každém případě si položme otázku – je členství v YMCA atraktivní pro další generaci? Co na Ymce zaujalo
nás, kteří členy již jsme? Vytváříme takovou Ymku, aby
přímo zvala k členství, vzbuzovala v dalších lidech touhu
být jejími členy? To je myslím základ, nějaká technická
opatření – např. propracované náborové kampaně, až
druhá. Co tedy můžeme udělat pro to, aby YMCA byla
žádoucí oázou, do které by si lidé rádi přišli pro občerstvení ducha, duše i těla?

YMCA
Důležitá je určitě atmosféra, kterou v každé Ymce může
příchozí vnímat. Otevřenost, srdečnost, přátelskost,
týmovost, a určitě mnoho dalších podobných charakteristik, je schopno člověka oslovit. Velmi také ale záleží na
kvalitě programů, které nabízí. Také o rozvoj této veličiny
se v Ymce snažíme, řízení kvality fungování organizace,
ale především hlavního procesu, je zásadní. A jak praví
jedno motto: „Kvalita našich programů nebude nikdy
lepší, než je kvalita našich lidí.“ Tedy jsme zpátky u členů. Přemýšlejme tedy, jak se věnovat právě jim, nejen
dětem, mládeži, ale také vedoucím, dobrovolníkům,
funkcionářům.
Podíváme-li se na chvilku kolem sebe, tak zjistíme, že
i ostatní organizace řeší otázku členstva. V řadě z nich
probíhal vývoj počtu členů podobně jako u nás, stoupal,
klesal, stagnoval a teď stejně jako my řeší otázku, co dál.
Podíváme-li se například na organizaci Junák – český
skaut, tak zjistíme, že jejich počet několik let po sobě
klesal, ale od roku 2006 trvale roste až k dnešním pěkným 53.000.
Dalším důležitým atributem je věková struktura členské
základny. Naštěstí je mnoho lidí, pro které se YMCA sta-
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ne až integrální součástí jejich života. Takoví pak chtějí
být členy YMCA až do smrti – a to je určitě dobře! Ale
vzhledem k demografickému vývoji a celkovému zdravotnímu stavu populace, kdy se věk dožití stále zvyšuje,
je nutno zaměřit svou pozornost na mladou generaci,
jinak se z Ymky stane OMCA – Křesťanské sdružení starých lidí...
Tolik tedy několik čísel a úvah na téma členství. Letos
jsme se v Ymce tímto tématem zabývali na několika fórech – Setkání YMCA v květnu na Soběšíně, na SeZamu v září, a také na Valném shromáždění YMCA, opět
v září. To by bylo, aby tato snaha nepřinesla nějaký efekt
v podobě zvýšení počtu členů, což může přinést zvětšení
potenciálu celé YMCA, při své službě společnosti.
Úplně samo to ale nepůjde, zkusme tedy popřemýšlet
o možnostech a především vezměme vážně myšlenku,
kterou píše ve své výzvě z roku 1937 Ing. Václav Havel:
„Osobní doporučení je opravdu nejvhodnější způsob
k získání členů.“
Jaroslav V. Hynek, obrázek: archiv YMCA,
graf: autor textu

AKCE

YMCA Europe Staff Conference
v Helsinkách 2015
Na konci září jsme se spolu s Hankou Šormovou,
Lenkou Sojkovou a Magdalénou Rounovou
zúčastnili evropské Staff Conference YMCA ve
finských Helsinkách.

pina, přemístili do víru velkoměsta Helsinek, kde jsme
kroužili především po historickém centru města, ale také
ochutnali pravé finské pivo :-). Velmi utahaní, ale spokojení, jsme se večer vraceli opět na poloostrov Vantaas.

Přiletěli jsme ve středu pozdě večer, takže nám první den
této skvělé akce trochu utekl, ale hned ve čtvrtek ráno po
výborné snídani ve formě švédských, respektive finských
stolů, jsme plní energie vyslechli úvodní projev generálního sekretáře YMCA Europe, Juana Simoese Iglesiase,
který se zaměřil na problematiku uprchlíků v Evropě,
a poté jsme se rozdělili do menších skupin, kde jsme
mohli společně diskutovat nad různými pohledy na tuto
situaci. Dále již následovaly workshopy nejrůznějšího
typu a charakteru, ať už to byly sociální sítě, počítačové hry v oblasti práce s mládeží, inkluze, různorodost,
outdoorové aktivity a tak dále. Každý si tak mohl najít to
své, co ho zajímalo.

Sobota už byla klidnější. Mimo každodenního zamyšlení
a workshopů se nesla v duchu relaxace a aktivního odpočinku. Kdo chtěl, mohl se procházet po místním lese
v okolí hotelu Sofia či hrát nejrůznější sporty nebo opět
navštívit klasickou finskou saunu u moře, jen tentokrát
mohl i odpoledne. V tento den jsem se odvážil po sauně
skočit do moře a mohu říct, že bylo více studené než
slané.:-). Večer bylo připravené ztišení a úplně nakonec
byla samozřejmě rozlučková párty.

Ve čtvrtek večer nás čekal mezinárodní večer, kde jsme
reprezentovali Česko, a českou Ymku, především formou
tradičních českých dobrůtek, ale taky jsme představili
město Litomyšl, kde se za tři roky uskuteční další Staff
Conference YMCA. Po skončení mezinárodního večera
následoval volný program, který mohl každý trávit dle
libosti v sauně, na bazéně, či ti nejodvážnější se z klasické a tradiční finské sauny mohli vrhnout do krásně
vychlazeného Baltského moře.
V pátek nás jako českou skupinku čekala další výzva,
a to, že jsme měli na starosti ranní zamyšlení. Dle ohlasů
jsme se tohoto úkolu zhostili se ctí a podařilo se nám
nastínit myšlenku, že každý jsme jiný, ale jedno jsme
v Duchu svatém, což měl symbolizovat provázek složený
z nejrůznějších korálků od každého z účastníků. Dále nás
čekal opět zajímavý program, mohli jsme navštívit pevnost na ostrově zvaném Suomenlinna, který mne osobně
velmi nadchnul svojí krásnou přírodou a naprostým klidem. Po prohlídce ostrova, jsme se jakožto česká sku-

Musím uznat, že celá akce byla skvělá, snad mohu říct
za všechny, že jsme si to naprosto užili. Mohli jsme se
osobně potkat s lidmi z celé Evropy a společně tak diskutovat nad problémy tohoto světadílu, sdílet vzájemné
zkušenosti na workshopech, či poznávat nová jídla a užít
spoustu srandy. Díky moc za tu úžasnou možnost se
zúčastnit a už teď jsem zvědav, jak to bude probíhat za
tři roky v Česku.
Miroslav Sedláček, YMCA Orlová

YMCA Europe Staff
Conference podruhé...
O tom, jak probíhala YMCA Europe Staff
Conference jste si mohli přečíst v článku Mirka
Sedláčka z Orlové. Já bych ráda přiblížila to,
co se mi v mých poznámkách z konference
a diskuzí s jednotlivými zaměstnanci YMCA
Europe vytříbilo jako důležité a hodné zmínění.

►

AKCE

Časy se mění, výzvy a postoje YMCA zůstávají... Dopis Alice Masarykové Ymce, 1938.

Zdroj: Archiv YMCA

Organizátoři Staff Conference se na poslední chvíli rozhodly pro změny v programu, které by reflektovaly současnou situaci v Evropě a velkým tématem konference
se tak stala uprchlická krize. Změny se dotkly především
Key note speech generálního sekretáře YMCA Europe,
Juana Simoese Iglesiase a tak jsme se dozvěděly, že
YMCA Europe i národní hnutí realizují nebo plánují různé zajímavé projekty.
Například:
► Německá YMCA vyklízí jeden z hostelů a celý ho
poskytuje jako ubytovací zařízení pro uprchlíky,
► nizozemská YMCA pořádá kempy pro chlapce-žadatele o azyl, kteří byli vysláni rodinou a cestu podnikli
sami a nikoho během azylového procesu nemají,
► řecká YMCA posílá dobrovolníky do uprchlických
táborů,
► makedonská YMCA shání projektové peníze na
převážení uprchlíků z hranice na hranici,
► francouzská YMCA otevřela centrum pro žadatele
o azyl,
► nizozemská YMCA pořádá v březnu 2016 mezinárodní konferenci o integraci uprchlíků – všichni jsme
srdečně zváni,
► prezident a generální sekretář YMCA Europe,
prezident a generální sekretář Světové aliance YMCA,
prezident a generální sekretář Africké aliance YMCA
a prezident a generální sekretář YMCA Libanon (která
je přední Ymkou v práci s uprchlíky na světě) vytvoří
“pracovní skupinu” („High level committee“) s cílem
adresovat současnou krizi – hlavním tématem bude
integrace,
► integrace uprchlíků bude také hlavním tématem pro
setkání generálních sekretářů v Římě.
Mimo téma uprchlíků nás Juan Simoes Iglesias
informoval také o dalších záležitostech, které
se dějí nebo v blízké době budou dít, tzn. jsou
již rozhodnuty, v evropské YMCA:
► V listopadu 2015 by měl být rozeslán první draft
Stategic plan YMCA Europe 2016 - 2020 (zatím je jisté,
že budou min. 3 strategické cíle – „movement strengthening”, “youth empowerment” a “social relevance”,
definitivní znění se bude jako vždy přijímat na General
Assembly v květnu,
► k 1.1.2016 bude YMCA Europe otevírat kancelář

v Bruselu (nepůjde o přesun sídla z Ženevy, pouze
o kancelář, která se bude věnovat především prosazování zájmů („advocacy“), projektovému managementu
a mobilizaci zdrojů),
► v létě 2019 proběhne pan-evropská událost
– „pokračování“ YMCA Europe festivalů z Prahy (prozatím se pouze ví, že půjde o odlišný koncept, než měly
pražské YMCA Europe festivaly a že se nebude konat
v Praze, rok byl vybrán ze dvou důvodů – 175 let výročí
vzniku YMCA a 30 let od pádu železné opony,
► chystají se vzdělávací kurzy pro zaměstnance napříč
Evropou („high level permanent educational-training
opportunities for staff across Europe“),
► dále budou pořádány kurzy vedení/řízení pro dobrovolníky a zaměstnance („annual governance training for
volunteers and staff“) s regionálním zaměřením, první
testovací kurz nyní organizuje Olga Lukina z Běloruska,
► po několika letech návrhů na všech konferencích
a seminářích, jichž jsem měla tu čest se zúčastnit
konečně bude vytvořen „pool of projects“ – platforma
na sdílení best-practice (pravděpodobně půjde o online
platformu),
► veškeré nemovitosti (především hostely a tábořiště)
budou propojeny na evropské úrovni – jednak půjde
o webovou platformu, která ulehčí vzájemnou propagaci
a propojenost a do budoucna by se mělo propojení
promítnout i do jistého minimální standardu kvality
požadovaném YMCA Europe,
► YMCA Europe má v plánu také více publikovat
(články, časopisy, knihy) o tématech souvisejících
s misí YMCA apod. (např. best practise, projekty,
apod.).
Jinými slovy, děje se toho hodně a čeká nás toho ještě
víc a je těžké udržet krok se všemi novými informacemi.
Nezoufejte ale! Všechny informace můžete nalézt na
stránkách ymcaeurope.com a ty nejdůležitější pro naší
českou ymkařskou rodinu zavčasu budou zveřejňovány
na stránkách ymca.cz, na FB YMCA v České republice,
v newsletterech, a nebo zde, na stránkách Proteinu!
Magdalena Rounová
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ROZHOVOR

Rozhovor s novým předsedou YMCA v ČR
Janem T. Blažkem
Valné shromáždění YMCA v ČR zvolilo na svém
jednání dne 19. září 2015 předsedou Jana T.
Blažka. Jak vidí současnou a budoucí Ymku?
Honza pochází z Olomouce, absolvoval Komenského
evangelickou bohosloveckou fakultu v Praze. Je farářem
Českobratrské církve evangelické, působil v Českých
Budějovicích, a v Jindřichově Hradci. Od roku 2001
je vojenským kaplanem AČR. Působil na Velitelství sil
územní obrany v Táboře, na 15. ženijní záchranné brigádě
v Bechyni, od roku 2013 je kaplanem Ústřední vojenské
nemocnice – Vojenské fakultní nemocnice Praha Střešovice. Je válečný veterán, s vojáky absolvoval 3 zahraniční
mise: Bosna a Hercegovina, Afghánistán, Kosovo.

Myslím, že obě mě docela vystihují. Vedle Jan – Bůh je
milostivý, mám i druhé – Tomáš. A jako biblický apoštol
Tomáš i já si rád věci prověřím, osahám, až pak uvěřím.
Snad jsem pak schopen také pokleknout a uznat…
Po dědečkovi –Tomáši Coufalovi – jsem založením
pedagog. Mým velkým vzorem je J. A. Komenský. Zajímá
mě všechno, co rozvíjí člověka, zejména historie, teologie, pedagogika, psychologie, politika, z umění hlavně
hudba. V mládí to byla třeba matematika, stavebnictví
i zemědělství, ale k tomu jsem se v životě moc nedostal.
Baví mě pracovat s lidmi, zpívat s kytarou, snažím se
sportovat – plavání, volejbal. Rád sleduji i další sporty.

S YMCA se poprvé setkal v letech 1992–1994 na Manželských setkáních v Olomouci, resp. v Ostravě a Kroměříži,
absolvoval YMCA Manželská setkání ve Finsku. Později
byl zakládajícím členem YMCA Jindřichův Hradec. Je
ženatý má 4 děti.

Jak vnímáš Ymku? Co pro tebe znamená?
YMCA mě zaujala svou ambicí rozvíjet duši, ducha i tělo
člověka. Když člověk pochopí, že je dobré se rozvíjet ve
všech těchto oblastech, tak má pocit úžasné harmonie.
Přivádět lidi, zvláště mladé, k takové harmonii, to je to,
co jsem vždy v Ymce vnímal a o to se snažil.

Někteří členové Ymky tě znají z různých akcí
nebo jednání ústředního výboru. Co bys o sobě
řekl i těm ostatním, aby si tě dokázali trošku
představit? Čím žiješ, co tě baví?
Tak předně mám i druhé křestní jméno.

V Ymce nejsi žádný nováček, to je pro funkci
předsedy asi samozřejmé. V čem myslíš, že to
může být výhodou a v čem naopak nevýhodou?
Jsem v Ymce něco přes 20 let, ale nepřipadám si v ní
dlouho. Mrzí mě, že jsem o Ymce nevěděl v dětství
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a mládí. Až v posledních letech se seznamuji s její úžasnou historií, s jejími programy a cíli. Zdá se mi, že jsem
dřív v Ymce pracoval tak nějak intuitivně, aniž bych tušil,
či znal její směřování. O to víc nyní prožívám radost
z propojení praxe s tradicemi. Ale musím přiznat, znám
současnou Ymku jen velmi okrajově, budu se muset
teprve seznámit s jednotlivými kolektivními členy a jejich
činností. Tuším, že je tu spousta věcí, o kterých vůbec
nevím a které neznám. Těším se na nové poznávání.
V čem vidíš největší potenciál YMCA?
Jednoznačně v lidech. Ta spousta dobrovolníků, kteří
jsou ochotni obětovat svůj čas, své umění, své schopnosti, síly a často i své prostředky pro dobré věci, to je
krásný potenciál.

denská centra… samozřejmě by se chodilo do Ymky
plavat, hrát basket, či volejbal. Také by tam byla ubytovna pro uprchlíky a další spousta užitečných věcí. Jenže
nemám kouzelný prsten. A také vím, že žít je třeba na
zemi a ne létat v oblacích.
Co si myslíš, že můžeš do YMCA přinést – vnést
ty osobně?
Na to jsem sám zvědav. Mám určité vize, plány a představy, ale hned při prvním nápadu jsem narazil. Takže
uvidíme. Potřebuji se více seznámit s chodem YMCA,
těším se na spolupráci s novým generálním sekretářem
a ostatními statutáry, jakož i dalšími lidmi v YMCA.

Vidíš i nějaké slabiny?
Myslím, že moc neumíme pracovat na PR. Vzhledem
k tradicím YMCA by se o naší práci mělo na veřejnosti více vědět. Je to trochu otřepané, ale slabiny tuším
v komunikaci.
Co bys chtěl ve své práci předsedy akcentovat?
Které body považuješ za důležité, aby se na
nich v nejbližším období pracovalo?
Jak už jsem řekl, dostat YMCA do povědomí veřejnosti,
o to bych se chtěl snažit na prvním místě. Také je třeba
pracovat na tom, aby ústředí YMCA bylo reprezentativním centrem celé YMCA a lépe zabezpečovalo podporu
pro jednotlivé KČ. Asi bude třeba ústředí personálně
i finančně posílit. To souvisí s tím, že je třeba mít připravené mladé ymkaře“, kteří by vnesli do života naší
organizace nový vítr. Rád pracuji v teamu, s přemýšlivými, radostnými, systémovými ne užvaněnými lidmi,
schopnými sebereflexe. Nemám rád demagogy, podlézavce a donašeče.
Také si myslím, že je třeba vytvářet životaschopné ideály,
vize a projekty, a oceňovat všechny kdo je mají a dovedou je uvádět do života.

Povedlo se ti něco v YMCA Jindřichův Hradec?
Myslím, že v Jindřichově Hradci se nám podařilo vytvořit team lidí, kteří jsou nasazeni pracovat pro YMCA
a dělají krásnou práci. Skvěle zpívá pěvecký sbor YMCA
– JAKOUBEK, pracujeme s dětmi i mládeží, staráme se
o táborovou základnu Vlčice, na LT se vystřídá na 200
dětí. Na náš již tradiční YMCA ples nám skoro nestačí
sál pro 250 lidí…
Ano, povedlo se mi předat vedení YMCA Jindřichův Hradec do rukou skvělých lidí.
Soli Deo Gloria.
(P. S.: Jo, a taky dělám skvělou tlačenku.)

Kdybys mohl, co bys od zítřka v Ymce změnil?
Kdyby to šlo, tak bych zrušil tu hospodu dole v Paláci
YMCA v Praze, zřídil tam velké YMCA centrum, kde by
se chodilo na kafe, juice a mléko, také cvičit, diskutovat,
přenášet důležitá témata, byla by tam nejrůznější pora-

Za rozhovor děkuje
Jaroslav V. Hynek, foto: Iva Šípková a YMCA JH
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PEACE BOAT

Přijeli jsme do přístavu v Yokohamě a byli
jsme velkolepě přivítáni na Peace Boat (Lodi
Míru), která nesla jméno Ocean Dream. Tato
loď se právě chystala na svou 88. plavbu kolem
světa.
Celý projekt The Peace Boat vlastní japonská soukromá
organizace, která propaguje a zastává lidská práva, mír,
rovný a udržitelný rozvoj a respekt k životnímu prostředí.
Tím se snaží pozitivně ovlivnit sociální a politický stav ve
světě. Setkali jsme se s jeho spoluzakladatelem, panem
Yoshoka Tatsuya, který se s námi podělil o inspirativní
cestu k úspěchu a vedení. Jemu samotnému se podařilo
z čisté nuly v jeho 22 letech založit toto světové sociální
hnutí, které rostlo a vyvíjelo se do takové podoby, jakou
jsme ji zažili i my.
Trénink
Samotné školení zahrnovalo variace různých učebních
metod. Od přednášek, přes skupinové práce, samostatné
práce, po tak zvaný Fish Bowl – metoda skupinové diskuse. Byl to pro nás cenný prostor pro sdílení rozdílných
znalostí a zkušeností, dovedností a nápadů s ostatními
agenty z celého světa.
Přestože bylo velice zajímavé seznámit se s různými
programy národních a místních sdružení YMCA, objevovali jsme postupně také poslání a vizi
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YMCA jako kolektivního člena světové organizace. Za
čím opravdu stojíme? Co je naší DNA a naším cílem?
V co věříme a za co bojujeme?
Ta odpověď byla jasná! … YOUTH EMPOWERMENT
(Posílení mládeže). Jako obrovské světové hnutí, kterým
YMCA je, chceme vzbudit tohoto spícího obra. Chceme
být schopni zasáhnout více mladých lidí v našem okolí.
Ale nejprve musíme odhalit nevyřčené příběhy bezpráví
proti mladým lidem po celém světě. Například: Hladové
děti v Cebu, lidé ve Fukushimě, Japonsko stále ovlivněné
jadernými katastrofami a následnou radiací z roku 2011.
Lidé po celém světě, se kterými je zacházeno v rozporu
s lidskými právy.
Někteří Change Agenti nemohli vystoupit na Filipínách
nebo v Singapuru z lodi, protože v některých zemích nejsou lidé např. z Kosova a Palestiny uznáváni jako lidé
z nezávislých zemí. I u nás v Čechách se takového bezpráví proti mladým lidem děje spousta. A I když každý
příběh je jiný, všechny mají jedno společné. Volají po
změně! A my chceme být tou změnou! Protože víme, že
nejsme sami. Jsme součástí obrovské skvělé organizace jménem YMCA. A když jako jeden člověk nemůžete
ovlivnit velké věci, tak je tu YMCA a v ní další miliony lidí
a stovky change agentů, kteří jsou připraveni společně
změnit svět.

One million voices
Během plavby jsme slyšeli také více o průzkumu „ONE
MILLION VOICES“, který proběhl v 68 zemí světa. Zaměřil se na nezaměstnanost, občanskou angažovanost,
sociální nespravedlnost, zdraví a životní prostředí. Tento
výzkum pomůže lépe chápat pohled mladých lidí na tato
témata a reflektuje jejich reálné potřeby nejen v místních
komunitách ale i globálně. Domnívám se, že tyto informace budou neocenitelné, už se nemůžu dočkat, až si je
v listopadu přečtu.
Program
Každý z Change Agentů se aktivně zúčastnil jedné z pracovních skupin, na příklad Zamyšlení, Ranní show,
Muzikál, Prohlášení. V těchto skupinách jsme na každý
den připravovali program. Já jsem byla součástí skupiny zamyšlení. Každý večer jsme dali hlavy dohromady a vymysleli spoustu krásných ranních programů.
S použitím „fish bowl“ techniky jsme vedli debaty na
téma Křesťanská identita a Naše organizace otevřená
a rozmanitě rostoucí. Zazněla spousta zajímavých i rozdílných pohledů a názorů. Poznali jsme také japonskou
kulturu, od celotýdenního používání hůlek přes pití
čaje, skládání origami až po nošení kimona. Zároveň
jsme viděli (a někteří se i zúčastnili) kulturních show,
která zahrnovala africké tance, východní muziku, salsu
a spoustu ostatních krásných představení.

Filipíny
Když se všichni začali uzdravovat z mořské nemoci, byl
tak akorát čas zastavit na Filipínách. Navštívili jsme tam
místní univerzitu a přespali v YMCA hostelu v Cebu. Od
okamžiku, kdy jsme vystoupili z lodi, jsem se nepřestávala štípat do ruky, abych se ujistila, že nesním. Ať již
v dobrém nebo v šokujícím ohledu. Byli jsme v obležení
reality nespravedlnosti a nerovnosti, které čelí mládež
a dospělí v obci Cebu. Ale i přes to jsme byli přivítáni
s takovou láskou a pohodou, kterou jsem nikdy předtím od neznámých lidí nezažila. Byla to jedna z těch
nejtěžších zkušeností. Vidíte na zemi ležet malé hladové
děti, které jdou až z hor do YMCA na snídani. Studenti na
univerzitě byli taktéž úžasní. Zářili štěstím a odhodláním,
jen co jsme dorazili. V ten moment nám došlo, jakou
sílu má jen to, že jsme tam. Jakou sílu má to, že s nimi
můžeme mluvit, že je můžeme poznat.
Konec/Začátek
Change agenti z více než 60 zemí světa plují na jedné
lodi. Jako jedna velká rodina, s jasnou vizí a očekáváním, co vše jako change agenti můžou ovlivnit. A pak
přišel konec naší cesty, ale ne tak úplně. Vlastně to byl
spíše začátek. Budeme pokračovat v našich domovech
v práci, naději, v odhodlání, v lásce, zábavě a samozřejmě ve ZMĚNĚ!
Kateřina Čač Javůrková, foto: archiv
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TENSING

TSCZ 2015
Tábor – Loading...

Letošní tensingový tábor se uskutečnil 3.–12.
7. 2015 v malebném kraji nedaleko Vrchlabí,
konkrétně v hotelu Jizera ve Víchové nad
Jizerou. Hotel se nacházel v krásné přírodě
hned u řeky, v níž se i naši tensingáři nejednou
vykoupali.

Jak to asi vypadalo na 1. tensingovém táboře v roce
1995? Přesně to mohli naši tensingáři spatřit, když
se hned 1. den vydali na cestu vesmírnou lodí, která
umožňovala cestovat v čase. Avšak po cestě zpět do přítomnosti jsme havarovali a nedopatřením jsme všichni
skončili v době pravěké.

Tradičně jsme nacvičovali bohatý repertoár písní
s doprovodem kapely a tensingáři měli také možnost
kreativně se vyřádit ve svých workshopech. Letos jsme
vytvořili vystoupení minisboru, moderního tance a dramatu. Úplnou novinkou byl filmový workshop, v němž se
zájemci mohli seznámit hlouběji s tvorbou filmu (práce
s green screen, střih, zvuk…).

Druhý den ráno, v naději, že se vrátíme opět do naší
přítomnosti, jsme byli (ne)mile překvapeni středověkou
společností. Královna se zlatou korunou se o nás na
svém dvoře velmi dobře starala. Mohli jsme v poklidu
nacvičovat nabitý repertoár, a večer nás čekal sedlácký
desetiboj. Nechybělo vyrábění středověkých střelných
zbraní, jízda trakařem, přetahovaná a další fyzicky, ale
i psychicky náročné disciplíny.

K jubilejnímu 20. výročí tensingového tábora v ČR téma
letošního tábora znělo: Loading… neboli česky „načítání“.
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Jak jsme mohli očekávat, ani třetí den pro nás neznamenal návrat domů. Teď jsme se ocitli v době Antiky.
Antické bohyně nám dali ráno při rozcvičce pěkně do těla

a například při obědě jsme museli jeden druhého krmit.
A protože byla neděle, večer z Vrchlabí přijel Petr Chlápek, a společně jsme chválili Pána.
Čtvrtý den jsme zavítali na dvůr krále Rudolfa II. a stali jsme se svědky vraždy jeho manželky – královny. Po
společné večeři měli týmy za úkol vyslechnout všechny
podezřelé a určit vraha. Byla to králova milenka? Nebo
snad někdo z hostů? A co třeba královský šašek? Hosté
s králem a královnou se totiž před touto tragickou událostí sešli u jednoho stolu, a potom se účastnili představení kamene mudrců, Golema, a také šermířského
představení. Po těchto radovánkách jsme objevili královninu mrtvolu. Přes všechna možná podezření tensingáři
uznali za nejpodezřelejší osobu služebnou, kterou uvrhli do vězení. Na neštěstí byl však vrahem mudrc, který
byl načapán královnou, když chtěl při královské zábavě
uprchnout i se svým kamenem a penězi.
Tensingové tábory jsou proslulé tím, čemu se říká survival. Téměř každý, kdo byl na nějakém táboře má více
či méně vtipné nebo dramatické historky z toho, jak byl
na survivalu. Avšak koncept bývá každý rok trochu jiný.
Letos, při přeletu 15. století, jsme opět havarovali (to je

náhodička, co?) a skončili jsme mezi indiány, kteří nám
odnesli palivové články někam do lesů. Úkolem tensingových týmů bylo získat tyto palivové články zpět od indiánů tím, že splní různé úkoly, které na ně v lesích čekaly.
Naštěstí se podařilo splnit všechny úkoly a dokonce se
nikdo nezranil! :-)
Šestý den jsme se ocitli v daleké budoucnosti. Přeletěli
jsme vlastní přítomnost a ocitli jsme se v době technického pokroku. A večer tensingáři zažili Hodinu pravdy
– každý tensingář měl nějaký úkol, který večer předváděl
a získával pro svůj tým body. Někteří se naučili vázat kravatu, jiní vyjmenovávali stanice metra zpaměti, nechyběla chůze na chůdách, žonglování a míchání koktejlů
zpaměti. Po tom všem jsme si užili pořádnou ufounskou
diskotéku.
Nedopatřením jsme se sedmý ani osmý den nevrátili
do přítomnosti. Prošli jsme dobou průmyslové revoluce, v níž jsme pomohli zapomnětlivému vědci najít kód
k jeho trezoru a další den jsme si dokonce prošli válečným obdobím a naučili se střílet ze vzduchovek. Hlavně
jsme však tyto dny využili k dodělání všeho, co bylo
potřeba. Dopilovat sbor, kapelu i workshopy.

TENSING

Konečně devátý den jsme se šťastně vrátili do přítomnosti
a ráno jsme před svými vesmírnými moduly našli dárky
k oslavě 20. narozenin tensingového tábora. V těchto
balíčcích každý z nás objevil táborové tričko, abychom
na koncertě byli jednotní, a hned ráno jsme vyrazili do
Rekreačního areálu Pecka. Na koncert nás dokonce přišli
podpořit někteří ze starších tensingářů a pomohli nám
vytvořit přátelskou atmosféru v publiku. Po závěrečném
vystoupení, které můžete vidět na youtube.com (TSCZ
2015) jsme si užili pohodovou pokoncertovou idylku.
Někteří tensingáři nadšeně naskákali do bazénu, jiní se
opalovali.
Po tomto povedeném závěru jsme si ještě večer společně
zatancovali, napsali si vzkazy na baterky a těšili se, že se
znova setkáme na turné nebo na festivale.
Závěrem bychom touto cestou chtěli poděkovat všem,
bez kterých by náš tábor neproběhl tak skvěle. Děkujeme
veškerému personálu v hotelu Jizera, kde se o nás výborně starali, vařili nám úžasné jídlo a měli s námi trpělivost i přes všechny diety, které naši tensingáři musejí
dodržovat.
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Dále děkujeme Martinovi Dvořákovi za veškerou technickou podporu, zvučení a odvoz aparatury, dále rodině
Makariusových za pomoc při dovozu aparatury, Filipovi
Rajnochovi za skvělou dokumentaci závěrečného koncertu, Petrovi Chlápkovi za inspirativní bohoslužbu, rodině
Pospíšilových za propůjčení chaty ve Stromkovicích,
kde proběhl teambuilding a na závěr hlavní vedoucí Čač
Javůrkové a jejímu organizačnímu týmu.
Turné
Turné TSCZ 2015 proběhlo o víkendu 11.–13. 9. 2015
v Mělníku. V rámci turné se uskutečnily 2 veřejné koncerty. První při příležitosti 40. výročí fungování mělnického Domu dětí a mládeže a druhé v neděli na mělnickém náměstí. Poslechnout si nás můžete na banzone.cz
(Ten Sing) a také na tensingové festivale, který nás čeká
v říjnu.
Výborné zázemí pro tuto akci nám poskytl Farní sbor
ČCE, za což velmi děkujeme!
Kateřina Javůrková, YMCA DAP,
foto: Aneta Strádalová

INFO

DOBROVOLNÍKEM
NA SLOVENSKU
Nabízíme volná dobrovolnická místa na
Slovensku, prosím, předejte možným
zájemcům:
Program: Evropská dobrovolná služba, 2 místa
Kdo: Dobrovolníci 17–30 let
Délka pobytu: 1 rok
Kde: Komunitní centrum Reflect http://ozstopy.wix.
com/reflect, občanského sdružení Stopy, Žilina
http://www.ozstopy.sk.
Co budou dělat: Práce v klubech centra (s dětmi,
mládeží, maminkami, studenty středních škol), spolupráce s místním sborem Církve Bratrské.
Kdy: začátek EVS říjen 2015 – leden 2016, konec
říjen – prosinec 2016
Co za to: ubytování, strava, cestovné tam a zpět,
pojištění, kapesné 95 EUR, školení, jedinečná zkušenost
Doporučuji, OZ Stopy je sdružení svým zaměřením
blízké Ymce, projekt EVS je vyzkoušen předchozími
dobrovolníky, které je možné předem kontaktovat.
Obecné podmínky EVS na http://www.ymca.cz/zahranicni-programy/eds, ostatní aktuality na http://www.
ymca.cz/zahranicni-programy, blog minulých i současných dobrovolníků EVS na http://www.evs-ymca.
blogspot.cz.
Iva Šípková, sekretář pro zahraničí a koncepci

19►

AKCE

Sever! Narnie!
Den za dnem jeden jako druhý. Všední život.
Stereotyp. Otroctví. To už nebavilo nikoho.
Proto jsme se 1. srpna rozhodli vydat na útěk,
na strastiplnou pouť do svobodné země Narnie,
kde se stráně zelenají a zvířata mluví.
Vydalo se nás celkem čtyřicet pět – jedenáct dospělých
koní a třicet čtyři hříbátek. Cesta nebyla jednoduchá,
museli jsme se vzdát mnoha vymožeností, které jen
moderní svět koni nabízí. Neomezené množství pitné
vody, bydlení v útulné stáji, teplá koupel a hřebelcování
či jídlo, které nám připraví jiní každý den několikrát až
do žlabu.
Bez toho všeho jsme se obešli, přesto jsme se však na
cestě potýkali s problémy. Především v podobě malého
hmyzu – četných vos, které nás pronásledovaly každý
den. Narnijští koně jsou však otrlá zvířata, a tak jsme
společnice trpělivě snášeli, a přestože nás otravovaly značně, nad nějakým desátým žihadlem už jsme jen
mávli kopytem. Navíc nám vše velmi
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ulehčovala naše ošetřovatelka, klisna Šárí, která každé
štípnutí a bolístku hbitě ošetřila.
Na cestu jsme se rozdělili do pěti putovních skupinek
(vždy šest nebo sedm hříbat a dva koně). Jejich názvy:
Arion, Popokatepetr, Ragnator, Yellowstone, TO( )MÁŠ
BLBÝ. Všem nám velel zkušený válečný oř Denzilerus
– sice byl ve své funkci nový, přesto jsme však pod jeho
vedením do Narnie šťastně dorazili.
Prošli jsme mnoha místy a kraji a zažili rozličná dobrodružství. Jednou jsme byli nuceni zůstat jen o senu
a mírně nazelenalé paštice, jinak jsme však ochutnávali spoustu skvělých jídel z lokálních surovin, které nás
naše šikovná klisna Betyna učila připravovat. Hummus,
domácí arabský chléb, tortilly a v Tašebánu ledový šerbet, který bychom, nebýt v tom nebezpečném městě, pili
až do konce života.
Velká část naší cesty naneštěstí vedla pouští, a tak jsme
se potýkali s velikým horkem. Jen jednou za naši dlou-

hou pouť zapršelo, a to jen na deset minut a tak jemně, že
to naše odolná srst sotva stačila postřehnout.
To vše jsme však překonali. Přípravy na cestu byly dlouhé, stejně bychom však nejspíš neunikli všem nebezpečím nebýt Aslana, který nás celou dobu chránil a vedl.
Pomáhal nám překonat únavu a vyčerpání, a když jsme
putovali po okraji zrádných skal, stál mezi námi a srázem, aby naše noha neuklouzla.
A tak jsme to zvládli. Ne bez obtíží, avšak na konci
s radostí o to větší.
Daniel Pinc, YMCA Braník, foto: David Slabý
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Z Veverské Bítýšky na Aljašku
Konečně je to tady, den, na který se všichni
Svišti těší každým rokem víc a víc. Nastal 15.
červenec – odjíždíme do Veverské Bítýšky,
abychom mohli prozkoumat vzdálenou Aljašku
a najít zlaté doly v ní.
Zlakopecký „nábor“ propukl v sobotu kolem 15. hodiny
a nastalo seznamování, vidím známé i neznámé tváře.
Ale ze všech se do konce tábora určitě stanou kamarádi.
Druhý den jsme se dozvěděli milé překvapení – budíček je posunut o půl hodiny než minulý rok (snad se to
osvědčí) ale rozcvička a raní program jsou už tradiční.
Začíná rozřazování do týmů, vymýšlení jména a vlajky.
„SHIELD“, „Zlatopramen“, „Zlatí Vlci“, „Zlatí kovbojové“
vyrážejí. Pondělí se neslo v duchu bobříků, nové názvy
nás docela zmátly, ale o to více jsme měli radost, například z rétora nebo stopaře.
Ani v úterý jsme nezanedbali naše dovednosti a plnili
jsme bobříky jako o život. Mimo to se ale hrály oblíbené
hry – vlajkovka, stavění bunkrů a nošení
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hrnečku na zásoby. Pak už stačilo jen zalézt do postele
a spát až do dřívějšího budíčku.
Dřívější budíček – proč tolik spěchu? Svišti si totiž za
své nasbírané dolary mohou vyjet do Šiklova Mlýna
– westernového městečka kam se všichni moc těšíme.
Rýžování a hledání zlata každého pořádně zřídí, a proto se ve čtvrtek všichni rozhodli pro odpočinkový program. Proto se nikdo nebránil hrám na udržení přátelství
a důvěry v týmech a odpoledním ježdění na loďkách.
Večer jsme opékali špekáčky, zpívali u táboráku a nepřímo se tak loučili s mladšími zlatokopy, kteří se od nás
v sobotu odpojí. Ale to momentálně není naše starost
– pátek se totiž vydařil – ráno pašeráctví, poté jako vždy
skvělý oběd a odpoledne jsme si užívali plavání. Teď už
jen stačí nasbírat dostatek dolarů a dostat se na Aljašku.
Alžběta Drcmánková, YMCA Brno, 14 let,
foto: archiv autorky

REKLAMA

téma, časové úvahy, eseje a studie, rozhovor, kultura, poezie, diskuse – polemika

KR 4/2015
M. JAN HUS PODRUHÉ
ÚVODNÍK
Pavel Hošek
TÉMA
Heinz Janssen: Sporná pravda – koncilní slyšení a porozumění
v dialogu. K památce Jana Husa.
Peter Morée: Recepce Jana Husa a české reformace
v 19. a 20. století: hudba jako zrcadlo narativů. O české identitě.
Jan Schneider: Husova třetí cesta aneb spravedliví jsou občas
nesnesitelní
Jan Čapek: Hus, pravda a pravdivost
Pavel Hošek: Masarykův Hus
ROZHOVOR
Husův důraz na pravdu je mrazivě aktuální.
Rozhovor s Václavem Hamplem (Jiří Schneider)
ESEJE A STUDIE
J. B. Souček: Válka v bibli
Pavol Bargár: Tvář iného (kázání, Gn 33,10)
Marcel Martinkovič: Śtúrov panslavizmus v kontexte súčasných
politických rizík
Matěj Hájek: Vločka v dlani (Poznámka k dilematu lidské touhy)
RECENZE
Pospíšilova dilemata (Blahoslav Hájek)
Rozprava s přidaným mýtem o Janu Husovi (Ladislav Pokorný)
Náš člověk v Římě (Jiří Schneider)
KULTURA
Nový film Jiřího Svobody a Evy Kantůrkové Jan Hus:
promarněná šance (Peter Morée)
Mad Max: Zbesilá cesta (Pavol Bargár)
DISKUSE
Několik poznámek k památce M. Jana Husa obecně a ke
kardinálu Dukovi zvláště (Petr Krejčí)
_________________________________________
Vydává Oikumené – Akademická YMCA
KR má 56 stran, vychází 6 x ročně, Předplatné na rok 250 Kč.
predplatne@krestanskarevue.cz.
www.krestanskarevue.cz
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Youth Peace Network (CA)
Diana Šmídová, v létě 2015 reprezentovala
YMCA v ČR v programu Youth Peace Network,
který pořádá YMCA of Greater Vancouver.
Tak schválně, co víte o Kanadě? Že jedí javorový sirup
a po lese jim běhají medvědi? To je pravda! Ale Kanada
toho má mnohem víc! Kanada je především velice multikulturní země. Je otevřená lidem všech národností, ras
i barev pleti, a co víc, tuto rozdílnost Kanada podporuje
a tvrdě pracuje na tom, aby mohli všichni pokojně žít
vedle sebe. A to je přesně hlavní důvod, proč YPN (Youth
Peace Network) vzniklo.
Co je to YPN?
YPN je o sdílení kultur a poznávání rozdílů mezi různými
státy a národy z celého světa. Zní to zajímavě? Zajímavé
to je! A přináší to hlavně moře zábavy, zážitků, dobrodružství, nových přátel a dovedností!
Co tam budu dělat?
Program je nejvhodnější pro mladší vedoucí cca do 22
let, kteří chtějí zažít léto jinak a strávit 3
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měsíce na dětském táboře v nádherné kanadské přírodě.
Tábor Elphinstone je úplně jiný než tábory české. Areál se
nachází na nádherném Slunečném pobřeží a nabízí desítky aktivit na vodě i na zemi – od lanového parku přes
lukostřelbu až po plachtění či paddleboarding. Tábor je
plný energie a nadšení, pořád se něco děje a pořád se
zpívá. Na druhou stranu zde fungují přísnější pravidla,
ale to jen pro to, aby všichni zůstali v bezpečí. A to je
při návštěvnosti cca 300 dětí najednou pochopitelné.
Během tří týdnů školení Vás však na vše připraví, a pak
už se můžete plně ponořit do péče o děti. Ty jsou všech
věkových kategorií a můžete se dostat i k práci s dětmi
např. s diabetem či neviditelnými poruchami (ADHD,
autismus apod.). Určitě se nebojte jakoukoli příležitost
chytit za pačesy, vše zvládnete a budete překvapeni, kolik
se toho naučíte.
3 měsíce Vám dají opravdu hodně a YMCA ve Vancouveru je hodně štědrá a vstřícná. Zlepšíte se v angličtině,
poznáte novou zemi a mnoho mladých lidí z celého světa, kteří Vám ukáží jejich kulturu. Vancouverská YMCA
jde však ještě dál, abyste si Kanadu poznali ze všech

INFO

Podzimní Retreat
Akademické YMCA
Jménem výboru Akademické YMCA bychom vás rádi
pozvali na podzimní Retreat, který se bude konat

30.10-1.11.2015
v konferenčním centru Immanuel
http://www.immanuel.cz

úhlů. Většinu času trávíte v přírodě, ale kromě toho Vás
čekají i 3 týdny přímo v centru Vancouveru, jeden víkend
v kanadské rodině a během tzv. learning week budete mít
možnost navštívit nejrůznější instituce a neziskové organizace z pole Vašeho zájmu. Ať už se zajímáte o životní
prostředí, sociální práci, fundraising či právo, naučíte se
toho opravdu hodně nového. Jeden týden také strávíte
na táboře v tzv. global room, kam za Vámi budou chodit
skupinky dětí a vy je budete učit o světě. Budete si s nimi
povídat o České republice, zahrajete si s nimi české hry
či zatančíte Mazurku.

S ohledem na aktuální dění jsme změnili původně
plánované téma a budeme se zabývat tématem Imigrace.
Rádi bychom se dotkli těchto otázek:
► Jací lidé sem vlastně míří? Odkud? Jaké jsou
jejich osudy, dispozice a jaká jsou jejich očekávání?
► Jaké máme (my v EU, v ČR, my křesťané) očekávání, jaké přístupy k migrantům?
► Jaké je řešení – na úrovni státu, skupin (církve)
a jednotlivců?
► Jak se k imigraci vlastně máme postavit (resp.
kdo a jak), jaká je prognóza, co s tím můžeme dělat,
příp. co s tím budou děla jinde (v EU).

YPN jsou zkrátka 3 měsíce, na které nezapomenete, a co
do nich vložíte, to si z nich několikanásobně odnesete.
A co volný čas a finance?
Připravte se na to, že být vedoucím na tomto táboře je
náročné. Máte jen jeden den v týdnu volno a během týdne jen každý druhý den pár hodin. Občas se budete cítit
unavení, ale tím víc Vás to posílí! Co se týče financí, vše
je pro Vás hrazené včetně drobného kapesného. Pokud
však budete chtít poznávat Kanadu, a užívat si ji se vším
všudy, připravte si svoje úspory. Tuto investici ale mohu
jedině doporučit!
Diana Šmídová, foto: archiv autorky

Podrobnosti o programu a podmínkách účasti naleznete na www.ymca.cz a na http://www.vanymca.org/
id/youthpeacenetwork.html.

Přednášející:
Mgr. Mikuláš Vymětal, Th.D.
Kazatel pro humanitární aktivity, menšiny a lidi sociálně vyloučené
Mgr. Eva Pavlíková, Ph.D
Centrum pro studium migrace při KTF UK
Mgr.Kateřina Kopečná
Vedoucí sociálně – právního oddělení INBÁZE
Více info na: www.akademicka.ymca.
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Základem dobrého tábora jsou děti, hezké
počasí a tým vedoucích. Všechno jsme splňovali,
a tak nebyl sebemenší důvod neodjet.
V sobotu 8. 8. se na parkovišti před farou sešlo 8 vedoucích a 18 dětí natěšených na 8 dní plných zážitků.
Celým táborem nás provázel biblický Egypťan Josef, který byl ústřední postavou celotáborové hry. V jeho společnosti jsme si užívali různé bojovky, soutěže kreativity
a různých dovedností, podle jejichž výsledků se určovalo
pořadí třech oddílů na pomyslné stupnici vítězů.
Během tábora jsme také trochu cestovali. Společně jsme
navštívili hrad Landštejn a vážili strastiplnou cestu za
pokladem. Abychom děti neochudili o bojovku pří svitu
měsíčku, vytáhli jsme je jednoho rána ze spacáků už ve 4
hodiny ráno. Myslíme, že nás pak proklínaly ještě hodně
dlouho. A my sami sebe ještě víc.
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Počasí přálo velkým vedrům a tak nebylo divu, že jsme
prakticky každodenně navštěvovali blízké pláže rybníku
Osika. Sucho a zákaz rozdělávání ohňů způsobili, že opékání buřtů mohlo probíhat jen v kuchyňských kamnech.
Při každé činnosti nás doprovázely všudypřítomné vosy,
jejichž žihadlům se neubránil snad nikdo.
Tábor se nám vydařil a dokonce jsme z autobusu vystoupili ve stejném počtu, jako jsme původně nastoupili. Na
parkovišti jsme ještě předvedli natěšeným rodičům pracně secvičené taneční vystoupení a pak už jsme všichni
vyrazili vstříc našim sprchám, vanám a čistým měkkým
postýlkám.
Tak zase příště! Už teď se těšíme!
Kateřina Hálová a Iveta Holcová, YMCA Strmilov,
foto: archiv autorek

EVS

My EVS journey
Hello, I am Tamta Rurua from Georgia. I am
a volunteer in Ústí nad Labem. I came in Czech
Republic five months ago. I am working with
YMCA.
My EVS journey started when I decided to apply for
a project in Czech Republic. I took such a decision, I took
an academic year in University and decide to leave everything that I had and getting ready to meet something
very new. Even after five month of my EVS I can say that
it was worth it.
Both of my sending and host organizations are YMCA.
When I came to a new organization for me in Czech
Republic I was a little afraid, because it’s always hard
to expect something, you meet new people and have to
communicate in a different language. After the very first
day I could say that I was lucky, because I saw that the
people who works in YMCA is very very helpful, kind and
domestic. They give me great opportunities, new vision
and perceptions.
I am working with children in Club Orion. Variety of my
project is so useful. I am learning how to manage a lot
of things. My organization gave me opportunity to write
some projects, it is very important to me and my future.
It motivates me to find a way and try as many chances
as I have here.

All my week is totally different and interesting. I really
can say that this experience taught me many things but
most of all it helped my self-development.
You got a dream, you gotta protect it never give up on
your dreams!
Tamta Rurua, YMCA v Ústí nad Labem
Slovníček:

In Orion I started realizing that people with different cultures and different ages can communicate and understand each other. We help to each other, this way I gained
another perspective in life. I gained a better understanding towards other people. To me cultural differences
are one of the most interesting; it’s a big opportunity
to learn from people with different backgrounds, other
kinds of perspectives. My organization gave me chance
to be more energic and try to use my daily routine more
useful. One day in a week I am a member of archery and
climbing club. It is really a big motivation and energy.
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YMCA Greenhill

Tohle léto jsem strávil v Severním Irsku.
Pracoval jsem v tamním outdoorovém centru
Greenhill YMCA na letním táboře a rád bych se
s Vámi podělil o pár zážitků a zkušeností, které
jsem za tyto prázdniny nabral.

Jak se tam vůbec žije?
Přes týden se pracuje. V 9 děti přijedou a kolem 4 zase
odjedou. Máme 30–60 minut na oběd. Večer máme volno. Víkendy jsou taky volné. Taky jsou skvělým časem
pro cestování.

Co jsem tam vlastně prováděl?
Byl jsem jeden z mezinárodního týmu dobrovolníků.
Pracovali jsme jako vedoucí na příměstském táboře.
Rodiče každé ráno přivezli děti a večer si je vyzvedli. Měl
jsem na starost skupinku kolem 10 dětí ve věku 7–11 let
a s tou jsme přes den v Greenhillu prováděli nejrůznější
aktivity. Greenhill má pečlivě připravený program aktivit
pro děti. Abych uvedl pár příkladů tak třeba Laser Tag,
Bouldering, Lezecká stěna a tak podobně...

Cestovat z Greenhillu by nemohlo být snazší. Hned za
dveřmi se tyčí překrásné hory zatímco z okna je vidět na
moře. Ať už se chcete podívat kamkoliv, tak vám v Greenhillu poradí, jak se tam nejlépe dostat a na co se tam
podívat. Okolí Greenhillu je plné „národních parků“ kde
se můžete ztratit a hodiny a hodiny v klidné a mírumilovné atmosféře obdivovat krásu tamního kraje. Pravidelně
jsem chodil běhat třeba do Tollymore Park. Jméno vám
takhle asi nic nepoví, ale natáčela se tam značná část
Hry o trůny, což už samo o sobě značí, jak pěkné to tam
musí být.

Sice se člověk musí starat o svojí skupinku, ale i tak je to
hrozná zábava. Přece jenom si hrajete s dětmi. Když vás
to totiž baví a děláte to s radostí, tak si to pak děti užijí
mnohem víc. (A vy taky ;))
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Za to, že Greenhillu obětujete svoje prázdniny, dostanete
postel v jedné z chatek, vodu, teplo, elektřinu a k tomu
65£ na týden. (Což je na jídlo víc než dost.) Bydlí se tam
v chatkách společně s polovinou ostatních dobrovolní-

INFO

KČČ 2015
(Kurz činného člena YMCA)
► Jsi běžným členem YMCA v ČR starší 16 let?
► Účastníš se práce v YMCA alespoň 3 měsíce?
► Podílíš se na programech a chodu Ymky?
► Jsi činným členem nebo o tom uvažuješ?
Potom přijeď na Kurz činného člena
v rozsahu 22 hodin. Kurz obsahuje také
e-learningovou část v rozsahu 8 hodin.
Kdy? 13.–15. 11. 2015
Kam? DDM, tř. 17. listopadu 47, Olomouc
Za kolik? 500 Kč za vše!
(stravování a ubytování bude zajištěno)
ků. (podle pohlaví, ale stejně to nikdo moc neřeší ;))
V chatce je úplně normální kuchyňka, lednička, televize,
záchod a všechny ostatní zbytečnosti. :-D
Kolik to všechno stálo?
V Greenhillu jsem si vydělal tolik, že jsem si zaplatil
všechno jídlo, které jsem tam snědl a zbylo na proplacení letenky tam a zpátky. Nic než letenku si také nemusíte
hradit, protože vás z letiště vyzvednou. Dost dobrý co?
Stálo to za to?
No jasně, že jo. Bylo to úplně skvělý. Nejlepší prázdniny v životě! Pokud nad tím uvažujete, tak jeďte. Je to
nezapomenutelná zkušenost. Člověk si hrozně odpočine
a pročistí hlavu. Poznáte hrozně moc milých lidí a rozšíříte si obzory. Příroda v Severním Irsku je úchvatná
a stojí za to. Jeďte do Greenhillu nebo vlastně kamkoliv
jinam, hlavně jeďte. Sami.
Dobrodružství na vás čeká, stačí udělat první krůček.
Radek Šmíd, foto: archiv autora

Tématem kurzu je vše, co se týká základů
YMCA a co Ti může být užitečné pro práci
v YMCA:
► poslání YMCA
► stanovy a řády YMCA
► dokumenty YMCA - identita, programy,
► společenství,...
► práce v YMCA
► osobnostní rozvoj
Přihlašujte se do
31. 10. 2015 na ymca.cz.
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Dobrovolníkem

v YMCA National Centre Lakeside

V YMCA Lakeside jsem strávil téměř tři měsíce
a rozhodně nelituji, že jsem se přihlásil.
Adaptace v anglicky mluvícím prostředí mi
chvíli trvala, ale je pravda, že zdejší pracovníci
jsou na ty divně mluvící lidi ze srdce Evropy
zvyklí. Jak pracovníci, tak instruktoři jsou
v tomto ohledu velice přátelští a chápaví.

Možná drobným šokem pro mě bylo jídlo. Rozhodně
nejsem vybíravý a nemám problém sníst cokoli. Ovšem
po 3 měsících tradiční anglické snídaně (vajíčko, slanina, párky, fazole, toast), vám začíná chybět jídlo, na které
jste zvyklí. Samozřejmě jsem si mohl nakupovat vlastní,
ale jak jsem zmínil, doprava do města byla komplikovanější a hlavně ceny byly oproti ČR trochu vyšší.

Moje pracovní pozice byla International Volunteer. Pod
tento titul bylo možné schovat úkoly, které byly zrovna
potřeba udělat např. úklid, pomoc v kuchyni, sekání trávy
atd. Rozhodně nic náročného. Pracoval jsem 5 dní v týdnu, takže víkendy jsem měl volné na vlastní aktivity.

Pro shrnutí, tento pobyt jsem spíše bral jako zkušenost
než brigádu. Máte možnost potkat lidi z ostatních anglicky mluvících zemí než jen z Anglie (Austrálie, Nový
Zéland). Pokud pracujete v přátelském kolektivu lidí, je
jedno jakou práci děláte.

Instruktoři každý víkend jezdili na různé akce od turistických výletů až po návštěvy „restauračních zařízení“
ve městě. Jediným problémem v tomto kontextu byla
doprava. Nejbližší autobusová zastávka byla 50 min.
chůze. Takže pokud jste chtěli do města a zrovna někdo
tím směrem nejel, čekal vás pěkný výlet na zastávku.
Ovšem nenechte se zmást, okolí kolem je nádherné a je
co navštěvovat. Hory, jezera, krásná příroda, historické
památky, to vše zde najdete. Jen „civilizace“ je vzdálenější.

Jan Adášek, foto: J. V. Hynek
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Zahraniční nabídka pro Vás
Chcete se zapojit do mezinárodních
projektů nebo vyjet v příštím roce s YMCA
do zahraničí?
Začněte plánovat už teď! Sledujte http://www.ymca.
cz/zahranicni-programy/ nebo kontaktujte Ivu Šípkovou na 774 481 844 a ymca@mca.cz.

SAZE

ANKETA 3/2015
Když se řekne YMCA, co se Vám vybaví
jako první?
Děti a mládež

(27 h)

Tábory		

(21 h)

Sporty		

(22 h)

Historie		

(21 h)

Village People

(24 h)

Bazén		

(23 h)

Hostely		

aneb Co ulpělo v redakčním komíně

PROPAGACE YMCA 2015
V letošním roce bude YMCA slavit 25 let od obnovení
činnosti po pádu komunismu. K této příležitosti jsou
k dispozici některé propagační předměty s níže uvedeným symbolem, vyjadřujícím radost z toho, že už 25 let
můžeme s YMCA svobodně působit v naší zemi.
Máme batůžky, reflexní pásky a trička, dále také frisbee
a tašky, tentokrát se standardním logem a nápisem
YMCA – prostor pro Tebe. Na webu ymca.cz v sekci
Propagace se můžete na vše podívat v barvě a objednat,
ale pozor, vše je jen v limitovaném množství!

(12 h)

Celkem hlasovalo: 150
Zdroj: www.protein.ymca.cz
Komentář
Tato anketa visela na webu Proteinu jen chvilku,
proto je postižená menším počtem respondentů.
Nicméně přesto alespoň nějaký obrázek, a tedy
i zdroj k pár odvážným větám, interpretujícím zjištěná data, skýtá.
Nejvíc hlasů má možnost Děti a mládež – sláva,
ale v těsném závěsu je Village People. S tím holt
už asi YMCA na celém světě umí žít. Na druhou
stranu, když sečteme všechny možnosti, které lze
považovat za žádoucí, tak je poměr celkem slušný
– 84 % ku 16 %.
Jaký obraz bude mít YMCA ve společnosti, záleží
především na nás ymkařích. Už Ing. Václav Havel
věděl, že nejlepší propagací je osobní svědectví
těch, kterým YMCA obohacuje život (viz str. 6),
a mám za to, že některé mechanismy se nemění…
J. V. Hynek

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

YMCA v roce 2016 – co nás čeká?
Každá organizace musí držet neustále prst na tepu
doby... proto také YMCA přemýšlí, vyhodnocuje,
plánuje,... Co tedy chystáme na příští rok? Také to
bude obsahem předvánočního čísla.
Máte jakoukoliv poznámku, přípomínku, příspěvek
k tomuto tématu? Napište!
Nezapomeňte ale také na zprávy a (kvalitní) fotografie
ze svých akcí. Uzávěrka je 20. 11. 2015.

