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Rozhovor s GS YMCA

jak to vidí nový generální sekretář?

130 let YMCA v českých zemích
aneb i letos je co slavit

Nosná témata YMCA

Podpora a ochrana rodiny, Výchova k demokracii
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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 25
pobočkách, které jsou kolektivními 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-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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Protein vstupuje do svého 18. ročníku, tedy plnoletosti. Proto také trošku změnil vizáž. Podstatné
ale je, aby nebyl obíleným hrobem, tedy aby měl
i kvalitní obsah... a ten je na vás.
A hned první článek je dospělý, má názor a inspiruje k tvorbě vlastního postoje. Také příspěvky
k hlavnímu tématu čísla – tedy Nosným témata
YMCA zvou čtenáře k aktivitě, ať už mentální či
praktické. Nepřehlédněte ani archivní nálezy k témuž, ukazují na zřejmou kontinuitu i změnu kulis
a rétoriky... nebo snad i principů a cílů?
Neopomeňte rozhovor s novým generálním sekretářem ani reagovat na soutěž.
Předloni YMCA slavila 170 let existence, loni 25
let obnovení činnosti u nás, letos opět máme co
slavit... 130 let zahájení činnosti YMCA v českých
zemích – přečtěte si článek s mnoha detaily.
YMCA také školí, hraje volejbal, plánuje v Srbsku,
dobývá Brusel, luští... a pište...

Michael Götz
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Rozdělte se o svůj zážitek
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Šířit jeho království!?
Pařížská báze a John Lennon
Již několik měsíců mě zaměstnává zásadní
otázka: Není to vyloženě cynické, v době
násilných náboženských konfliktů na Středním
východě nebo v Africe „sdružovat mladé lidi,
kteří touží být vírou a životem Jeho učedníky
a usilují o šíření Jeho království“? Jak máme
tuto větu z Pařížské báze z roku 1855, která
definuje poslání naší práce v YMCA, chápat?
V době, kdy mnozí křesťanští bratři a sestry po celém
světě jsou nuceni opouštět své domovy a bojí se o svůj
život? Poslední měsíce nás deprimují zprávy v médiích
o těch nejhorších zvěrstvech, až je člověk v pokušení
zabroukat si Lennonovo Imagine: „Imagine, there´s no
religion, all the people living life in peace... „.
Pochopitelně! Ve všech náboženstvích hraje násilí jistou
roli. Jednoduchá vysvětlení tady ale nepomůžou. Argument, že jde o konflikty skupin lidí, které zneužívají náboženství, je také nedostatečný. Nebo odkaz na barbarský
islám je rovněž pravdivý jen z části, vzpomeneme-li si na
ne tak dávnou válku v Jugoslávii, ve které srbští křesťané zavraždili ve Srebrenici 8 tisíc bosenských muslimů.
Nebo kdo si rád vzpomene na jistého Josepha Konyho,
který ve jménu Páně shromáždil v severní Ugandě vraždící armádu čítající 66 tisíc dětí a vyhnal dva miliony lidí
z domova. Nebo na Rwandu a Etiopii, kde se křesťané
vzájemně pronásledovali a masakrovali – dokonce přímo v tamní Ymce. Samozřejmě lze vždycky tvrdit, že to
nejsou ti praví křesťané, ale to mohou mnozí muslimové
tvrdit také o IS nebo Al-Káidě.
Vypočítávat tyto konflikty je zbytečné. Ale také ateisté
musejí být v tomto ohledu velmi opatrní, protože odmítnutí náboženství za Hitlera, Stalina nebo Mao Ce-tunga
nevedlo k vytouženému nebeskému míru na zemi, nýbrž
přímo k nejhorším katastrofám 20. století s nepředstavitelným množstvím mrtvých a masovým vyhlazováním.
No religion – all the people living life in peace? V žádném případě. A co teď? Co tedy v tomto

►

kontextu znamená „šíření Jeho království“? Po tři roky,
až do července 2015, jsem každý týden vedl k mezináboženskému dialogu mladé muže, kteří se v YMCA
Norimberk učili německy a kteří pocházeli z odlišného
prostředí a různých náboženských tradic. Nezřídka tu
zasedli zástupci znepřátelených válčících frakcí a vyprávěli si navzájem své životní příběhy. Křesťané z Iráku,
kteří byly svědky bombového útoku přímo v kostele
při bohoslužbě. Muslimové, jejichž sourozence zabili
vojáci a jejich krví pro výstrahu pomazali domy. Jezídi, kterým džihádisté poslali na mobil video zachycující stínání jejich příbuzných. A tak jsme si s nemalými
obtížemi při vyjadřování vyprávěli o našich domovech,
krutostech, které nás postihly, o našich rodinách, tradicích, životních příbězích, o významu našeho náboženství
a prožívali znovu a znovu stejnou zkušenost: Jak snadné
je žít v míru, když si lidé vzájemně naslouchají a snaží
se ostatní pochopit! A jak je dobré upřímně vyjádřit své
znepokojení nebo špatné zkušenosti s „tím druhým”,
nebo ještě lépe, se ho ptát. A jak je příjemné, když uprostřed zuřícího globálního konfliktu se rodí přátelství mezi
nepřáteli na půdě naší YMCA.
Všechny tyto zkušenosti mě naplnily vděčností nad
tím, že náš „Mistr” Ježíš Kristus přesně toto učil a žil.
Nemiloval totiž jen své přátele a učedníky, to činí přece
všichni. Jeho láska je výjimečná tím, že miloval i ty, kdo
ho pronásledovali a přibili na kříž. Uprostřed svého boje
se smrtí řekl těm, kteří ho obviňovali a vysmívali se mu,
toto: „Otče, odpusť jim, protože nevědí, co činí.“ My lidé,
ať už muslimové, křesťané nebo ateisté, často nevíme, co
činíme. Ve velkém i malém rozséváme svár, otravujeme
závistí naše soužití s ostatními, ničíme naše vztahy až
tak, že usilujeme druhému o život nebo dokonce vedeme
války. On nás smířil sám se sebou na kříži a dává nám
sílu, abychom toto smíření předávali dál. To je „Jeho
království“! To, že v tom my křesťané, stejně jako všichni ostatní lidé, opakovaně selháváme, patří ke smutným
skutečnostem tohoto světa.

DUCH

Ale navzdory všemu převažuje u mě naděje a pevná víra
v to, že Ježíš a s ním Boží láska budou mít poslední slovo v dějinách světa i v životě každého zde na této zemi.
V tomto smyslu budu rád „šířit Jeho království“.
Michael Götz
Michael Götz je generálním sekretářem bavorské YMCA,
která má 111 místních sdružení a 11 800 členů. Hlavními
oblastmi práce bavorské YMCA jsou děti, rodiny, mládež, sport, skaut, dobrovolnický sociální rok, aktuálně
i programy pro lidi zasažené uprchlickou krizí https://
www.cvjm-bayern.de/.
Převzato z Das Reich unseres Meisters ausbreiten – Die
Pariser Basis und John Lennon, 1/2016 CVJM Magazin
https://issuu.com/cvjmbayern/docs/2016_01_cvjm_
magazin_einzelseiten_w.
Překlad Iva Šípková, zahraniční sekretář YMCA v ČR,
foto: archiv Michaela Götze

► Máte ve svém středu nějakou
zajímavou ymkařskou osobnost?
► Pracuje ve vašem sdružení dobrovolník či pracovník, jehož činnost
je typická či naopak nezvyklá pro
YMCA?
► Je mezi vámi někdo, jehož
příběh či pozice může inspirovat
ostatní?
► Co Vám může připadat všední
a obyčejné, může čtenáře přivést
k zamyšlení a nasměrování...
► Podělte se o svůj příběh.
Vaše náměty a tipy posílejte na známý email:
protein@ymca.cz, ozveme se Vám o domluvíme
rozhovor a jeho formu. Děkujeme.

►

YMCA

Nosná témata YMCA

Činnost a programy YMCA jsou velmi pestré,
ba přímo nepostižitelné... Proto se YMCA jako
celek zabývala otázkou, jak lépe a uchopitelněji
sdělit veřejnosti, co je pro Ymku důležité.
Cestou k tomuto cíli by mohlo být určení tzv.
nosných témat, které jsou jakýmsi společným
jmenovatelem řady aktivit, které YMCA na
různých místech naší republiky realizuje. Shodli
jsme se na tom, že většinu našich programů
a aktivit, kromě základního vymezení, které
vyplývá z poslání YMCA – tedy rozvoj ducha,
duše a těla člověka, mohou přiblížit dvě
základní nosná témata – Podpora a ochrana
rodiny a Výchova mládeže k odpovědnému
občanství a demokracii. Podívejme se na obě
témata podrobněji v následujících příspěvcích
dvou autorů.
J. V. Hynek

Rodina je naše priorita
Není náhoda, že když jsme se zamýšleli nad tím, co Ymku
charakterizuje nejvíce a co by o sobě měla hlásat, jedním
ze dvou profilových témat se stala podpora a ochrana
rodiny. Proč? Jednoduchá odpověď: rodina to potřebuje
a čím více bude těch, kdo budou na straně rodiny stát,
tím lépe. Bohužel je to tak, bez velkého úsilí nalezneme
mnoho informací a faktů, že rodina na tom není v současnosti úplně nejlépe. Z různých důvodů. Doba rodině nepřeje. Rodina je přežitek. Stát, který by měl mít
funkční rodinu vysoko mezi prioritami, myslí spíše na
uspokojení práv různých menšin. Vymýšlejí se a uzákoňují svazky, které jsou stavěny rodině na roveň, ba mají
i větší podporu. Lidé nemají dostatek sil, aby rodinu
udrželi. Rodina je v krizi. Dokonce jedna akce, která se
nedávno konala v rámci Národního týdne manželství, se
jmenovala „Rodina ohrožený druh“.
A tak bychom mohli dále vršit jedno tvrzení za druhým
a jen se přesvědčovat, že je rodina na odpis. Co s tím?
Myslím, že je třeba dvou věcí, které YMCA může dělat.
Říkat pravdu o rodině a vytvářet prostředí, ve kterém se
rodiny budou cítit dobře. Není to tak, že by to do této
chvíle nedělala, jen bude dobře, když to bude dělat o něco více, o něco hlasitěji. Jestliže dnes slyšíme hlavně

hlasy těch, co rodině skrytě nebo otevřeně nepřejí, musíme jim postavit hráz jasným sdělením, co to rodina je,
jaký je její smysl a co bychom bez ní ztratili.
Co to rodina je? V užším smyslu muž a žena, kteří jsou
otevřeni daru nového života. Ačkoli to zní obyčejně,
nepřestává to být pravdou, o které se nehlasuje.
Jaký je smysl rodiny? Rodina je místem, do kterého se
rodí noví lidé, kde rostou, jsou připravováni na vlastní život a na založení vlastní rodiny. Jen tak má lidstvo
budoucnost.
Co bychom bez rodiny ztratili? Domov, ochranu, pochopení, naději… Sem si může každý doplnit, co sám
považuje za důležité a bez čeho by se neobešel.
Je dobře, že prakticky vše, co se v Ymce děje, nějak
s rodinou souvisí. Zejména tam, kde se mohou rodiče
a děti setkat nad společným dílem, společnou hrou, kde
mohou trávit čas společně. Budu rád, a určitě nejen já,
bude-li takových míst a příležitostí přibývat.
Je dobře, že YMCA myslí i na to, že ne všechno je zadarmo, a že podporuje tvůrčího ducha svých členů. Na nové
aktivity, spojené s podporou a ochranou rodiny, může
v tomto roce každý kolektivní člen požádat o finanční
dotaci z Fondu rozvoje. Nemusí být na to sám, může se
spojit s dalšími a částku podstatně navýšit. Kdo o tom
ještě nevíte, zeptejte se u svých sekretářů nebo členů
výboru, ti mají všechny potřebné informace.
Naplňuje mě nadějí, že ve svém úsilí o podporu a ochranu rodiny nejsme sami. V naší zemi pracuje celá řada
organizací, které mají podobné cíle a se kterými se
můžeme spojit, aby náš hlas byl opravdu slyšet. I to je
způsob, jak rodinu podpořit.
Nakonec vás prosím o jedno. Kdykoli organizujete
jakoukoli aktivitu, která s podporou a ochranou rodiny
souvisí, nezapomeňte to o ní říkat a psát. Čím častěji to
lidé kolem nás uslyší nebo si to přečtou, tím lépe si uvědomí, že rodina za to opravdu stojí.
Vojtěch Rálek, foto: YMCA Setkání

►

YMCA

Výchova k odpovědnému občanství a demokracii
Chtěla bych se s Vámi podělit o své zkušenosti
a znalosti, které o tomto tématu postupně
získávám. Témata odpovědného občanství,
pravidel demokracie, kritického myšlení či vlivu
médií mne osobně hodně zajímají a jako učitelka
na střední škole se je snažím „propašovat“ do
běžné výuky. Cílem mého příspěvku je snaha
pomoci Vám všem, kdo chcete k výchově
mladých lidí k demokracii přispět, a inspirovat
Vás ke konkrétním akcím.
Česká YMCA má v tomto směru historickou tradici.
V době mezi válkami ztělesňovala YMCA nejlepší tradice
a formy demokratického vzdělávání. Mladí lidé měli být
vychovaní k tomu, aby dovedli prakticky jednat a nést
zodpovědnost zdaleka nejen za sebe. (Zkrácená citace
z knihy historika Pavla Kosatíka Česká inteligence, kapitola o Jiřině Šiklové.

„Vy jeden, každý musíme snést mínění
druhého. Demokracie znamená diskusi.“
(Tomáš Garrigue Masaryk)

Diskutovat, argumentovat, naslouchat…
I já jsem přesvědčená, že schopnost diskutovat je pro
demokracii zásadní. Myslím tím schopnost vytvořit
si názor a obhájit jej a současně být schopen naslouchat ostatním, jejich názorům a argumentům. A hlavně
schopnost upravit svůj názor, když zjistím, že se mýlím.
Děti i mladí lidé rádi diskutují, a to téměř o čemkoliv.
Je dobré s nimi mluvit, říkat otevřeně své názory a také
je vysvětlovat a správně argumentovat. Také je důležité
naučit mladé poznávat špatnou argumentaci. Znáte argumentační fauly? Jsou dostupné na http://www.obcanskevzdelavani.cz/argumentacni-fauly. Jde o přehled
častých chyb v argumentaci, je rozdělen do šesti oblastí
a pěkně graficky zpracován, obsahuje i srozumitelné příklady.

„Vše, co potřebuje tyranie, aby získala
pevnou půdu pod nohama, je, když lidé
dobré vůle zůstanou zticha.“
(Thomas Jefferson, 1743–1826, byl třetí
prezident USA a hlavní autor amerického
prohlášení nezávislosti.)

Kritické myšlení – rozumné uvažování
S diskutováním a argumentací souvisí schopnost kritického myšlení. Ale co to je a jak se pozná kritické myšlení?
Kritické myšlení je nezávislé myšlení. Nikdo nemůže
kriticky myslet za vás. Kritické myšlení je taková práce,
kterou můžete vykonávat jedině sami pro sebe. Lidé tudíž
musejí pociťovat svobodu myslet za sebe samé, rozhodovat o složitých otázkách, které se jich týkají.
Kritické myšlení nemusí být nutně originální, protože
člověk může přijmout myšlenku nebo přesvědčení od
druhé osoby a přitom je pořád vnímat jako své vlastní.
Ve větě ”Souhlasím s tebou” nalézáme uspokojení a jistou sílu, a nepochybně se i kriticky myslící lidé dostávají
do souhlasu s jinými. Je ovšem naprosto podstatné, že
každý se rozhoduje za sebe, myslí za sebe. Nezávislost
myšlení je tedy první a možná nejdůležitější vlastností
kritického myšlení.
Další znaky kritického myšlení můžete najít v textu Davida Kloostera, který je dostupný na webu, odkaz je na
konci tohoto článku.

„V duchu stále vidím Vás všech 413
umučených, popravených a na bojištích
druhé světové války padlých Sázavanů, zas
jak kolem vlajky s námi stojíte. Zemřeli
jste, abychom my žili. Nechť je náš život
i naše konání hodno Vaší velké oběti.“
(Joe First v roce 1945 při vztyčování vlajky na
obnoveném táboře YMCA na Sázavě)

Zajímavé informace o kritickém myšlení jsou dostupné
v angličtině, například na webových stránkách www.
criticalthinking.org, které spravuje Nadace pro kritické
myšlení.
Volně dostupné materiály pro inspiraci
i využití
Inspiraci a materiály pro výchovu k zodpovědnému
občanství je možné najít na webových stránkách www.
vychovakobcanstvi.cz a www.obcanskevzdelavani.cz,
které provozuje Centrum občanského vzdělávání při
Masarykově univerzitě v Brně. Je zde mnoho materiálů
– různé studie a analýzy, ale i metodiky pro výuku demokracie. Tvorba metodik, které jsem zatím prostudovala,
byla financována Evropskou unií a meto-
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diky vznikaly v různých evropských zemích. Aktivity,
které jsou v metodikách popsané, jsou určitě zajímavé
a vhodné jako inspirace pro práci s dětmi a mládeží
u nás, ale doporučuji, aby si každý vedoucí, který chce
popsané hry využít, dobře přečetl popis, zamyslel se nad
cílem hry a přizpůsobil ji pak své skupině.
Dobrým zdrojem materiálů je i portál Jeden svět na
školách (www.jsns.cz). Jde o jeden ze vzdělávacích
programů společnosti Člověk v tísni a najdete na něm
mnoho dokumentárních filmů a připravených lekcí pro
práci s dětmi a mládeží. Abyste mohli se všemi materiály
pracovat, je nutné se registrovat a uzavřít se společností
Člověk v tísni smlouvu. Registrace je bezplatná a registrovat se mohou pedagogové, organizátoři filmových
klubů a pracovníci institucí pracujících s mladými lidmi.
Nabídka filmů je velmi široká a zahrnuje témata jako:
lidská práva, moderní československé dějiny, mediální
vzdělávání, životní prostředí…

„Demokracie se nebuduje sestupováním
elit na úroveň davu, ale povznášením davu
na úroveň elit.“
(Gustave Le Bon, 1841–1931, francouzský
sociální psycholog, sociolog, archeolog
a amatérský fyzik); (Thomas Jefferson,
1743–1826, byl třetí prezident USA a hlavní
autor amerického prohlášení nezávislosti.)

Jak se můžete zapojit do výchovy k demokracii
a odpovědnému občanství?
Pokud vedete skupinu mladých lidí, nebo jste jejím členem, můžete se inspirovat následujícími příklady aktivit.
Vaše skupina může být skautský oddíl, tensing, parta
vedoucích z tábora, která chce být aktivní i mimo prázdniny, či jakákoli jiná formální či neformální parta (nejen)
mladých lidí.
První možností jsou diskuze s mladými lidmi. Témata
diskuzí musí vycházet z toho, co Vaši skupinu mladých
zajímá a nejlepší bude se jich na to zeptat. Já bych doporučila tato témata: uplatnění na trhu práce, ztracenost
a osamocenost v dnešní době, rozpad rodiny, singles,
diskriminace a netolerance, nedávná
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historie, média a internet, přínosy a nebezpečí internetu.
Diskuze mohou být otevřené veřejnosti a je vhodné k nim
pozvat kompetentní osoby, které se tématu věnují.
Kromě diskuzí se nabízejí semináře, které mohou být více
interaktivní, určené pro méně lidí či uzavřenou skupinu
a zaměřené na osobní rozvoj. Vhodná témata by mohla
být: jak zjistit, jaká práce či škola je pro mne vhodná, jaký
jsem osobnostní či sociální typ, jak se vhodně prezentovat atp. Téma osobního rozvoje rozhodně patří do oblasti
výchovy k demokracii a odpovědnému občanství a ještě
více patří do YMCA.
Další možnost je nejnáročnější ale také nejúčinnější.
Veďte skupinu mladých lidí k tomu, aby se zabývali svým
okolím, všímali si problémů a hledali řešení. Mohou pak
naplánovat a zrealizovat akci, která na konkrétní problém
upozorní veřejnost, nebo rovnou projekt, který se bude
snažit danou situaci řešit. Pomoci Vám v tom mohou
materiály společnosti Člověk v tísni o.p.s., které je možné stáhnout ze stránek www.jsns.cz, projekt „Kdo jiný?“.
Jsou sice určeny pro učitele, ale inspiraci tam může najít
každý vedoucí skupiny mladých lidí.
Informace z médií (internetu)

„Člověk, který se nikdy nepodívá do
novin, je lépe informován než ten, kdo je
čte, protože ten, kdo nic neví, je pravdě
blíže než ten, jehož mysl je naplněna lží
a omyly.“
(Thomas Jefferson)

Schopnost kritického myšlení je zásadní při hledání
informací (nejen) na internetu, ať už zpracovávám referát do školy, nebo hledám zajímavosti o něčem, co mne
zajímá. Na internet má přístup každý a každý na něj může
vkládat jakékoli informace s jakýmkoli cílem, a proto je
důležité všechny objevené informace před jejich použitím či dalším šířením zkontrolovat. Zde se hodí odpovědět na následující otázky: Dají se tyto informace najít
na jiných webových stránkách (případně v jiných médiích)? Kdo (jaká osoba či organizace) informace zveřejnil?
Jaký zájem mohl tento člověk nebo organizace mít na
zveřejnění informací? Jde o důvěryhodného člověka či

organizaci? A dále je třeba porovnat informace nalezené
na internetu s informacemi z jiných zdrojů – knihy, učebnice, vlastní zkušenosti nebo zkušenosti ostatních lidí.
Vždy je dobré si zapsat, z jakého zdroje jsme informace
získali. A tady bych chtěla upozornit na (alespoň u mých
studentů) velmi častou chybu – Google není zdrojem
informací! Je to vyhledavač, který vám velmi dobře
pomůže najít vhodné informace, ale není zodpovědný za
jejich obsah. Pokud použiji informaci či obrázek vyhledaný pomocí Google, vždy si musím zapsat skutečnou
adresu stránky, na které se daná informace nachází.
Odkaz, který získáte při vyhledávání pomocí Google,
nemusí již za pár dní ukázat stejné výsledky a hlavně
z něj není možné poznat, odkud informace pochází.
S informacemi z internetu souvisí další pojem, a to je
hoax. Jde o šíření zpráv, které obvykle obsahují nepravdivé nebo zkreslené informace, účelově zmanipulované polopravdy nebo rovnou lži. Tyto zprávy Vás vybízí
k dalšímu hromadnému šíření. Témata zpráv jsou různá
– varování před smyšlenými viry či dalšími útoky na
počítač, falešné žádosti o pomoc, fámy, pyramidové
hry a nabídky snadných výdělků či půjček. Tyto zprávy
mohou být nebezpečné (pokud například obsahují viry
nebo útoky typu phishing), ale i celkem neškodné, pak
jen ten, kdo je dále šíří, obtěžuje ostatní. Zprávy typu
hoax se už samozřejmě nevyskytují jen v e-mailu, ale
mnoho jich je na Facebooku a dalších sociálních sítích.
Jedinou obranou je rozumné uvažování a ověření zprávy
před tím, než ji budu dále šířit. Jednou z možností, jak
zprávu ověřit, je využití webové stránky www.hoax.cz,
kde najdete databázi aktuálních i historických hoaxů.
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(V prosinci roku 1923 proběhlo v Bratislavě Valné shromáždění YMCA v Československu. Kromě
jiného jednali delegáti v několika sekcích, které se zabývaly různými tématy. Přečtěte si, k jakému
závěru dospěla a jak Deklaraci formulovala sekce pro studium míru a bratrstva. Na témže
shromáždění byla přijata i Rezoluce ke stejnému tématu. Tento příspěvek přinášíme jako inspiraci
k druhému nosnému tématu YMCA – Výchova mládeže k odpovědnému občanství a demokracii.
Přinášíme také rezoluci sekce pro rodinu a občanskou výchovu, která koresponduje s naším
současným nosným tématem Podpora a ochrana rodiny.)

Deklarace sekce pro studium světového míru a bratrstva
Třetí výroční sjezd Ymky v Československu, shromážděný v Bratislavě, bolestně a úzkostlivě pozoruje stálé
obtíže styků mez křesťanskými národy a v přesvědčení, že se svět nedostane ze slepé uličky, než návratem
k učednictví Ježíše Krista, slavnostně prohlašuje svoji
oddanost věci míru, založeného na vítězství pravdy, která
je nerozlučně spojená se spravedlností a láskou. Proto,
aby se před světem osvědčila věrnost křesťanů k učení
evangelia, žádáme světový výbor, aby vymáhal od všech
národních výborů svých organizací slavnostní přijetí
takovéto deklarace, jakožto podmínky účinné a bratrské
spolupráce v díle našich sdružení.

pohoršující a nekřesťanskou. Ne Bůh, ale lidské sobectví
je příčinou válek a všeho násilí.

Deklarace
Chceme pracovat z celého svého srdce, z celé své duše,
z celé své mysli a ze všech svých sil pro příchod dne, kdy
zavládnou mezi národními státy jako i v každém národě
a státě vzájemné vztahy úcty, práva, spravedlnosti a bratrství, jen tak bude svatá vůle našeho Otce uskutečňována na zemi, očištěné od krve.

Domáháme se závaznosti Mezinárodního rozhodčího
soudu a vybavení Společnosti národů a Mezinárodního
úřadu práce takovými prostředky k provádění jejich rozhodnutí, aby mohly založit vládu práva mezi všemi státy
a národy a sociální spravedlnost mezi třídami, konečně
usmířenými a vzájemně se respektujícími. A tak s nepřemožitelnou vírou pozvedáme svůj zrak ke knížeti míru,
k Ježíši Kristu, k jediné to živé naději všech lidí.

Uznáváme za bezvýhradný křesťanský závazek činit pokání za viny osobní, jako za viny národní nebo mezinárodní
vytvořením nového ducha, podřízeného pravdě; taktéž
uznáváme nerozlučnost spojení zásad mravních, sociálních a náboženských pro jednotlivce i pro národy.
Zavrhujeme jako bezbožné, upírat právo na život slabým
jedincům nebo státům, národům a národnostem a zamítáme názor, že se má v lidstvu uplatňovat jen zápas
o existenci, ve které se slabý musí stát kořistí silnějšího.
Odmítáme důrazně teorii, podle které je válka výslovně
a na věky chtěná samým Bohem, jako
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Chceme tedy dát mladým lidem, kteří jsou nám ve
sdruženích svěřeni, výchovu světo-občanskou a všelidskou, určovanou přímo Kristovým zákonem lásky,
aby nezapomínali, že vlast, kterou milovat za přirozené
považujeme a k tomu ji vedeme, je jen malou oblastí
světa a národ je jen součástí lidstva.
Žádáme, aby se přestalo soustavně užívat násilí jako prostředku k urovnání neshod mezi národy.

Od všech, kteří souhlasí s těmito zásadami, důrazně
požadujeme, aby proti jevům, ohrožujícím pokojné žití
mezi společenskými třídami, národy a státy, vždy a všude pozdvihli slovo a odvraceli vyvolávání různic, neshod
a nepřátelství i štvanic.
Y.M.C.A. – Časopis sdružení YMCA v Československu,
číslo 1, rok 1924, str. 5.
(Předmluva a překlad ze slovenštiny J. V. Hynek)

Rezoluce sekce pro studium světového bratrství

Národ je organickou částí lidstva, skutečné, opravdové
dobro národní je dobrem pro celé lidstvo. Jako je dobré pro jeden orgán těla jen to, co celému tělu prospívá, tak co je blahem národním, poznáme mimo jiné též
měřením zájmů národních, zájmy všelidskými. Milovat
národ a pod zorným úhlem lidstva, avšak lidstvo milovat
v národu. Bývá rozpor mezi opičí láskou k dítěti a mezi
jeho potřebami. Opravdová činná láska k národu v duchu
i v pravdě je ve svých cílech totožná s láskou k lidstvu.
Proto chceme vštěpovat zásady lidskosti svému členstvu i své mládeži zpracováním vhodného programu pro
dorost; chceme podporovat tyto snahy v životě rodinném, ve školním vyučování, v životě národohospodářském i sociálním. Chceme šířit snahy mírové zřízením
putující knihovny pacifického obsahu, pěstováním mírových snah v časopise YMCA a zavedením dne míru. Tato
práce bude v úplné shodě s naší prací mezi vojskem,
kterého ústavně daný úkol obranný a zdatnost pro tento
úkol nemohou být mírovou prací nijak dotčený.
Pro sblížení občanů naší republiky bez rozdílu jazyka
pracujeme ve svých sdruženích pořádáním kursů jazykových, přednášek o slavných rodácích této země a vůbec

podporováním poznání jednotlivých kultur, u nás zastoupených.
Pěstujeme přátelské styky s Ymkami zahraničními, jednak návštěvami jejich sjezdů a jejich zvaním na naše
sjezdy, jednak výměnou publikací a také organizováním
dopisování jednotlivých členů našich sdružení se členy
Ymek na celém světě.
Naši delegáti ve Světovém výboru jednají a pracují
v duchu ideálů svého národa a v duchu deklarace, přijaté
na III. sjezdu Ymky v Bratislavě – za světovou spravedlnost. Informují správně zahraničí o našich poměrech,
podporují úsilí Svět. výb. pro světové bratrstvo, usilují
o přátelské řešení národních a mezistátních nedorozumění.
Y.M.C.A. – Časopis sdružení YMCA v Československu,
číslo 1, rok 1924, str. 29.
(Předmluva a překlad ze slovenštiny J. V. Hynek),
foto: Archiv YMCA
Sekretářský sbor YMCA v Československu
na III. sjezdu YMCA v Bratislavě v roce 1923.
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Rezoluce sekce pro rodinu a občanskou výchovu
Uznáváme, že domov je základem pro utváření a rozvoj
charakteru mládeže a proto žádáme od našich sdružení,
aby prostřednictvím svých organizací a programů pomáhali vytvořit pravý rodinný život a křesťanskou společnost.
YMCA chce především sblížit rodiče a děti, zvýšit rodinné teplo a z rodin vytvořit prostředí schopné vytvořit
novou zdravou generaci. Doporučuje pořádání večerů
pro otce a syny, matky a dcery, dny matek a schůzky
rodičů a učitelů.
Chce propagovat dosavadní dobré zákony o ochraně dětí
(zakazující dětskou práci a noční práci žen), které uznává
a s radostí spatřuje v nich záruku přirozeného dětství,
velmi nutného k řádnému duševnímu a tělesnému vývoji
individua.
Poukazuje na okolnost, že dodnes nepoužívá zvláště
zemědělská mládež výhod těchto ochranných zákonů
a chce spolupracovat k nápravě v tomto směru.
Rodičům připomíná YMCA, že jejich hlavní povinností
není jen tělesné péče a hmotné zabezpečení dítěte, ale
v první řadě péče o duševní vývoj dětí, které bude správně podchycené tehdy, jestli se vštěpí dětem především
víra v Boha, k pevné mravní zásady a znalosti o přírodě,
o člověku, jako jedinci, lidské společnosti a o povinnosti
ke všem těmto prvkům světa.
YMCA se staví proti alkoholu a nikotinu a znajíc špatné
následky obojího, především pro mládež, považuje za
svou povinnost poučovat o nebezpečném vlivu alkoholu a nikotinu na tělesné a duševní schopnosti člověka
slovem, tiskem, obrazem, a to v součinnosti se všemi
abstinenčními spolky.
Důsledkem toho zásadně YMCA uzavírá své domy
alkoholu a nikotinu vůbec a žádá úřady, aby zvláště na
Slovensku stávající počet licencí nejen nerozmnožovaly,
ale raději umenšovaly. Žádoucí by bylo omezení výroby
lihovin, jejich prodej v neděli a sváteční dny.

►14

Na kolik se týká otázky pohlavní výchovy, doporučuje
YMCA seznamování mládeže s touto otázkou, poukazováním na přírodu a na vývoj všeho bytí a všech bytostí,
kterým je vývoj člověka analogickým.
Chce, aby se mládež dívala na tuto otázku života s úctou a s plným vědomím své zodpovědnosti. Pro tento
cíl prosí o pomoc odborné pedagogy a lékaře. YMCA
se ochotně připojí ke každé akci veřejné, směřující ke
snížení prostituce.
Vycházejíc z principu demokracie trvá YMCA jako společnost nepolitická, nekonfesijní, na vzájemné politické
a náboženské snášenlivosti a doporučuje proti přílišnému materialismu ideální křesťanství. Poněvadž YMCA
chce uplatňovat v životě lidí zásady Krista a v tomto
směru chce spolupracovat s náboženskými společnostmi, žádá občany, kterých se to týká, aby svoji indiferentnost k některé církvi nepřenášeli na křesťanství obecně
a snažili se přesvědčit o pravé podstatě učení Kristova.
Y.M.C.A. – Časopis sdružení YMCA v Československu,
číslo 1, rok 1924, str. 29.
(Předmluva a překlad ze slovenštiny J. V. Hynek)
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1.–3. 4. — ŠHVT – Školení hlavních vedoucích
táborů (Praha)
20.–22. 5. —Setkání YMCA (Soběšín)
17. 9. — VS – Valné shromáždění YMCA v ČR.
11.–13. 11. — KČČ – Kurz činného člena
(Olomouc)
Více na www.ymca.cz vždy dostatečně před akcí...

HISTORIE

K výročí 130 let YMCA v českých zemích

V šestém roce vzniku Svobodné církve reformované
(nyní Církev bratrská) byl založen Křesťanský spolek
mladíků (YMCA). Během První valné hromady křesťanského spolku mladíků v Čechách konané dne 25. března
roku 1886 přednesl předseda A.W. Clark o KSM tato
slova: „Nejsou to žádným způsobem církve, nýbrž spíše
společnosti mladíků, obyčejně rozličných vyznání, kteří
majíce Pána Ježíše za vzor a Slovo Boží za vůdce, spojují
se, aby pomáhajíce si navzájem v boji proti pokušením,
podávali bratrskou ruku, jak dalece mohou, svým druhům v bídě tělesné i duševní postaveným. Ve mnohých
amerických a evropských městech mají křesťanské
spolky mladíků vlastní dům, v němž jest čítárna, síň pro
přednášky, tělocvična atd.“
Ke zrodu hnutí YMCA v Čechách 1879
V historické monografii Církve bratrské „Sto let ve službě
evangelia“ (Praha 1981, str. 27) se dovídáme, že „když
na jaře 1879 přišel Alois Adlof na studie do Prahy, byl
uveden do mládeneckých hodin, které se konaly v neděli odpoledne u Burdů v Karlíně. Misionáři (společnosti
American Board z Bostonu, kteří přišli do Čech v roce
1872) si přinesli tento způsob práce evangelia s mládenci ze své americké vlasti.“ Mezinárodní organizace
YMCA vznikla z iniciativy Georga Williamse v Londýně

6. června 1844 a prvními městy, do kterých přišlo toto
hnutí na severoamerickém subkontinentu, byly Montreal
a Boston v roce 1851.
V první polovině 80. let 19. stol., krátce po vzniku Svobodné reformované církve, se začaly i v Čechách nesměle
objevovat náměty na vypracování návrhu stanov k ustavení zákonitého spolku mladíků. Ve své 10. výroční zprávě Křesťanského spolku mladíků za rok 1895/96 píše A.
Adlof, že si tehdy myslel, že není zapotřebí zakládat zrovna spolek. Ale postupně se myšlenka na ustavení spolku
těšila stále větší oblibě, až bylo v roce 1885 přikročeno
k práci na přípravě stanov.
Zakladatel YMCA George Williams v Praze
1884
Jak vysvítá z obsáhlých dějin světové aliance křesťanských spolků mladých mužů YMCA, předcházely tomu
první dva kontakty členů mezinárodního ústředí YMCA
v Praze. První orientační cestu do Rakousko-Uherské
monarchie uskutečnil budoucí první světový sekretář
YMCA Charles Fermaud na podzim 1883. V Praze s jejími 16 tisíci studenty a v Brně měl několik soukromých
schůzek se studenty. Pravděpodobně rozhodujícím
impulsem k zahájení prací na přípravě
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stanov spolku mladíků byla v roce 1884 společná návštěva zakladatele YMCA George Williamse, W. Seagrama
a již výše zmíněného člena mezinárodního ústředí YMCA
Ch. Fermauda v Německu a Rakousku. Uskutečnila se
krátce po skončení 10. Mezinárodní světové konference
YMCA v Berlíně v tomto roce. Kromě Drážďan a Mnichova navštívili Prahu a Vídeň. V obou těchto posledně
jmenovaných městech „mladí členové místních malých
skupin velice rádi naslouchali vždy přesvědčivým slovům našeho ctihodného přítele, George Williamse, a tato
návštěva byla pro ně velikým povzbuzením.“
Krátce po tomto konstatování zmíněných dějin světové
aliance YMCA, je do jejich textu vložena věta o tom, že
jeden ze sekretářů ústředního mezinárodního výboru
našel již v Praze činný spolek YMCA, založený v roce
1886.
A.W. Clark a A. Adlof na XII. Mezinárodní
konference YMCA 1891
Když se připravovala dvanáctá Mezinárodní světová konference křesťanských spolků mladíků (YMCA) v Amsterodamu v roce 1891, byli na ni přihlášeni i předseda
(prezident) Dr. A. W. Clark a sekretář české YMCA A.
Adlof. Pro tuto mimořádnou a lze říci historickou událost zpracovali tištěnou slavnostní a zároveň informativní
zdravici pro všechny účastníky konference.
Z nedávné české historie se dozvídáme, jak byl tehdy
národ ještě stále pobouřen rozhodnutím Zemského sněmu zamítnout návrh na umístění desky Mistra Jana Husa
na fasádu Národního muzea a do muzejního pantheonu
postavit Husovu sochu. Tomuto aktu předcházela jistě
dosti bouřlivá debata poslanců, v níž označil kníže Karel
ze Schwarzenberga husity za bandu lupičů a žhářů. Praha
tehdy na tyto urážky odpověděla skvělým gestem. Když
nesmí stát Husova socha v pantheonu a jeho pamětní
deska nad jedním z oken Národního muzea, postaví Praha Mistru Janovi monumentální pomník na význačném
a památném místě.
V těchto měsících přispěl i Křesťanský spolek mladíků v Čechách zhotovením Husova životopisného tabla
k větší informovanosti české veřejnosti o základních
meznících života a díla tohoto českého předchůdce světové reformace. Ve finanční části Výroční
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zprávy Křesťanského spolku mladíků za pátý správní rok
(1890–91) je uvedeno, že Spolek zakoupil reprodukční práva k dřevorytině životopisného Husova tabla za
108,73 zlatého.
Clark s Adlofem využili tohoto životopisného Husova
tabla a otiskli je na 1. stránce výše zmíněné zdravice pro
účastníky XII. mezinárodní světové konference křesťanských spolků mladíků YMCA v Amsterodamu v srpnu
1891.
Z tohoto tabla nechal KSM vytisknout pohledy a prodával je po 20, poštou po 25 krejcarech.
Husovo tablo tvoří sedm obrazů se čtyřjazyčným popisem: 1. Rodný domek v Husinci, 2. Betlémská kaple
v Praze, 3. Husovo obydlí v Kostnici, 4. Vězení v Gottlieben, 5. Kostnický chrám, v němž byl Hus odsouzen, 6.
Upálení Mistra Jana, 7. Husův pomník v Kostnici. Uprostřed tabla je v oválném rámu Husova podobizna.
Na dalších třech stranách v angličtině otištěného pozdravu českých spolků YMCA je stručně vylíčena jejich historie od založení v roce 1886, jejich duchovní zaměření,
současný počet členů a úsilí získat finanční prostředky na
výstavbu domu YMCA v Praze. Vize tehdejšího sekretáře
A. Adlofa byla: „Hlavní snahou Křesťanských mladíků je
získat duše pro Mistra. Když On zakládá Ymku v zemi,
kde vládou pověry, nevíra a netečnost, určuje tomuto
sdružení zvláštní poslání. Naše činnost a odpovědnost
jsou obrovské, my jsme slabí, máme málo zkušeností
a stojíme tváří v tvář vážným potížím. V našich slabostech nám Bůh požehnal. Dává nám odvahu obstát, probouzí naději, že uvidíme ještě větší potvrzení jeho moci.“
Tehdy měl KSM 129 členů. Z nich osmdesát pět získalo
první kontakt s Biblí skrze úsilí sdružení v Praze. Během
pěti let se mnoho mladých rozptýlilo do všech částí Čech
a založili na mnoha dalších místech novou práci.
Adlof dodává: „Křesťanský spolek mladíků v Čechách
– YMCA má oprávnění organizovat další pobočky v kterémkoliv městě Čech, kde je víc než deset členů. Naše
zahajovací modlitba, aby si Pán Bůh použil spolek k prosazování Jeho království, byla vyslyšena.“
V další části zdravice informovali o útocích katolických
novinářů, kteří nevítají spolek, protože má na svůj štít na-

INFO
psána slova „Jenom Ježíš a Jeho Slovo“. Hlavní snahou
křesťanských mladíků je získat duše pro Krista. Když On
zakládá spolek YMCA v zemi, v níž vládne pověra, nevěra
a netečnost, určuje tomuto sdružení zvláštní poslání.
Zmiňují se o vydavatelských aktivitách YMCA
v Čechách.
Zatím vzdálenou vizí české YMCA je získat prostředky
a postavit v Praze dům, který by byl centrem skutečného
křesťanského vlivu na okolí.
V roce 1894 měla YMCA devět sdružení v Čechách
(tři v Praze, Plzeň, Černilov, Šenov, Bohuslavice, Proseč, Bukovka) s 301 členy a čtyři sdružení na Moravě
(Nosislav, Vsetín, Brno, Lhota) s 46 členy. YMCA se dále
rozvíjela v souvislosti s uvolňováním poměrů v monarchii. Kladně byla práce s mladíky přijata i v dalších protestanských církvích.
Užívání znaku YMCA v KSM Bohemia
Na deváté Mezinárodní světové konferenci křesťanských
spolků mladíků YMCA v Londýně 1881 bylo přijato
usnesení zavést jednotný spolkový znak. Jím by bylo
vyznačeno bratrství a stejný účel všech křesťanských
spolků mladíků na celém světě.
Česká YMCA – Křesťanský spolek mladíků se k používání tohoto znaku dostal poměrně pozdě. Teprve v roce
1906 je v měsíčníku Mladý křesťan (roč. 14/7 : 83–84)
stručně vysvětleno, jak je ve znaku graficky vyjádřen tento základní záměr a jeho pojetí. Kruh je rozdělen na 5
dílů, nesoucích jména všech kontinentů. Ty jsou spojeny
v jednom rámci, na němž jsou v několika řečech začáteční písmena jména YMCA. V prostředním kruhu je Kristův
monogram, jak jej malovali již první křesťané ve starořímských katakombách. Toto znamení má všem spolkům
stále připomínat, že Kristus musí být jejich středem, nejvyšším cílem, jejich silou a základem jejich života. Láska
Kristova má pak všechny členy vázat. Na otevřené Bibli je
možno číst citát z evangelia Janova 17, 21: „Aby všichni
jedno byli“. V letech 1906 až 1913 (v ročníku 14. až 21.)
každé číslo měsíčníku Mladý křesťan mělo v záhlaví první stránky umístěn tento nepatrně upravený znak.
Jan Štěpán a Radislav Novotný,
foto: Archiv YMCA

ČRDM podepsala
Memorandum
o spolupráci s Českými
drahami. Členové ČRDM
mohou jezdit vlakem s 5%
slevou!
Po dlouhém jednání se zástupcům ČRDM podařilo
podepsat Memorandum o spolupráci mezi ČRDM
a Českými drahami. Vleklá jednání, která začala téměř
před rokem u ministra dopravy pana Dana Ťoka, jsou
u konce. Díky stvrzené spolupráci ČD nabídly členům
ČRDM 5% slevu na veškeré vnitrostátní jízdné (nad
rámec běžných slev). Slevu lze uplatnit při nákupu
jízdenek přes eShop Českých drah na adrese https://
www.cd.cz/eshop/ a platbu jízdného kartou online.
Slevu může využít každá členská organizace ČRDM,
její pobočné spolky, krajské rady a jejich členové.
V eShopu ČD si každá organizace vytvoří vlastní
registraci a následně může nakupovat levnější jízdné.
Sleva se vztahuje na jízdné, které je spojené s činností organizací, oddílů, středisek, skupin, kmenů
apod. Registrace do eShopu ČD probíhá ve 2 krocích
a to registrace fyzické osoby a následné rozšíření na
právnickou osobu, IČ vaší organizace, pobočného
spolku apod. Pro užití slevy budeme využívat program „ČD Firmám“. Pracovníci ČD pak dle zaslaných
seznamů ověří, že se jedná o organizaci, která má na
slevu nárok a registraci potvrdí. Poté budete mít již
možnost nakupovat přes eShop ČD se slevou. Pro
nákup je možné rovněž užívat aplikaci pro mobilní
telefon. Přesný popis registrace naleznete na adrese:
http://crdm.cz/download/mailing/20160205/registrace-do-eShopu-CD.pdf.
V případě dalších dotazů se prosím obraťte na sekretariat@crdm.cz.
převzato z mailingu ČRDM
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Rozhovor s novým GS Vojtěchem Rálkem
Od ledna letošního roku nastoupil do funkce
generálního sekretáře YMCA v ČR Vojtěch
Rálek. Uvidíme, jestli se mu podaří docílit
rekordu – být prvním GS, který ve funkci vydrží
celé jmenovací období, které je dle stanov
YMCA šestileté. :-)
Vojtěch je členem YMCA Neveklov, je mu čerstvě dvaapadesát let. Vystudoval Vysokou školu ekonomickou
a naposledy pracoval jako konzultant pro oblast managementu, lidských zdrojů a vzdělávání. Má však zkušenosti
i z neziskového světa, čtyři roky vedl tým humanitární
a rozvojové pomoci Charity ČR.
Někteří členové Ymky se s tebou už měli
možnost setkat na některých akcích YMCA
nebo jednání ústředního výboru. Co bys o sobě
řekl i těm ostatním, aby si tě dokázali trošku
představit?
První otázka a hned takový oříšek. Mám už leccos za
sebou a těžko to shrnout do několika vět. Ale pokusím
se. Jsem rodilý Pražák, což už teď v Praze není úplně
obvyklé. Kromě pražské mám polovinu krve z Moravy,
neboť moje maminka pochází ze Znojma. Mám čtyři již
vcelku odrostlé děti, což mi umožňuje věnovat se práci
bez výčitky, že jsem jinde než s nimi. V životě se řídím
selským rozumem a – pokud možno – neberu věci kolem
sebe příliš vážně. Od jara do podzimu chodím po kopcích
a jezdím na kole, v zimě odpočívám. Rád se směji, umím
být občas sarkastický, ale doufám, že ne tolik, abych tím
někomu ublížil. Stačí?
Do Ymky přicházíš jako nováček, vidíš to jako
svoji výhodu či nevýhodu?
Nováček a výhoda nebo nevýhoda? Kdybych uměl být
zároveň ne-nováčkem, pak bych to asi posoudil lépe.
Můžu nad tím mudrovat, ale podle mě je důležitější, že
jsme si padli do oka, a teď tu jednoduše jsem, abych
věnoval část svého času, schopností a zkušeností Ymce.
Sluší se podotknout, že již od začátku cítím podporu ze
všech stran, což mi v mé roli výrazně pomáhá.
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Co bys chtěl ve své práci akcentovat?
Ve své dosavadní pracovní kariéře jsem měl povětšinou
štěstí na příjemné, vstřícné a otevřené lidi kolem sebe.
YMCA není výjimkou, naopak. A právě lidé jsou tím, co
chci mít na zřeteli v první řadě. Trávíme v práci dost velkou porci času. A já chci dbát na to, aby nám v ní bylo
dobře, abychom se nestresovali, aby nám nechyběla
radost z toho, co děláme. V praxi je to tak, že se snažím
mít pro každého čas, dveře jsou u mě z 99 % otevřené.
Výsledky a výkon jsou důležité, ale vztahy neméně.
Které body považuješ za důležité, aby se na
nich v nejbližším období pracovalo? Kdybys
mohl, co bys od zítřka v YMCA změnil?
V mých představách je YMCA atraktivní, inspirativní
a funkční organismus. Aby byla atraktivní a inspirativní,
musí o ní veřejnost vědět, aby byla funkční, musíme se
o ni poctivě starat. Jinými slovy, pracujeme mimo jiné
na posílení publicity a hlídáme si řádné hospodaření.
Ale to není všechno. V jedné z předchozích odpovědí
jsem zdůraznil, že nejdůležitější jsou lidé. V Ymce jsou
to členové a všichni, kdo v ní pracují, ať na dobrovolné

nebo profesionální bázi. O ně se musíme
starat především, bez nich by YMCA byla
jen prázdná skořápka.
A kouzelná změna? Každý, kdo se s Ymkou jakkoli potká, to bude považovat za
čest a o Ymce bude šířit jen to nejlepší.
V čem vidíš největší potenciál
YMCA?
YMCA má tradici, kořeny, historii, z níž
může čerpat. Má jasné poslání, je ideově
zakotvená. Velkým úkolem je toto všechno zužitkovat a zprostředkovat i za hranicemi Ymky.
Vidíš i nějaké slabiny?
Nerad bych se opakoval, ale přeci jen
znovu zdůrazním, že o Ymce se prakticky
nic neví, její práce stojí v drtivé většině na
dobrovolnících, kteří mají z objektivního
pohledu svoje limity, chybí mi větší identifikace s organizací jako takovou. A ještě
jedna věc mě napadá: Ymka by měla více
otevřít svoji náruč pro nově příchozí.
Co si myslíš, že můžeš do YMCA
přinést – vnést?
Jiné oči. Mně je YMCA sympatická tím, co dělá. Ostatně
proto jsem se do výběrového řízení na pozici generálního sekretáře přihlásil. Ale vždycky se budu cítit silnější
v „úředních“ záležitostech než programových. A touto
svojí zkušeností chci přispívat k určité vyváženosti, aby
YMCA nekulhala, ale běžela vpřed. Na to ovšem nestačím sám. Jsem proto šťasten, že mohu spolupracovat
s týmem, který je ve velmi dobré kondici a chystá – terminologií sportovních novinářů – útok na titul.
Polož si nějakou otázku a rovnou na ni
odpověz!
Vydržíš ve funkci šest let?
Dá-li Pán Bůh, já ano. Když to vydržíte i vy...
Za rozhovor děkuje J. V. Hynek,
foto: Vladimír Hanzal a archiv V. R.

Soutěž :-)
1. Kolik lidí je na obrázku?
2. Který z nich je nynější generální sekretář
Vojtěch Rálek?
Své odpovědi zasílejte na email: protein@ymca.cz.
Nic nevyhrajete, ale potěšíte nás a za náš úsměv (který sice neuvidíte, ale můžeme vám ho garantovat),
vám jeden email určitě stojí.
Můžete se v příštích Proteinech těšit na další retrofotky s podobnou soutěží. Pokud nějakou zajímavou
fotku máte, která by se do této rubriky hodila, neváhejte ji poslat opět na uvedený email, do archivu si ji
dáme určitě, zveřejnění ale všem neslibujeme, záleží
na minimální kvalitě a také na velikosti té hromady...
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Volejbalový turnaj YMCA 2016
V Pardubicích se o druhém únorovém víkendu
odehrál již 5. ročník Volejbalového turnaje
YMCA. Jak vše proběhlo? Kdo zvítězil?
Začněme od konce... zvítězili všichni, kteří se rozhodli
do Pardubic přijet a věnovat se tomuto krásnému ymkařskému sportu. Letos se turnaje zúčastnilo 10 týmů, což
je rekord. Hra krásná, jedno zranění, fair play, zkrátka vše
co k volejbalu patří...
A jak to tedy dopadlo?
1. Janine Vzdychy (ve finále vyhráli: 2:0; 25:21, 19:17)
2. ZTP Olomouc
3. Makaci (2:1; 25:22, 13:15, 15:8)
4. All stars
5. Pondělní YMCA (2:0; 25:21, 15:7)
6. EVS Pardubice
7. ÚV Střešovice;
8. Aligátoři Jarov
9.–10. UHK + Pražský výkvět
Tak se těšíme zase za rok, volejbalu zdar!
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J. V. Hynek, foto: archiv autora
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YMCA SRBSKO

Plány na rok 2016 v YMCA Srbsko
– YMCA Bački Petrovac
Tento rok už začal aktívne. Vo februáry sme na
kresťanskú konferenciu Unify do Švajčiarska
poslali jednu našu predstaviteľku, v marci
traja predstavitelia odchádzajú do Rumúnska
na seminár, do Baia Máre, a potom nasleduje
ETS konference v Oslo, kde aj sa naši a vaši
predstavitelia stretnú a dúfam aj začneme
s konkrétnimi vecami s Tensingom u nás,
s vašou pomocou dúfame.
Na tento rok sme si naplánovali dva veľké projekty, ktoré
by nám mali pomocť, abysme sa stali viac selfsustainable.
Ide o projekty Day care center pre deti, alebo tzv. kútik pre deti, ktoré navstevujú škôlku u nás v B. Petrovci
a ktorých rodičia ich potrebujú nechat ešte niekde po
pracovnej dobe škôlky. Naša idea je upraviť priestory,
ktoré sú dané na používanie mladým, a tie deti rodičov,
ktorí to potrebujú, pristrážit na určitú si dobu. Takýmto
spôsobom by sme pomohli aj rodičom, mladým, ktorý
sa vzdelávajú alebo už majú vysokoškolské vzdelanie
v oblasti pedagogii, aby získali skúsenosti a prax s detmi, a stali sa tak konkurenćnejší na trhu

►22

práce a samozrejme z dobrovoľných príspevkov rodičov,
umožnili lepšiu finančnú situáciu v YMCA.
Ďalší projekt je Charity schop, čiže získanie materiálnych
vecí (oblečenie, hračky, nábytok a iné) od zahraničných
partnerov, ktorí by pre nás tieto veci vyzbierali a poslali
ich k nám. Získané prostriedky z vecí by sme usmernili
na vývoj organizácie, aktivity ktoré realizujeme.
Na tieto dva projekty sme už zabezpečili jednu časť
finančných prostriedkov, a to od Holandskej nadácie,
kde sme aplikovali s projektom. Získali sme celkovo
2000 eur pre oba projekty.
Radi by sme aj poslali detí a vedúcich na vaš YMCA
tábor, najpravdepodobnejšie detí z našej evanielickej
fari, kde sa stretáva veľa detí. My máme mladých, ktorí
u nás pracujú s detmi na tábore a majú záujem prísť
a naučiť sa niečo nové od vás.
Ďakujeme za všetko a pozdravujeme vás všetkých.
Hana Tancik, generálny sekretár YMCA Serbia,
foto: archiv autorky
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Uprchlická krize
z pohledu mladých
lidí v YMCA
Immigration and the Y Generation

YMCA Villeurbanne, Lyon, 6.–13. 6. 2016
Pořádá YMCA Francie ve Villeurbanne blízko Lyonu.
Zúčastní se 30 lidí z YMCA v ČR, YMCA Kosovo,
YMCA v Anglii a YMCA v Bulharsku.
Projekt je zaměřen na téma uprchlické krize, postoj
k současné situaci, který YMCA na místní, národní
i evropské úrovni zaujímá, rozvoj kritického myšlení, podporu iniciativy účastníků, osobnostní rozvoj.
Diskuse, workshopy, veřejná prezentace projektu.
Projekt je podpořen programem Erasmus+.
Profil účastníka z YMCA v ČR: 18–30 let, komunikativní angličtina, vysoká osobní motivovanost
Podrobnosti k programu naleznete na http://www.
ymca.cz/zahranicni-programy/ymca-projekty
Přihlášky na ymca@ymca.cz.
Iva Šípková, kresba: Eliáš Molnár

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

KR 6/2015
NA ÚTĚKU
ÚVODNÍK
Jiří Schneider
TÉMA
Lukáš Klíma, Abram imigrantem (kázání, Gn 12,10–20)
Jiří Schneider, Písmo, příchozí a uprchlíci – biblická glosa
Pavol Bargár, Niekoľko poznámok k fenoménu migrácie...
Alena Fendrychová, Čekání na uprchlíky, kteří nedorazili
Richard Dračka, Čtyři dny mezi uprchlíky
Monika Žárská, Proč to Přemysl Pitter vlastně dělal?
Marcel Martinkovič, Imigrácia ako zrkadlo kvality štátu a hodnôt
v spoločnosti
ESEJE A STUDIE
Jan Kozlík, Hus jako mravní subjekt
Martin Šimsa, Jan Hus, deliberativní argumentace
a ekumenické křesťanství
Daniel Pastirčák, Neznásilníš svoje city vernosťou!
(Nezcudzoložíš)
Štefan Šrobár, Druhý vatikánsky koncil: Obroda cirkvi
a zjednotenie kresťanov
Jakub S. Trojan, Dráždivá otázka moci
Kornélia Kolářová Takácsová, Spiritualita seniorů
RECENZE
Pavla Smetanová, Yiannis Koreček: Řecká ruleta. Příběhy lidí
v nejisté době (Vladimír Roskovec)
VOKOUN, Jaroslav: Dynamika křesťanské tradice. (Z. Š. Širka)
POEZIE
Tak se to stává (Jakub S. Trojan)
DOKUMENTY
Martin Luther a Židé – nutná vzpomínka k reformačnímu jubileu
(Irmgard Schwaetzer)
ZPRÁVY
Zakladatel Křesťanské revue Emanuel Rádl a projekt edice jeho
spisů (Tomáš Hermann – Jan Musil)
_________________________________________
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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YMCA goes to Brussels

I talked to Ilenia Ventroni, a young, charming
and dynamic lady born in Sardinia and a newly
appointed Advocacy, Project and Fundraising
Officer of YMCA Europe in Brussels, about her
previous work in European institutions and her
very fresh experience from YMCA movement.
Welcome to the Czech YMCA national office,
we´re happy to have you here. Is this your first
visit to Prague, Ilenia?
Yes, very first, and I´m heartbroken, I didn´t have enough
time to see it. This is really my kind of thing, I like history, the city is really beautiful, the glimpse I´ve seen.
I´m definitely going to come back, now I´m here only for
work, and I´d love to come back for touristic purposes.
What´s your story, where were you born, what
did you study, where did you work?
I was born in Sardinia, a big island in Mediterranean
sea, in the biggest city in Sardinia, and I lived there until
I was 21, I did my first studies there, I studied law, much
before that I was in a lot of youth groups, I´ve been in
Scouts, I´ve been doing musical theatre for 12 years,
since I was 9 until I was 21. Also I´ve

►24

done some sports and I think I have been really lucky in
what I was up to, there was no YMCA sadly, so it is my
interest to spread YMCA even more even to my island.
Then I moved to north of Italy for my first Master´s
degree, I did that in Trento, near the Dolomites, and then
I went to the College of Europe where I continued with
European studies. Before that I went for 1 year to France
for Erasmus, that´s where I discovered European policies
and laws. Then after College of Europe I went to Maastricht for 1 year, I did there a very normal job, worked for
Mercedes-Benz.
And after that I finally had my dream to go to work in
Brussels, in European policies, first of all I worked in
the European Parliament for nearly a year, working for
an MEP, that was really interesting I learned a lot about
the decision making process and then I worked in two
consultancies. In one it was more focused on advocacy,
and the other one was more focused on projects, in the
second one I was a project manager and a project evaluator, and I enjoyed it a lot. But I really wanted to work
for an NGO that could reflect my values a little bit more
and it´s not easy though, because it is very competitive
in Brussels it is not easy to find an NGO to work for. But

finally I saw there was dream opportunity with YMCA,
so I went for it and I´ve been very happy ever since, you
know you want to do something what you believe in and
what motivates you and this is a very motivating job.
How much did you know YMCA before?
I had an idea, I knew what they did, but in Italy it is not
that big and in Sardinia it did not exist. I never had the
first time experience, I knew for example the sport centres, I knew them from the US, and maybe also I knew
family centres but I´m not sure. Yeah, that´s what I knew,
and the more I know the more I like it.
Could you now tell us precisely what your
responsibilities and functions in the YMCA
Europe office in Brussels are?
The very long title of the job says The Advocacy, Project
and Fundraising Officer. So first of all Advocacy – I´d
raise the profile of YMCA in Brussels and I try to influence laws, that can help us out to develop as an organization and also that can bring more resources towards us.
I know it is sometimes difficult to imagine Brussels as
an effective place but it is actually where a lot of laws are
made and where a lot of decisions are taken. That can
create resources we can apply for. What I like there is to
get the Commission, the Parliament to know us and to
give out priorities in a very short and easy and practical
way to these institutions so that we can actually push for
some laws to be done in a certain way. So that what we
believe in and what we need is delivered at the European
level. I´ve seen in with my own eyes in the Parliament,
sometimes NGOs coming over and giving two or three
priorities and informal amendments to the MEPs and to
tell them this is what we need for our NGO, and if you
vote for this remember you should vote like that. I´ve
seen these amendments becoming a law because the
MEP decided it was a good idea, they could make them
look better, and these became good things for the NGOs,
and I think we should definitely give this opportunity to
YMCA as well. And it´s something you can only do in
Brussels, sadly, because, there it can be so personal, so
direct, doing it from far away simply does not have the
same impact, sadly. I mean Europe is big and it should
be possible for every citizen to access it but it´s good to
have our agent in Brussels to make it happen.

What is your typical day like, can you describe
what task do you usually spend time on?
Well, I come in, I scan emails, to see if any of the national
movements has any need or a national YMCA who contacted me to ask about any call for proposals that match
their ideas, and I also scan myself – the opportunities,
the calls for proposals that could match to the ideas that
people might want to do. Recently I sent over a communication to everybody, an interesting project that we
could work on together with the Scouts. At the moment
I am registering us to be able to meet the institutions
as well, so later on I´ll go to meet the Commission, the
DGs, Directorate Generals that deal with the themes we
work on, and meet also the members of the European
parliament that are relevant to us. Also I´ve been recently
helping some movements to draft their project proposals. And also I´ve been meeting in the building we are
in, there are many NGOs that work like us, for example the Scouts or the European Youth Forum where we
are very active. So I´ve been working in the European
Youth Forum in the Networks where we keep informed
on the current topics about advocacy and the EU policies that are coming through for this year, and also we
keep informed about the opportunities that might come
around for projects. So there is lot of reading, writing
and responding.
Are there any problems you deal with?
It is quite early to say, but sometimes yes, at the moment
I would like everybody to know that this resource exists
in Brussels so I would like people to get to know it, and
then I have a lot of Skype calls with national movements,
so they see me, talk to me, and tell me what they need.
Now it´s mostly me taking the initiative, talking to people
and trying to find the resources for them.
How much flexible are you in deciding what
tasks to do and when? You work on your own
and it seems you can be quite independent in
taking decisions.
Well, I always consult with Juan, the Secretary General,
and also with the YMCA Europe office here in Prague,
there are so many of us so it is always good to check.
If it´s ok, if there are other priorities, that might conflict,
there is a constant contact with Juan and Eva here. Not
only because I´m new and there are years
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of experience they have, but also because they take the
important decisions anyway. So the pro-active action
I take is to find opportunities but then the decisions to
take them up is up to the national movements and the
other decisions about advocacy and the line to take with
the institutions is an act of YMCA Europe. So I can draft
things but then the things are sent around and will be
decided upon by the movement. So from that point of
view the initiative as I try to do, the annoying, the boring
part and then the executive part belongs to the executive
of the movement.
What particular skills or talents do you think
are essential for your job?
Well, organizing, planning is everything. That´s the
good thing about being in Brussels that things get planned ahead a lot and you work in cycles which are very
very long so the opportunities to decide what to do in
next 6 months and next year are all there. Yeah, writing
down, filling in your calendar in a very precise way, it´s
fundamental. And also talking – I talk a lot, especially
in the advocacy part you need to be effective. You need
people to understand your point, and also you need people to understand who you stand for. So I hope I will be
a decent business card for the YMCA and the institutions
will understand what we stand for.
What do you like most about YMCA movement,
what makes it different or special to you?
I really like a lot the sense of empowering that is given to young people. Literally, any young person. In
other movements you need older people, leaders to go
somewhere and do something. What I like about YMCA
is that although it is a complex organization, the most
fundamental is that it is accessible and it feels inclusive
to me a lot. I also like the kind of activities in YMCA,
these are what people do everywhere in the world, but
YMCA creates a safe space and a healthy environment to
do that. That I think it´s priceless. It´s what many people don´t have so I´d love to spread this as much as
possible.
Is your work linked anyhow to the strategy of
World YMCA?
Well, definitely, because there is always an eye kept on
the work of World YMCA in sense of pri-
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orities and everything. But only in the sense that we are
a part of it, and we always keep in that perspective and
it would be interesting to see if we could work on our
project in global perspective in the future.
What cheers you up in your office?
Well, music, I like to sing a lot. I like to go to my choir
and just sing everything out.
What about your plans now, you´re going back
to Brussels, what are you up to then?
I´m going back to my office with a lot more knowledge
and a bit more of priorities. Because I also talked with the
office here in Prague, so there are some extra things that
I could do and many more ideas. I will keep getting in
contact with national movements and collect their needs
plus I will finalize the subscription to the Transparency
Register so that we can access the institutions. So I´ll
start my round of meeting the institutions and also most
probably I can put down a list of priorities that we have
and we can now bring to the institutions and circulate
them around. So this is the way how YMCA Europe can
have their input on that by what they´ve heard from national movements. Of course the first approach with the
institutions will be a lot more general about what our priorities are and what we´d like to see and then during the
year, according to different timings of decision making in
Brussels we can actually operate on certain tasks.
Well, Ilenia thank you very much for the time you spent
with the Czech YMCA and also for your deep interest
in our activities and priorities. I wish you best of luck
in your challenging work and I am looking forward to
meeting you again! Let´s keep in touch!
Za rozhovor děkuje Iva Šípková, zahraniční sekretář
YMCA v České republice, foto: Šárka Čiháková

Zahraniční nabídka pro Vás
Chcete se zapojit do mezinárodních projektů
nebo vyjet s YMCA do zahraničí?
Sledujte http://www.ymca.cz/zahranicni-programy/
nebo kontaktujte Ivu Šípkovou na tel: 774 481 844
a emailu: ymca@mca.cz.

AKCE

Kurz samostatného vedoucího YMCA
Vzdělávání má v YMCA nejen velkou tradici, ale
také živou přítomnost. O víkendu 5.–7. února
jsme to možná až přehnali, pardon, to ne,
vyzkoušeli jsme jen nový formát...
YMCA má naštěstí spoustu dobrovolníků, kteří jsou
ochotni věnovat svůj čas, energii, zkušenosti, dovednosti... ale i sebe sama druhým – dětem a mládeži. V této
službě je chce YMCA podpořit, a proto jim nabízí mimo
jiné i různé kurzy a školení.
Základním kurzem pro vedoucího, který v YMCA vede
oddíl, kroužek, klub, skupinu nebo jezdí jako vedoucí
na tábory je Kurz samostatného vedoucího. A protože je
takových vedoucích opravdu hodně, uspořádali jsme o
zmíněném víkendu školení rovnou dvě – ve stejný čas na
dvou různých místech. Jeden v Praze, druhý v Černilově.
O tom druhém si můžete přečíst zprávu v následujícím
článku.

Skupina v Praze byla zajímavá také okořeněním o tři
neymkařské účastníky. Pracují s dětmi, jezdí na tábory
jako vedoucí a chtěli se na tuto práci lépe připravit. Našli
si na webu ymca.cz náš kurz a neostýchali se přihlásit,
přestože nejsou členy. Proč to tak podrobně vypisuji? Asi
už víte kam mířím... Bylo by hezké, kdyby podobně aktivní přístup projevili i členové YMCA při nabídce dalších
kurzů. Rád podotýkám, že zmínění neymkaři hodnotili
kurz po jeho skončení pro sebe velmi pozitivně, přestože
byl hodně zaměřený na specifická ymkařská témata. Těší
mě také, že se vyjádřili pozitivně i k tomu, jak se na kurzu
cítili, svěřili se s tím, že přece jen nevěděli, co mohou
čekat od organizace, která je křesťanská.
Jinak byla skupina pestrá a opět ukázala, jak jsou programy YMCA rozdílné, že svou seberealizaci v ní mohou
najít dobrovolníci nejrůznějšího zaměření, a přesto jsme
schopni vnímat jeden cíl, neboť nás spojuje jeden Duch.
Tak příště se těšíme na vás...

Tento systém měl kouzlo především pro lektory, kteří
rotovali mezi oběma místy. Nicméně logistika byla dobře
zvládnuta a tak nic nebránilo úspěšné realizaci.

J. V. Hynek, foto: Andrea Gröschlová
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Program vzdělávání vedoucího tensingu
Ve dnech 5.–7. 2. 2016 proběhlo v Černilově
první prezenční víkendové školení programu
vzdělávání vedoucího tensingu, v jehož
rámci účastníci absolvovali obsah Kurzu
samostatného vedoucího, který je povinný pro
všechny vedoucí aktivit YMCA.
Páteční večer byl plně ve znamení YMCA. Účastníci se
seznámili s její historií, strukturou a fungováním a to pod
křídly odborníka na slovo vzatého, Vojty Hynka z Ústředí.
Dále jsme se věnovali také bezpečnosti práce s mládeží,
tématu v tensingu i YMCA často opomíjenému, avšak
ke smutku všech přítomných, tentokráte bez historické
hasičské uniformy na těle lektora. Pak už nás čekalo jen
zamyšlení na téma duše, kde jsme si připomněli, co toto
rameno rovnostranného trojúhelníku ve znaku YMCA
vlastně znamená, šálek čaje, trocha volného času vyplněného zpěvem a novou oblíbenou tensingovou karetní
hrou a zasloužený spánek!
Druhý den ráno jsme začali s dalším stranou ymkařského trojúhelníku, a sice tělem a trošku jsme si zacvičili,
abychom se pořádně probrali do dalšího nabitého dne.
Poté si vzala účastníky do parády Helen-
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ka Kosková a prostřednictvím různých metod a forem
s námi probrala témata pozice vedoucí, styly vedení,
autorita, komunikace ad. Účastníci během rozmanitých
aktivit neformálního vzdělávání vyzkoušeli s Helenkou
ledacos, včetně sbírání odpadků. :-) Vydali jsme se s ní
také na cestu hrdiny a naučili orientovat se pomocí životního kompasu.
Po vydatném obědě se k nám přidal bývalý ymkařský
generál Miki Erdinger, který se věnoval tématu dobrovolnictví a poté organizaci a zajištění her, kde nám připomněl, že hry nemusí, resp. by neměly být jen výplní
hluchého místa v programu, ale že se jimi dá ledasčeho
dosáhnout.
Večerní program pak patřil tensingu! Nejprve jsme se
věnovali jeho struktuře v ČR i zahraničí, důležitými orgány jako jsou ČVTS, ETS skupina a YMCA DAP a poté
jsme se, jak jinak než kreativně, vrhli na bližší prozkoumávání Ten Sing Idea – Základních myšlenek tensingu.
Poté už následovalo večerní zamyšlení, samozřejmě na
téma duch, tedy posledního dosud nereflektovaného
ramena ymkařského trojúhelníku a zpěv chval s kytarou.

Poslední den, v neděli, jsme se po vydatné
snídani vrhli na téma v tensingu často opomíjené a obecně nepříliš populární – finance
a hospodaření v tensingu. Po krátkém teoretickém úvodu jsme se však dostali k oblíbené
škole hrou a imaginární rozpočet imaginární
akce avšak s (téměř) reálnými penězi a doklady byl na světě a po pár chytácích všichni
úspěšně vyúčtovali své akce bez zadlužení
domovské YMCA.
Poté již nastal čas na obávaný test, ale všichni
ho úspěšně zvládli a mohli jsme tedy společně zasednou ke slavnostní nedělní tabuli. No
a po úklidu a balení nezbylo už nic jiného, než
se rozloučit a vydat se na cestu domů.
Ale už teď se těšíme na další společný víkend
v rámci Programu vzdělávání vedoucího
tensingu, které nás čeká 15.–17. 4. 2016,
tentokrát v Krnově.
Magdalena Rounová, YMCA DAP,
foto: autorka textu
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VOJTOVKA
Po nějaké době je tu opět
něco na procvičení mozkových
závitů. Jak název napovídá,
není to typická křížovka,
uplatňuji tam z nouze některé
finty, které se v běžných
křížovkách nevyskytují, tudíž
se své výtvory netroufám takto
označovat.
V tajence najdete vzpomínku
na loňský rok, číslovka
označuje roky, pokud vám to
nesepne zcela podívejte se
na web Proteinu a najděte si
loňské druhé čislo... ;-)

Kdo mi pošle řešení – tedy text tajenky, nic nevyhraje, ale potěší mě to..., díky.

Vodorovně:
1. Lomoz; rozhraní pro programování aplikací; zkratka
nahrazující všechny tituly osoby.
2. Francouzské město; ztratit řeč.
3. Hodnost vysokého námořního důstojníka; zkratka
zvláštního vojenského praporu.
4. Děj, vývoj či soudní řízení; uchopit (anglicky).
5. Jméno (anglicky); typ auta zn. Seat pozpátku; chem.
zn. dusíku.
6. Sídlo zraku; zkratka označující klub kopané; zvíře
– domestikované i divoké.
7. Ruská automobilka; kapalné částice rozptýlené ve
vzduchu (sprej).
8. Zboží (slovensky); starší český řetězec obchodních
domů; ne (hebrejsky).
9. Myšlenka (Platón); hlava expresivně a pozpátku.
10. Sraziti; zkratka odpovědi (v předmětu emailu se napíše automaticky).

►30

Svisle:
A. Chytnouti.
B. Bytost řecké mytologie (devítihlavý had); typ auta zn.
Ford; formát typu dokumentu Open Office či politická
strana.
C. Hluk popisovaný osobou s vadou řeči; věk (slovensky).
D. Světová organizace na ochranu práv dětí; firma provozující autobazary a taxislužbu; nejkulatější písmeno.
E. Stát rozdělený na dva 58. rovnoběžkou; zdravá kořenová zelenina.
F. MPZ Rakouska; podloží pro pražce a koleje; říční
korýši.
G. Zpíval (básnicky); typ auta zn. Audi; ošetřovat květiny
aerosolem.
H. Druh antilopy; sloučeniny tvořící krystaly.
I. Neoblíbená známka na základní a střední škole; místo
pod sternem – nevhodné k úderu.
J. Zkratka tyrolského deníku; cizí ženské jméno.
J. V. Hynek

SAZE
aneb Co ulpělo v redakčním komíně

ANKETA 1/2016
Jak byste charakterizovali stav demokracie
v České republice?
Výborný		

(54 h)

Velmi dobrý

PROPAGACE YMCA 2016
V letošním roce bude YMCA spolupracovat s PR agenturou na rozvoji této oblasti. S tím bude určitě nějakým
způsobem propojena i propagace, tedy i propagační
předměty. Můžete se tedy těšit na nové věci.

(43 h)

Dobrý		

(48 h)

Průměrný		

Máme zatím k dipozici ty stávající, které najdete na
našem webu ymca.cz, speciálně upozorňuji na nové letáky se základními informacemi o YMCA – viz obrázek.

(42 h)

Špatný		

(45 h)

Velmi špatný

(45 h)

Katastrofální

(34 h)

Celkem hlasovalo: 311
Zdroj: www.protein.ymca.cz
Komentář
Hodnocení je vždy velmi subjektivní a mám obavu,
že se to promítlo i do tohoto hlasování. Mám za to,
že se tu projevily dva základní přístupy. První srovnával Českou republiky se zbytkem světa a předpokládám, že v takovém případě bylo hodnocení spíše lepší. Druhá skupina vycházela spíše z nějaké
konkrétní kauzy – a tady zase předpokládám spíše
negativní, která tak ovlivnila i celkové hodnocení
obecného stavu demokracie u nás.
Je to pochopitelné, ale asi těžko může vyjádřit
nějak objektivní stav. Pak tu může být ještě třetí
přístup... „určitě to není špatné, ale rozhodně by
se na tom dalo ještě zapracovat“, případně... „není
to špatné, ale pozor na určité tendence“. Předpokládám, že ti co vidí situaci takto hlasovali někde
uprostřed škály.
Dovolil bych si drobnou parafrázi – Demokracie
vítězí, ale dá to fušku...
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:

Táboření a YMCA
Táboření, to je svým způsobem fenomén. Jak organizované táboření vznikalo a jakou roli může hrát ve
výchově dětí a mladých lidí ve 21. století? Co se vám
vybaví, když se řekne tábor? Jaké jsou vaše zkušenosti? Máte jakoukoliv poznámku, připomínku, příspěvek k tomuto tématu? Napište!
Nezapomeňte ale také na zprávy a (kvalitní) fotografie
ze svých akcí. Uzávěrka je 20. 5. 2016.

