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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.

Známka k 50. výročí YMCA, že bychom udělali ke 175.?
REDAKCE
Jaroslav V. Hynek
SPOLUPRACOVNÍCI

Julie Bergerová
Markéta Doušová
Andrea Gröschlová
Hana Kucová
Miroslav Sedláček
Gabriela Soukupová
Sára Soukupová

TISK
Graf Print, s. r. o.
Na Poříčí 21, Praha 1

ADRESA REDAKCE
Protein
YMCA v ČR – ústředí
Na Poříčí 12
110 00 Praha 1
telefon: 224 872 004
e-mail: protein@ymca.cz
web: http://www.protein.ymca.cz
Právo redakční úpravy vyhrazeno.
Články neprocházejí korekturami.
Registrační číslo MK ČR E 14324
Uzávěrka: 20. 11. 2019
Uzávěrka příštího čísla: 20. 2. 2020

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, etnika,
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 28
sdruženích, 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 Mělník YMCA
Neveklov, YMCA Olomouc, YMCA Orlová,
YMCA Ostrava-Poruba, YMCA Plzeň,
YMCA Podivín, YMCA Praha, YMCA
Setkání, YMCA Sever, YMCA Strmilov,
YMCA Třebechovice, YMCA Skaut,
YMCA Ústí nad Labem, YMCA Znojmo
a YMCA Živá rodina.
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Milí čtenáři!
Poslední číslo letošního ročníku přináší řadu drobnějších zpráv z aktivit, které se udály v posledním
období na různých místech naší republiky. Několik
z nich je věnováno 30. výročí Sametové revoluce
– jak si ho připomínala YMCA.
Tématem čísla jsou Výhledy YMCA, což je jen
poetičtější název pro přípravu Strategického plánu
YMCA na období 2021–2025. Zatím jsme udělali
první krok – seznamte se s ním, budoucnost YMCA
můžete ovlivnit i vy všichni, kteří tyto řádky čtete.
Těch mnoho krátkých článků vyvažuje jeden hodně
dlouhý. Na straně 10 je přepis proslovu Emanuela
Rádla, známého filosofa a také ymkaře, který přináší
svůj pohled na situaci, ve které se YMCA nacházela
v roce 1922. Moderněji bychom jej mohli nazvat
i určitou PEST či STEP analýzou, ze které vyvozuje
určité výzvy a výhledy pro činnost a rozvoj tehdejší
Ymky. Nepřeskočte tento článek jen pro jeho délku
– určitě stojí za to, zvláště pasáže o mládeži. Někdy
vám bude připadat, že to musel psát minulý týden
a ne před takřka 100 lety.
No a poezie na závěr – to tu dlouho nebylo! :-)
A jako vždy – pište!
J. V. Hynek
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30 let svobody

aneb YMCA na Korze 17. listopadu
Již tradičně se v Praze slaví výročí 17. listopadu
akcí Korzo Národní. Jedná se o akci, která je
oslavou svobody a má velmi pestrý program,
který je členěn do mnoha sekcí. Mimo koncertů,
proslovů, či poslechu textů Václava Havla ústy
známých osobností, je zde možnost navštívit
Neziskový sektor, kde se svým stánkem YMCA
nemohla chybět!
Náš stánek byl k nalezení poblíž Srdce Václava Havla,
tedy na konci řady stánků, což mělo své výhody, ale
zároveň i nevýhody. Toto umístění nám umožnilo mít
fotokoutek s fotografií v pozadí, ale bohužel hodně lidí
prostor mezi stánkem a fotokoutkem využívali jako průchod a tím mírně narušovali poklidnost stánku.
Mimo již zmíněný fotokoutek, byla na stánku možnost
výroby placek, dozvědět se více o Ymce, ale nechyběla
ani kampaň „Nechybí ti něco?“, která lidem pokládala
na první pohled jednoduchou otázku: „Co děláš pro své
tělo, duši, ducha?“. Na tuto otázku mohli lidé odpovědět i pomocí lepítek, které poté umístili do oblasti duch,
duše, tělo, dle toho, do které tato činnost spadala.
Pro mě osobně čas, který jsem strávila ve stánku byl velmi příjemný. Popovídala jsem si s něko-
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lika lidmi o Ymce a dozvěděla jsem se o jejich náhledu
na Ymku. Mnozí byli překvapeni, že Ymka nepochází
z Ameriky, že neposkytuje pouze ubytování, či že vznikla
již v roce 1844.
Závěrem, jsem velmi ráda, že jsem mohla 17. listopad
oslavit právě na YMCA stánku, protože si uvědomuji, že
to, že Ymka může fungovat je zásluhou Sametové revoluce. Díky za svobodu! Díky, že můžem!
Eva Kráčmarová, foto: Julie Bergerová

DUCH

Podobenstvo o márnotratnom otcovi
kal mnohý majetok, ale nenašiel nasýtenia, nastal veliký
hlad v jeho srdci a počal trpeť núdzu súcitu a priatelstva.
I šiel a pridržal sa istej strany tej krajiny, ktorá ho zvolila za svojho predsedu a pozdejšie poslala do snemu
čo svojho poslanca. On však žiadal nasýtiť srdce svoje
ostatkami, ktoré iní otcovia nechali, ale žiaden mu nedával pravého súcitu a priatelstva.

Isteže vám je všetkým známe podobenstvo
z Písma Svatého o márnotratnom synovi. Čítal
som parodiu od Godfreya na toto podobenstvo,
i pokúsim sa ju ct. čitatelom — svojími ovšem
slovami — představit’.
Istý otec mal dvoch synov. Mladší z nich riekol otcovi: „Otče, daj mi diel, ktorý mi náleží. Věnuj mi čiastku
tvojho času, tvojej pozornosti, tvojho priatelstva, tvojho
záujmu a tvojej rady, ktoré věci mi právom prislúchajú.“ I rozdelil medzi nimi svoj život. Platil účty chlapcov,
svojho mladšieho syna poslal do zvláštnej školy, dal
ho učiť aj tanců a spoločenským zvykom, poslal ho na
universitu, a domýšlal si, že koná všetky otcovské povinnosti vôči svojmu synovi.
A po neakom čase, keď otec napjal celý svoj záujem
a túžbu a ambiciu, odišiel do ďalekej krajiny, a tam prevádzal obchod, mal dobrý zárobok a konal věci, ktoré
nezaujímaly jeho syna. A tam rozmrhal svoju zvláštnu
příležitosť, aby sa stal otcom a spoločníkom svojho
syna. A keď tam ztrávil najkrajší vek svojho života a zís-

A keď vstúpil do seba, riekol si: „Jak mnohá z mojích
známých majú synov, s ktorými si vzájomne porozumejú, ktorí hovoria o svojích synoch a spolčují sa s nimi,
cítia sa úplne šťastnými v blízkosti a v priatelstve svojích
synov a majú hojnosť potešenia z nich a ja mriem hladom súcitu a srdca! Vstanúc pojdem k synovi svojmu
a poviem mu: Synu, zhřešil som proti nebu a pred tebou
a nie som hoden viacej menovať sa otcom tvojírn, urob
ma aspoň ako jedného z tvojích známych.“ I vstal a šiel
k synovi svojmu. A keď ho syn ešte zdaleka uzřel, překvapením a úžasom bol pohnutý a na miesto, aby bol
pribiehol a padol mu v náručie, utiahol sa a přišlo mu
zle okola srdca.
I riekol mu otec: „Synu, zhřešil som proti nebu a před
tebou, a nie som hoden viac menovať sa otcom tvojírn.
Odpusť a dovol, aby som sa stal aspoň tvojírn priatelom.“
Ale syn odpovedal: „Nie tak, otče, to je už nemožné. Prial
by som si, aby sa tak stalo, ale je to už pozdě. Bol čas,
keď som sa utiekal k tebe o priatelstvo, o radu, o úpravu
vo všeliakých veciach, ale ty si bol vždy zaujatý, nemal
si pre mňa času, a ja som sa musel obrátiť inam. Našiel
som si priatelstvo, našiel radu, našiel pokyny, ale našiel
som tie nesprávné, tie nedobré, a teraz — beda! Zkažený
som na tele, ztroskotaný na duši, nezostalo mi ani kúska
srdca a niet ničoho, čo by si mohol pre mňa urobiť. Už je
pozdě, už pozdě, už veľmi pozdě!“
Dr. L. J. Karlovský, časopis YMCA, 6/1923, str. 164,
foto: archiv YMCA
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Výhledy YMCA

Starší ročníky si jistě pamatují televizní
seriál Chalupáři. Jedna z postav – stranický
funkcionář v podání Josefa Větrovce tam na
všechny stížnosti a požadavky obyvatel vesnice
odpovídal stejnou větou: „Výhledově!“ Myslel
tím - kdy bude to či ono opatření zrealizováno.
YMCA funguje naštěstí jinak.

impulzy, které jste zaslali, mohou inspirovat ostatní,
někdo jiný zase může být inspirací pro vás. Jaká témata
rezonují v našich Ymkách? Co vidíte jako potřebné řešit
v následujících letech, aby vaše činnost byla kvalitnější, efektivnější, atraktivnější, stabilnější...? Právě tento
postup chce využít spojení sil náš všech k tomu, abychom těchto cílů mohli dosáhnout v co největší míře.

Již od první republiky YMCA vytvářela strategické plány
svého rozvoje, stejně tak po válce. Také po roce 1989
svou činnost plánuje a právě nyní se nacházíme na prahu začátku práce na novém strategickém plánu YMCA
2021–2025. Je výborné, že se naše dosavadní strategické plány, i ten právě běžící, daří velmi úspěšně plnit, že
nejde jen o něco na papíře, a proto naše výhledy jsou
reálné, dosažitelné a nejsou pouze laciným „výhledově“.

Z prvních výhledů, které máme k dispozici je vidět, že
najdeme více témat, na která můžeme hledat odpovědi,
opatření a cesty společně. Celkem bylo zasláno 113
podnětů – což je výborné číslo a moc za ně děkujeme,
Komise pro rozvoj jim bude věnovat opravdu pečlivou
pozornost. Pokud je seřadíme podle četnosti v jednotlivých oblastech strategického plánu, tak zjevně vedou
cíle v oblasti LIDÉ (je jich 32). To nelze přehlédnout a je
zřejmé, že člověk je v YMCA tím nejdůležitějším faktorem
pro budoucnost organizace - jak co do počtu, tak do kvality, tak péče o něj. Druhé místo zaujímají PROGRAMY
(27), jejich kvalita, inovace apod. Bronzová medaile patří
PR (16), ano, zvýšit povědomí o tom, že YMCA nabízí
kvalitní aktivity pro děti a mládež není nikdo dost. Další
pořadí vidíte v grafu – již bez komentáře.

Jaké cíle před sebou vidíme – na různých místech republiky i pro celek?
V rámci příprav strategického plánu YMCA v ČR
2021–2025 se nacházíme ve fázi, kdy kolektivní členové
(pobočky na různých místech naší republiky) měly možnost zaslat své podněty Komisi pro rozvoj, která připravuje tento centrální SP, ze svých lokálních strategických
plánů. Tedy to, co chtějí rozvíjet lokálně, komise zváží,
vyhodnotí a pokusí se najít opatření, která by jim mohla
pomoci v plnění jejich cílů z centrální úrovně. Některé

Za Komisi pro rozvoj chci všechny přispěvatele ujistit,
že se na další plánování moc těšíme, čekejte na výstupy
a výzvy k další spolupráci.
J. V. Hynek, foto: Julie Bergerová

AKCE

Dá sa i něco naučit!
aneb KČČ 2019
Chceš ukázat, v čem je tvoje práce dobrá? Seznámit se
s novými lidmi? Naučit se něco nového o YMCA? A stát
se činným členem? Právě pro tebe je určený již tradiční Kurz činného člena YMCA, který se letos opět konal
v Olomouci na našem starém známém místě, v ubytovně
Domova dětí a mládeže Olomouc. Je to pro nás to nejlepší místo zejména proto, že je tak blízko centra!
Kurz se konal v termínu 1.–3. listopadu. Tentokrát jsme
měli starost, jestli se do ubytovny vejdeme, protože přihlášen byl plný počet – 18 účastníků! Někteří tentokrát
přijeli opravdu zdaleka, protože zastoupeny byly YMCA
Klatovy (ovšem její členové přijeli z Karlových Varů,
Plzně a Prahy), YMCA Sever, YMCA Podivín, YMCA
Skaut, YMCA Praha, YMCA Braník, YMCA Jindřichův
Hradec a YMCA Orlová. Začátek kurzu ovlivnil zejména
rychlík EC 117 Varsovia, který ráno vyjel se zpožděním
z Varšavy a o to větší bylo jeho zpoždění na cestě zpět
z Prahy do Varšavy! Více než 60 min! Ale už jsme všichni
a vplouváme do tématu osobnostního rozvoje nejprve po
stránce duchovní s Vojtou Hynkem a dále pak už v sobotu dopoledne obecně s Marikou Dvořákovou. Na řadu
přišly otázky: Kdo jsem já? Jak komunikuji s ostatními?
Jak se cítím v roli dobrovolníka? Navazuje Vojta Hynek
s přednáškou o Poslání YMCA v dokumentech. Po obědě
jsme vytvořili týmy a rozběhli se po městě v rámci YMCA
hry. Pak už zase zpět do lavic. Přednášející Petr Chlápek
přijel včas a ihned vtáhl všechny účastníky do velkého
a zajímavého tématu. Jakého? Samozřejmě – YMCA. Co
je to YMCA? Kde se vzala? Jaká byla doba jejího vzniku?
Kdo byl George Williams? Jaké je poslání YMCA? Jaké
byly cesty YMCA? Kdo jsme my? Jak na sobě pracujeme? Jaké je naše místo v YMCA?
A pak přišla neděle a pomalu s ní i chvíle loučení. Dopoledne jsme měli společnou bohoslužbu, kterou vedl Petr
Chlápek, byla již tradičně velmi netradiční, odehrávala
se přímo ve školící místnosti. Po bohoslužbě už jsme
směřovali k závěru kurzu a milým povinnostem. Všichni účastníci nejdříve hodnotili uplynulý
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společný čas a pak se pustili do testu. Všichni byli poctiví a obstáli. Všichni jsme se tedy naposledy dohromady
shromáždili k předání certifikátů a dárečků absolventům.
Pak ještě balení, uklízení, společný oběd a šťastnou cestu domů všem! Domů i zpět do vašich Ymek! Kurz činného člena se pořádá každý rok a je pro ty, kteří již složili
slib nebo nad tím zatím uvažují. Pokud se chystáš i Ty,
zeptali jsme se účastníků:
Splnilo školení Tvoje očekávání?
• „Žádné očekávání jsme neměla, ale bylo to tu moc
fajn.“
• „Ano a řekla bych, že víc než to.“
• „Dokonce předčilo. Čekala jsem více „historických
přednášek“ o vzniku YMCA apod. A místo toho jsme
zde rozvíjeli sami sebe a historii brali jako inspiraci.
Bylo to celé ohromně motivační a silné, výborní přednášející, odborníci na své téma.“
• Vlastně ne, ale to je možná dobře. Čekal jsem přednášky více prakticky zaměřené, současná podoba mi
však vyhovovala víc.“
• „Ano, dokonce předčilo, nečekala jsem, jak moc mě
zasáhne, jak moc budu mít možnost zamyslet se sama
nad sebou.“
Andrea Gröschlová, foto: J. V. Hynek

Výměna YMCA v ČR a CEVI Frauenfeld
V pátek osmého listopadu se několik členů
YMCA v ČR vydalo na víkendový výměnný pobyt
do švýcarského města Frauenfeld. Byly to čtyři
zástupci z YMCA SKAUT a čtyři zástupci z YMCA
Sever.
Na místo našeho ubytování, kterým byla jejich klubovna,
jsme dorazili kolem šesté večer a místní skauti nás velmi
mile přivítali.
Po ubytování jsme se všichni v jejich hlavní místnosti,
kde jsme se všichni představili a Švýcaři nám na mapě
ukázali, odkud kdo z nich je, to stejné jsme pak udělali
my. Po prvním představení a předání dárků, v podobě
Studentské pečetě, Kofoly, několika druhů sušenek Opavia a Mily, které jsme jim přivezli, jsme se přesunuli na
večeři, na kterou nám připravili jednu z jejich specialit.
Apfel macaroni. A bylo to opravdu skvostné. Po večeři jsme se bavili o rozdílech ve fungování jejich YMCA
(CEVI) oddílů a oddílů YMCA skautů u nás.
V sobotu dopoledne jsme pokračovali ve večerní debatě.
Někteří z nás se odpojili trochu dříve a šli připravovat

český oběd. Zástupci z YMCA SKAUT uvařili šulánky
s mákem a zástupci YMCA Sever chilli con carne v kotlíku nad ohněm. Po obědě jsme se každý rozdělili do
některé z jejich skupinek v oddíle (něčeho jako našich
družin), se kterými jsme pak strávili jednu jejich skautskou schůzku, kde jsme pomáhali s programem. Když se
všichni vrátili zpět na klubovnu, dostali jsme na večeři
další švýcarskou specialitu, kterou bylo jejich tradiční
fondue. Večer už jsme si už jen povídali a hráli společenské hry, při kterých jsme se všichni úžasně bavili.
Další den jsme se hned po snídani vydali do krásného
historického centra blízkého města Stein am Rein. Když
jsme si prošli centrum, zašli jsme ještě do jedné jeskyně
nedaleko za městem. Po návratu zpátky do města jsme
se rozloučili, a to dvěma způsoby, nejdříve našim a pak
jejich. To byl však už úplný konec, my nasedli do aut
a vydali se zpátky směr Česko.
Kryštof Lebloch, YMCA SKAUT,
foto: archiv autora textu
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Co jest YMCA v Československu a jaké jsou její cíle
V roce 1922 proběhl II. sjezd Ymky v Československu.
Rok předtím byla YMCA u nás ustavena (do té doby
pracovala u nás YMCA neoficiálně). Na tomto sjezdu
promluvilo několik řečníků. Přinášíme proslov jednoho
z nich, ve kterém můžeme číst, jaké cíle si YMCA tehdy
kladla, čemu čelila, co brala v potaz... může to být inspirací i pro naše hledání – jaké cíle si stanovit do příštích
let. Některé pasáže jako by byly psány v těchto dnech...

křesťanští, ale jednak válečná situace, jednak poměry
u nás, jednak také přání vojenských kruhů způsobily,
že náboženská práce Ymky nebyla u nás postavena do
popředí. Z této doby pocházejí výtky proti Ymce, že není
u nás společností náboženskou, nýbrž jen sociální. Brzy
poté se YMCA vojenská ponenáhlu měnila v občanskou,
a to tím způsobem, že byl zřízen Ústřední výbor v Praze
a zároveň zřizovány výbory na venkově.

Dr. Em. Rádl (profesor university v Praze):
Přednáška na II. sjezdu Ymky v Olomouci,
28. října 1922

Proti Ymce bylo mnoho předsudků. Můžeme s radostí
konstatovati, že mnohé z nich jsou už překonány, ale
přece je dobře vzpomenouti jich proto, abychom si
vzpoměli. jaké malichernosti bránívají opravdové práci. Byla na př. u nás rozšířena domněnka — myslím,
že i mnohý z vás jste ji slyšeli — že YMCA sice velmi dobře pracovala pro naše vojíny, ale že její američtí
sekretáři byli posláni do Sibiře proto, aby byli špehouny
pro americkou vládu. Ku podivu toto přesvědčení bylo
rozšířeno i tam, kde by toho člověk nečekal, i u lidí velice
odpovědných. Dnes jest to jen doklad, jaká byla po válce
podezřívavá nálada. Samo sebou se rozumí, že kdyby
Amerika potřebovala špehouny, že by našla velmi mnoho
duchaplnějších a lacinějších prostředků, než vydržovati
Ymku a posílati sem její sekretáře. Poněvadž americká YMCA k nám přišla s legionáři ze Sibiře, poněvadž
tedy začala pracovati mezi legionáři a potom mezi vojskem, viděli v ní zase Němci sdružení nacionální, proti
německé a proto se jí báli. Trochu podobný předsudek
se strany české formuloval se tím způsobem, že YMCA

Ve všeobecných obrysech jste již slyšeli, co jest naše
československá YMCA. Měli jsme zde před válkou
Ymku a měli jsme před válkou také tak zvané Křesťanské
sdružení vysokoškolských studentů. Obě tyto instituce
před válkou dobře pracovaly, ale velmi mnozí z nás, když
probíráme své zkušenosti z doby před válkou, sotva se
v nich dopátráme, že bychom mnoho o těchto společnostech věděli.
YMCA v dnešní své formě se k nám dostala jako YMCA
vojenská a mezi lidem, zejména na venkově, mnozí si
pořád ještě Ymku představují jako na př. zřízení pro vojáky. YMCA vojenská u nás pracovala jako sdružení
po výtce sociální; sekretáři Ymky sice, anebo alespoň její
američtí sekretáři, pracovali — samo sebou se rozumí
— jako mužové křesťanští, uvědoměle
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je společností cizí, že byla založena pro Ameriku, že se
na české poměry nehodí, že my v Čechách potřebujeme
něco, co by vyrostlo z našeho lidu, a proto že YMCA
ztroskotá. Snad dnes je již viděti, že se tento názor neosvědčil. Ti, kdo takto soudí, nedoceňují našeho lidu.
Mysleti si o něm, že nedovede nic cizího přijmouti, není
pro náš lid poklonou. Dovede přijmouti všechno, co je
dobré a upraviti dle svého. Protože Hus přijal své idee
z Anglie od Wiklefa. to neznamená, že by husitství nebylo
české. Idea demokracie také nebyla objevena v Čechách,
stejně jako nebyla v Čechách objevena idea národnostní,
ale proto jsme přece dovedli z těchto ideí něco udělati.
Jestliže YMCA přišla z ciziny, znamená to výzvu pro nás,
abychom, shledáme-li ji dobrou, uzpůsobili ji pro své
potřeby. Jestli z ní dovedeme něco řádného udělat, bude
YMCA česká duchem, praxí o výsledky. Nebojme se
fakta, že Ymka přišla z Ameriky. Před válkou nám všem.
Čechům, Němcům, byla Amerika ideálem demokracie.
Samo sebou se rozumí, že v Americe není vše nejlepší,
že žijí tam lidé nedokonalí stejně jako jsme my, a že jsou
u nás některé věci lepší nežli tam. To všechno je jistě
pravda. Takový už je svět. Ale mysleti si, že YMCA, protože přišla z Ameriky, je něco špatného, to by byl názor
o Americe, který by se naprosto příčil tomu, jak jsme se
na Ameriku dívali před válkou. Zvláště když si vzpomeneme, že YMCA k nám přišla v době ideálů Wilsonových.
Tyto ideály Wilsonovy jsou typicky americké. Tyto ideály
Wilsonovy přináší YMCA a máme proč zejména my těchto ideálů i dnes i v budoucnosti vzpomínati.
YMCA naše má úkoly velmi rozmanité. Jejím prvním
úkolem je úkol náboženský – ne náboženský, křesťanský. Proč se opravuji? Před válkou jsme si zvykli na
„náboženství“, které dnes je útočištěm lidí, chtějících
s náboženstvím jenom koketovati. Nám je „náboženství“
málo; chceme býti upřímní a chceme uhoditi hřebík na
hlavu a proto říkáme: Ne náboženství, nýbrž křesťanství, protože v našem prostředí jiného náboženství
než křesťanství není, nanejvýše snad ještě náboženství
židovské. Kritika různých církví u nás jest konec konců
jen pokusem udělati nějakou lepší organisaci a opraviti, prohloubiti křesťanství. Proto se nebojme slova
„křesťanství“. Ovšem my u nás jsme ve zvláštní situaci
náboženské: jsme v náboženském přerodu a tento přerod
probíhá velice složitě. Všechno náboženské myšlení se
u nás točí vědomky nevědomky kolem katolictví a jest

nám tedy býti si jasni, co v naší situaci dělat v tomto
ohledu. Náš program jest jasný: my chceme býti společností positivní práce, chceme osvědčiti konstruktivní
schopnosti, chceme p r a k t i c k y uplatňovati křesťanství. Netvrdíme, že není zapotřebí kritiky a diskuse, ale
tvrdíme, že jest třeba positivnosti a v Ymce chceme pěstovat tuto positivnost: pracovat a věřit, ve výsledky práce,
ve své schopnosti organisační, v sílu našeho křesťanství.
Nechceme tedy vůbec provokovat nikoho a zvláště ne
katolíky. Máme u nás velice silnou církev katolickou,
počítejme s tím, že tato církev katolická bude velmi dlouho silná a že bude silná nejenom v naší republice, nýbrž
také kolem nás. Uvažme, že v československé republice
je kolem 70 procent katolíků a podívejme se, jak kolem
naší republiky jsou nejen katolické země, nýbrž zrovna
bašty katolictví, které s katolictvím počítají jako se svou
národní a státní ideou — Bavorsko, Rakousko, Maďarsko, Polsko; — nekatolické jest jen severní Německo.
Uvažte, co znamená toto okolí pro situaci katolictví v naší
republice, co značí fakt, že se dnes katolictví vzmáhá, že
v Německu katolíci vedou politicky protestanty, že také
v Maďarsku vedou anebo dosud vedli katolíci protestanty
— to je věc, jaké ani po napoleonských válkách nebylo,
kdy celou Evropu zachvátila katolická reakce. Francie,
stát tak vlivný, jest dnes země katolická. To je fakt, se kterým musíme počítati; — ne, nám nelze všelikými malichernostmi provokovati toto katolictví. Nesmíme zvláště
útočiti na politické strany katolické, protože YMCA není
politickou organisací, a jestliže na nás některá politická
strana útočí, musíme to snésti bez polemik, nanejvýše
můžeme křiklavé nepravdy prostě dementovati. Musíme jíti však dále a počítati s katolickou spoluprací; ne
sice se spoluprací katolických politických organisací,
ale za členy našich Ymek musíme přijímati také katolíky
a zváti je, aby s námi pracovali a dáti jim plnou svobodu,
- aby své pojetí křesťanství v rámci naší činnosti uplatnili. Vezměme své křesťanství doopravdy a uznejme, že
u nás jsou upřímní katolíci, kteří věří v Pána Boha, kteří
věří v Pána Ježíše a kteří by upřímně podepsali i naši
basi, třebas bychom my nepodléhali v ničem autoritě
žádné cizí organisace a tedy ani autoritě katolické církve.
Když upřímně podepíší naši basi, jsou mezi námi vítáni
a jejich vyznání bude plně respektováno. Možná, že na
některých místech vedení katolíků nedovolí spolupráci
jejich členů s námi. To je věcí jejich vedení; my však si
přejeme pracovati s upřímnými katolíky,
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přiznávajíce jim plné právo na jejich vyznání a zveme je
do naší společnosti.
Vytýká se naší Ymce dále, že není dosti křesťanskou, že
je to společnost jen sociální, ale ne křesťanská. Nemluvíme-li o povrchních formách této námitky, můžeme jí
rozuměti tak, že do křesťanství nestačí jen křesťanská
praxe, tedy na př. činná láska k bližnímu, boj za sociální
spravedlnost, povznášení duchovního a tělesného života,
nýbrž jest třeba také specificky křesťanského uvědomění,
křesťanské „víry“. Toto stanovisko jest úplně správné;
vskutku bez osobního prožití a procítění viny a hříchu
a závislosti naší na milosti Boží není pravého křesťanství. Uznejme, že se Evropa liší v této věci od Ameriky
ku svému prospěchu tím, že má snad víc porozumění
pro toto subjektivní procítění křesťanské a pro racionální analysu křesťanských pravd. Uznejme však, že v celé
Evropě a obzvláště i u nás jest náchylnost přestávati na
tomto procítění křesťanském a na sporech dogmatických
a neodvozovati odtud praktických důsledků. Amerika
klade zvláštní důraz na tyto praktické důsledky. Podržme
tedy přednosti (pokud je máme), a hleďme se od Ameriky naučiti praxi, kterou nemáme, tím spíše, že se na
praxi spíše než v theorii shodneme. My jsme na tomto
sjezdu položili na př. důraz na sbratření národů. Jest
jistě pravda, že toto sbratření národů může míti v programu i organisace nekřesťanská a stejně i náš sociální,
výchovný, kommunální program — ale jest také pravda,
že jsou také křesťanské organisace, které potřebu této
praktické činnosti necítí a my chceme nad ně vyniknouti
tím, že se věnujeme této praxi, netvrdíce tím, že jedině
v ní křesťanství záleží, spíše však, že jest k modernímu
křesťanství zapotřebí!
Křesťanství jest organisováno v církvích evangelických.
Evangelíci jsou inspirátory Ymky; ale po válce se stály
pokusy organisovati Ymku také v zemích téměř výhradně
katolických. Protože YMCA duchem vyrostla z evangelictví, samo sebou se rozumí, že evangelické církve mají
k ní nejblíž. Máme dále u nás církev československou,
je v ní mnoho lidí, kteří upřímně křesťansky myslí, kteří svou církev chtějí křesťansky vystavěti, a YMCA ráda
s nimi bude pracovati. Jsou tedy mezi námi českoslovenští vítáni a mají u nás úplně volnou působnost. Jsou
u nás dále křesťané, kteří nepatří žádné církvi. Počítáme
s touto zvláštní situací československou,
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respektujeme jejich námitek proti církvím a přijímáme je
do Ymky jako ty, kteří jsou v některé církvi organisováni. Budiž vůbec naším heslem za daných neujasněných
poměrů co největší snášenlivost a co nejmenší spory
dogmatické: YMCA není církví ani majetkem církve,
nýbrž organisací, která chce pracovat pro náboženské
uvědomění; naším účelem není spojovat ty, kteří jsou už
se svou vírou hotovi, nýbrž pracovat pro ty, a s pomocí těch, kteří ještě hledají; naším úkolem jest zaváděti
demokratismus i do náboženského života a učiti se spolupracovati v jediném cíli, třebas jsme měli theorie různé.
Nebojme se tedy ani radikálních názorů náboženských,
pokud se týkají jen theorie: nebo praxe už nás naučí
všechny bráti radikalism střízlivě.
Náboženské poměry mezi jinými národnostmi v republice jsou jednodušší než mezi Čechy. Nejsložitější jsou
mezi Čechy v Čechách a poněkud podobné poměry jsou
na Moravě. Mezi Slováky jsou poměry náboženské na
tolik jednodušší, že je tam vyvinutá katolická církev
a uvědomělá církev evangelická, je tam méně lidí bez
vyznání a církve československé tam vůbec není. Složité
poměry jsou na Podkarpatské Rusi, ale tam YMCA ještě nezasáhla. Nejjednodušší poměry jsou mezi Němci
a Maďary, kde jsou prakticky pouze katolíci a evangelíci,
obojí konservativní. Nemají tolik vnitřních rozporů, jejich
stanovisko je jednodušší. Neříkám, že tato jednoduchost je výhodou. Někdy je složitost dobrá, ba někdy je
výhodnější jako projev energie životní, nežli spokojenost
s danými poměry, které existují. My chceme soustřeďovat a rádi bychom dosáhli toho, aby se YMCA stala
střediskem upřímného a vážného křesťanského usilování
v naší republice. Věříme, že toto usilování konec konců
nebude jenom usilováním podle praxe, nýbrž i podle
uvědomělého vyznání křesťanského.
YMCA má dále důležitý úkol sociální. Třebas uznáváme,
že YMCA má v první řadě úkol náboženský, přece právě z tohoto úkolu nám plynou zásady sociální. Chceme
křesťanství prakticky uplatňovat v práci pro mládež, chtějíce ji vésti k zdravému, samostatnému, mravně čistému
životu. Naším cílem jest, aby v každém větším městě
byl dům pro mládež, pro studenty, učedníky, dělníky,
zřízence, v němž by se mohli scházeti, slušně pobaviti,
pocvičiti tělo i ducha, pěstovati kamarádského ducha,
najiti tam útulek pod dozorem starších lidí, dům, jenž

by byl podstatnou částí městského života. Naše mládež
potřebuje mravní výchovy a škola jí nedá, protože celý
její duch jest příliš theoretický.
YMCA má výbornou příležitost mravní výchovu mládeže
podporovati. Naší mládeži chybí dnes zvláště vnitřní
disciplina; povrchně se přenáší přes životní problémy,
neumí se podříditi, neumí rozeznávati mezi samostatností a bezohledností. Naše mládež musí si uvědomovati, že je pouze mládeží, že sama na všechno nestačí,
že jsou tedy věci, ve kterých musí rozhodovati odborníci,
kterých ostatní lidé a tedy i mládež musí poslechnouti. Bojím se, že naše mládež v tomto ohledu propadá
diletantství. Mluvte s ní o čem chcete, o křesťanství,
o politice, o umění, jest hotova za pět minut. Je jim to
všechno jasné a necítí, že existují problémy a že otázky,
jež oni tak suverénně odbývají, působí starosti lidem,
kteří jim rozumějí. Nedomnívám se, že tato povrchnost
jest předností mládeže. Jinoch má míti otevřené oči, má
míti smysl pro problémy, má s dychtivostí naslouchati tam, kde se mluví o nových myšlenkách, diletantství
a lehkomyslné paušalizování jest jedem pro mladého
muže. Nemluvím tu o staropanenské skromnosti, nýbrž
o vnitřní citlivosti pro hloubku věcí, citlivosti, jež jest
nejkrásnějším darem mládí. Nemyslím na žádné autoritářství starých, ale demokracie není možná, nenaučíme-li
se respektovati autoritu zkušených. Nebojme se mluviti

o autoritě; nebudeme-li ukazovati na nutnost opravdové
autority my pokrokovci, zjedná si na konec vládu autorita, jaké bychom si nejméně přáli. My nejsme proti autoritě vůbec, nýbrž jen proti autoritě moci; autoritu rozumu,
zkušenosti, vzdělanosti nejen uznáváme, nýbrž pro její
energickou vládu chceme v Ymce pracovati.
Ráno se zde v Ymce mluvilo o tom, jak úkolem Ymky jest
vychovávati vůdce. Vůdcem však jest ten, kdo zná autoritu a respektuje ji; ne všichni naši hoši si tuto pravdu
uvědomují. U nás se pořád mluví proti bolševictví, ale
nevidí všichni, jak mnoho jest u nás našeho domácího
bolševictví, totiž nechtíti mít ž á d n é h o vůdce, mysleti si, že v životě rozhoduje instinkt, náhoda, nebo co
člověka v poslední chvíli napadne; tohoto špatného bolševictví je u nás mnoho, a my chceme v Ymce pracovati
proti němu. Byl jsem přítomen jednání studentů cizích
a mluvil jsem s nimi často, od rána do noci. Zdálo se mi,
že je v Americe uznávaného vůdcovství mezi studenty až
mnoho. U nás však studentské vnějškové nezávislosti je
přílišný nadbytek; nezávislosti v tom smyslu, že se mládež starších lidí bojí — a tito starší lidé se bojí mládeže.
Mládež se domnívá, že jen ona sama sobě rozumí a jen
sama sobě může vládnouti a starší lidé zase neužívají
mládeže než k služebnictví. My v Ymce máme jiný poměr
k mládeži. My nejen že uznáváme právo svobody, my
chceme mládež k této svobodě vésti; ale nevěříme, že ji
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stačí sama; YMCA se liší od jiných organisací mládeže,
že jest sice organisací pro mládež, ale není jen organisací mládeže; staří lidé u nás pracují s mladými a mají
právo do věcí mládeže mluviti. Opakuji, v Americe snad
není v tomto ohledu poměr mezi mládeží a dospělými
dokonalý; snad jest tam autority starších příliš mnoho;
ale jestliže užijeme americké idee spolupráce starších
s mladšími a zvláště odpovědnosti lidí odborně vzdělaných (jakými jsou naši sekretáři), přineseme do našeho
státu výchovnou ideu novou a velmi zdravou. Naše místní výbory tu mají krásný nový obor činnosti před sebou:
stavěti strhané mosty mezi mládeží a dospělými. I dospělí
se mohou tímto způsobem zdravě převychovávati; dosud
náležela starost o mládež jen učitelům; v Ymce jsou to
občané sami, obchodníci, průmyslníci, dělníci, kteří se
o mládež starají a tím se jejím zájmům přibližují.
YMCA je společností nepolitickou, opravdově nepolitickou. Nechceme se schovávati za předstíranou nepolitičnost a nepřímo snad pracovat do rukou některé politické
strany anebo proti některé politické straně, ať jest to
kterákoli; nepolitičnost myslíme upřímně a do důsledků. Ani snad nechceme tuto věc obejiti tím, že budeme
rozeznávati strany náboženské a protináboženské anebo upřímně a neupřímně náboženské. Chceme v tomto
ohledu opravdově následovati Krista, jenž se neptal,
patří-li kdo k jeho straně, či k straně komunistické, či
ke klerikální, nýbrž šel ke všem lidem a zvláště k lidem
zavrženým. Nebojíme se žádného politického přesvědčení; jdeme k lidem, jestli nás mezi sebe pustí a přijmou,
a hledíme s nimi pracovati. Vidíme přece, že křesťanství
neodsuzuje u nás žádná politická strana, naopak velmi
často se ho dovolávají. Nedovolávají se Krista a prvních
křesťanů také komunisté? Mají námitky jen proti praktikování křesťanství a na ty námitky mají právo. Nedělejme tedy v Ymce žádné politiky, nýbrž pracujme jenom
o křesťanském programu. Každý člověk je člověkem,
v každém člověku je jiskra Boží, kterou máme vznítiti.
Pro náboženskou práci jest ztracen ten, kdo se dává
zarážeti radikálními hesly politických stran: jak můžeš
upřímně věřiti v krajní radikalism Ježíšův, když zrádcuješ
radikalism svého soudruha?
V ohledu národnostním YMCA stejně musí neoblomně jíti za zásadami křesťanskými. Nemůžeme důvěry
v republiku nikomu vpraviti násilím. Kdy-
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bychom stáli na stanovisku, podle kterého většině Maďarů a Němců nelze důvěřovati, pak můžeme udělati kříž
nad republikou. Nesneseme miliony zrádců v republice;
věříme, že to jest stát spravedlivý a tedy všem slušným
lidem přijatelný. Tu jest náš velký úkol, v žití křesťanství doopravdy. Není žákem Kristovým, kdo bratru řekne
zrádce, a není státem křesťanským, který si násilí staví za
nezbytný předpoklad.
Jsme pacifická společnost, chceme mír a nemůžeme
proň bojovati jinak, nežli tím, že projevíme důvěru v lidi,
a na této důvěře chceme stavěti. Jak málo lidí chápe
v tomto ohledu Ježíše! Důvěřovat svým stranníkům
— jaké je to křesťanství? Lidem, lidem vůbec musíme
důvěřovat; musíme překonávat své sklony podezíravé;
musíme se učit chápat jiná stanoviska, musíme se osvobozovati od předsudků. Našich nepřátel osobních a politických jest mnohem méně ve světě, než se nám zdá;
a co konec konců na nich záleží? Ale nepřátel pravdy,
lidskosti, lásky k bližnímu jest mnoho a ti se nepoznávají ani podle politických programů ani podle jazykové
příslušnosti. Jest lehko býti pacifistou v tom smyslu, že
nadávám imperialistů svým politickým odpůrcům; musíme věřiti ve vítězství míru a tedy sázeti na mír, pracovati
o mír a věřiti, že cestou dohody dosáhneme nejlepších
výsledků. Většina lidí by byla ráda pro mír; ale bojí se
ho jako slabosti; jest třeba učiti je důvěře v lidi, pokojná
vyjednávání jsou zbraně silných, kdežto násilí jest, jako
bylo vždycky, útočištěm slabochů.
Věřím, že provedeme-li tento pacifism ve styku se svým
okolím důsledně, uděláme ohromný kus práce, i politické práce, třebas bychom politických cílů neměli. Zrovna v tomto ohledu YMCA má krásné poslání. Měl jsem
příležitost viděti konkrétně tento úkaz, když jsem přišel
k našim Ymkám na venkově. Velmi mnoho je míst na
venkově, kde se musí scházeti Češi a Němci vespolek,
a kde je to tvrdý oříšek, jak je dostati dohromady. Je to
i zde v Olomouci, kde jsou také Češi a Němci. Viděl jsem
při tom, jak my v Praze neumíme tyto úkoly posuzovati,
neznajíce poměrů z blízka. V Bratislavě, v Lučenci, ve
Znojmě jest viděti, jak konkrétně vypadají národnostní
otázky v Ymce: jest to sice problém choulostivý, jenž se
musí opatrně řešiti, ale viděl jsem, když se na lidi obrátíme se žádostí, aby pracovali s lidmi druhých národností
a ukazujeme jim, že jsou povinni s nimi bratrsky žíti,

neboť křesťanství tak káže, oni uvěří a poslechnou. Na
mne udělalo veliký dojem, jaký praktický výsledek mělo
dovolávání se křesťanství. V tomto ohledu má YMCA
veliké poslání. S naším křesťanským programem se dá
velice mnoho udělati; ale musíme věřiti křesťanskému
programu, a věřiti, že křesťanstvím se i náš stát upevní.
YMCA naše, člen světové Ymky, má úkoly nejenom
v hranicích našeho státu, nýbrž má úkol světový. Měl
jsem příležitost viděti, jak velikou institucí světová
YMCA jest. Nechtěl bych, abychom ve všem světovou
Ymku nápodobovali. Americká YMCA na př. se našim
poměrům zdá býti bližší než Ymky evropské ale i americká YMCA má své problémy, které v některých ohledech
jsou jiné, nežli problémy naše. Stojí-li u nás proti sobě
Češi a Němci, není to tak zlé, jako když v Americe má
se dorozuměti běloch a černoch; i v theoretickém pojetí
křesťanství jsou rozdíly mezi Američanem a mezi námi,
kteří jsme prošli školou silného skepticismu; i sociálně
se lišíme od Ameriky, která takřka nezná socialismu. Při
tom pak, opakuji, se zdá, že jsme my v republice americkým poměrům nejblíže. Nehledě však k těmto rozdílům
má naše příslušenství ke světové Ymce velký význam.
Měl jsem příležitost na své cestě kolem světa velmi často pozorovati zájem, jaký mají o nás jinde. Tento zájem
byl velmi silně a v prvé řadě vzbuzen Ymkou. Pamatujte na to, že sekretáři američtí, kteří přicházejí stále do
Prahy a do republiky vůbec, prošli našimi Ymkami a své
dojmy přinášejí do Ameriky a nejen do Ameriky, nýbrž
i do Číny, do Mandžurska, do Indie, a kdo ví kam jinam, a tak známost o naší republice se šíří po celém
světě. — Potkal jsem v Mandžursku sekretáře, který mně
vypravoval, jak se mu líbila Praha při měsíčku, a potkal
pak v americké Ymce lidi, kteří byli v Lučenci! Americká
YMCA poslala k nám své lidi, na příklad universitního
profesora, který v pražské Ymce přednášel, vrátil se do
Ameriky a přednáší tam nyní o Československu veřejně
a pro ně agituje. Známost o naší republice je v cizině rozšířena Ymkou. Četli jsme o tom poznámky v novinách,
ale ty nevystihují velkého významu, který pro nás YMCA
ve světě má. Na takový sjezd jako je dnešní náš, přicházejí cizinci a referují doma, a to nám pomáhá. Takovým
způsobem YMCA naše má pro mezinárodní styky, pro
uznání a jméno naše ve světě veliký význam. My jsme
jediná organisace v naší republice, která je s to, aby
tento význam pevně udržela. Jsou pokusy o jiné takové
organisace, ale všechny pokulhávají za námi. My jsme

dnes nejsilnější organisací světovou, která pro budoucnost nejvíce slibuje. Držme se své světovosti a závazků,
které nám světovost ukládá a můžeme v této věci velice
mnoho vykonati; jenom musíme za svým programem
jíti a nebáti se. Vykonáme nejen mnoho pro náš stát
v cizině, nýbrž i doma pomůžeme vychovávati naši mládež ve světovém myšlení, ve vědomí odpovědnosti za
všechny naše skutky před jinými nároky a před lidstvem.
My věříme v lidstvo a v jeho moc a chceme býti jeho
orgánem v naší republice; a v tomto ohledu máme těžký,
ale nezbytný úkol, náš lid převychovávati, aby se nebál
mysliti a jednati světově a aby se naučil vážiti si světového veřejného mínění a ovšem proto aby usiloval na ně
působiti. Po stránce mezinárodní má tedy YMCA veliký
význam; je zvyšován i tím, že se naše YMCA pokusila
— první v Evropě — řešiti ty veliké problémy, které po
válce nad Evropou visely, pacifism, smíření národů, víra
v křesťanství. Jsme ovšem malou organisací, měli bychom býti mnohem silnější a míti v republice mnohem
větší moc, ale můžete jíti domů s klidným vědomím, že
třebas bychom byli slabí, třebas bychom ve mnohých
věcech pokulhávali, že ve střední Evropě jsme přece
jen nejlepší, že ve střední Evropě se nám nevyrovná
žádná z nových Ymek. Staly se pokusy o Ymku v Itálii
a ve Francii, kde jsou též starší sdružení, dále v Polsku,
Jugoslávii, Rumunsku, Bulharsku, ale zajisté neznamená
znehodnocení těchto Ymek, když řeknu, že naše YMCA
stojí jako velmi silná a jistá organisace proti nim. Buďme
si toho vědomi, že naše YMCA ve světě již něco znamená, a že půjde-li za svým cílem dále, bude znamenati
ještě mnohem více. My jsme po válce vrhli do světa heslo, že jsme husitský národ, který žil náboženstvím a pro
náboženství padl na Bílé Hoře. To všechno šlo kolem
světa, jméno naše šlo kolem světa se jménem Husovým.
Jestliže bereme do opravdy toto náboženství, nechceme
dělati agitaci s náboženstvím nebo křesťanstvím, nýbrž
chceme ukázati, že křesťanství u nás opravdu ještě žije.
Chceme ukázati světu moderní křesťanství; chceme aby
u nás pomohlo všemu dobrému, co v lidu naší republiky
žije. Nebojte se důsledků křesťanství, učte jim náš lid.
Opakuji: nebojte se křesťanství! Dokazujte, že když naši
předkové mohli pro křesťanství padnouti, že my můžeme
za křesťanství žíti!
Doslovný přepis včetně gramatiky, in časopis YMCA,
1/1923, str. 2-6, foto: Archiv YMCA
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Tradiční podzimní setkání v Táboře
J. A. K. v Bělči

Jako každý rok jsme se i letos sešli v Táboře
Jana Amose Komenského v Bělči nad Orlicí.
Naše tradiční seskupení obohacují nové
rodiny s dětmi, a tudíž hlavním programem
byla víkendová hra na téma Ukrajina, zacílená
především na děti.
Víkend jsme zahájili pátečním opékáním buřtů a zpěvem
u ohně. V sobotu ráno děti plnily úkoly v lese, poté
malovaly trička, která si jako upomínku na tento víkend
odvezly domů.
Hlavním odpoledním sobotním programem byla mimo
valné schůze přednáška manželů Erdingerových o jejich
působení na Ukrajině. Večer na děti čekalo překvapení
v podobě noční hry. Nadšení dětí i rodi-
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čů nás motivovalo k plánování dalších akcí do nového
roku 2020, kterými budou např. týden na horách nebo
Velikonoční cvrnkání kuliček.
Po nedělních bohoslužbách jsme využili krásného počasí k procházce lesem a vyjížďce na lodičkách. Po společném obědě jsme se rozjeli do našich domovů.
Moc se těšíme na další společná setkání a nové účastníky akcí YMCA Třebechovice, na které jste srdečně zváni.
Johanka a Verča Matuškovy, YMCA Třebechovice,
foto: archiv autorek textu

Výlety za poznáním s YMCA Orlová
V úterý 30. července 2019 jsme navštívili ve
Starém Městě u Uherského Hradiště speciální
Kovozoo. Areál je zvláštním tím, že tam zvířata
nejsou živá, ale vyrobená z recyklovaných
kovů. Jejich cílem je vyrobit tolik zvířat, kolik
se jich nachází ve zlínské ZOO. Některá zvířata
jsou velice autentická. V prostoru Kovozoo se
nachází takzvaný „porodní sál“, kde návštěvník
může na vlastní oči vidět, jak takové exponáty
vznikají. Mezi dětmi sklidili největší úspěch
krokodýli.
O den později jsme vyrazili na návštěvu státního zámku
Hradec nad Moravicí, kde jsme se z výkladu mimo jiné
dozvěděli, že zde hudební skladatel Ludwig van Beethoven několikrát pobýval, a také to, že toto nádherné místo
je rozděleno na 2 části, bílý a červený zámek. Bílá část
zámku bývala hlavně přes letní měsíce obývána šlechtou,

červená služebnictvem. Červený zámek se v dnešní době
využívá hlavně na společenské akce a je v něm restaurace s několika sály.
V pondělí 26. srpna jsme vycestovali až do Moravského
krasu, kde byly naším cílem nádherné Sloupsko-šošůvské jeskyně. Uvnitř to bylo velice zajímavé. Zjistili jsme
například, že tam kdysi dávno přezimovávali medvědi.
Děkujeme za finanční podporu Městu Orlová a Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR, bez kterých
bychom nemohli takto skvělé výlety, které rozvíjí znalosti
i fantazii našich uživatelů, vůbec realizovat.
Nikola Niesytová, Kůl centrum YMCA Orlová,
foto: archiv autorky textu
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30 let svobody v Jindřichově Hradci

SVOBODA NENÍ LEVNÁ VĚC zpívaly letos mladé
ymkařky při jindřichohradeckých oslavách 17.
listopadu.
Kromě toho, že svým osobitým stylem „odpálily“ atmosféru mezi lidmi do výšin, nabídly nám k zamyšlení text
od kapely Mig 21. Třeba tento kousek:
Vono by chtělo, aby nás zase nějakej Karel Kryl.
Aby se zase nějakej Václav objevil.
A tak se hledá blanickej rytíř, co nemá kaz.
Můj dobrej Bože – von to snad bude muset bejt někdo
z nás!
Nečekejme, až někdo něco udělá – udělejme to! Nemusí
to být velké věci, to my v YMCe už víme. Stačí malé věci
s velkou láskou. :-)
Tak třeba tohle bychom si mohli z letošních listopadových oslav odnést.
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A my v Jindřichově Hradci taky vzpomínku na krásné
svobodné oslavy, jichž byla i YMCA JH součástí, pomáhala tvořit jejich náplň, byla při tom – celý večer doprovodil zpěvem pěvecký sbor YMCA Jakoubek (a taky
Jolka Mitasová a Anička Krninská), při projevech bylo
slyšet i zástupce YMCA, z čepic, placek a šátků svítilo
naše logo. Byla to velká, radostná párty!
Hana Nosková, YMCA JH, foto: Michal Kitta

Na vlastní kůži

aneb
Připomenutí 30. výročí
od Sametové revoluce
Během podzimních prázdnin jsme i letos
uspořádali dvoudenní příměstský tábor
s tematickým názvem „Mezi stromy“.
Kromě toho, že jsme si s dětmi povídali o stromech,
v přírodě jsme pomocí atlasů identifikovali co nejvíce stromů, určovali jsme stáří stromů pomocí měření
obvodu kmene, dozvěděli jsme se, jaké jsou rozdíly mezi
stromy jednodomými a dvoudomými… jsme se rozhodli
připomenout dětem 30. výročí od Sametové revoluce.
Gábi dětem vyprávěla, jaké to bylo žít v minulém režimu.
Děti se velmi divily, jak moc se život předtím lišil, a jak je
skvělé, že dnes můžeme svobodně cestovat, jíst všechno
možné ovoce, mít svůj vlastní názor, svobodu vyznání,
nosit oblečení s obrázky a nápisy a tak podobně.
Povídali jsme si i o tom, co se událo 17. listopadu v roce
1989. Pak jsme se vydali do blízkého lesa, kde na nás
kromě spousty hub čekalo i překvapení – přesunuli jsme
se ve hře totiž o více než třicet let v čase zpět, do doby
komunistického režimu.
Úkolem dětí bylo pašovat samizdat – kusy knihy. Vše
jim komplikovala Veřejná bezpečnost a StB, která chycené děti zavírala do „vězení“. Všechny děti byly statečné
a všechno se jim podařilo propašovat. Nakonec dostaly
klíče a udělaly velkou demonstraci.
Za křiku „My chceme svobodu!“ a za zvonění klíčů postupovaly územím a podařilo se jim režim sesadit. Revoluci
jsme si tak připomněli tím, že jsme si ji dokonce prožili
na vlastní kůži. :-)
Gabriela Soukupová, YMCA Plzeň,
foto: archiv autorky textu
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Evropský den jazyků
Členové YMCA Orlová, učitelé a žáci ZŠ Karla
Dvořáčka a hlavně dobrovolníci Evropského
sboru solidarity působící po dobu jednoho roku
v ČR se jako každý rok sešli ve čtvrtek 24.
října ke společným hodinám, aby tak proběhl
Evropský den jazyků v Orlové.
Po milém představení školy zpěvem rozešla se pětice
dobrovolníků z Francie, Španělska a Polska do tříd, aby
představila své země žákům a nechala si představit Českou republiku viděnou očima žáků.
Jednotlivé hodiny, bylo jich celkem devět, probíhaly na
střídačku ve třech jazykových učebnách. Na závěr přijala trojice dobrovolnic, která vydržela až do konce akce,
pozvání na výborný oběd do tamní školní jídelny.
Děkujeme touto cestou EURODESKu, MŠMT ČR a Městu Orlová za poskytnutou finanční podporu a učitelům ZŠ
Karla Dvořáčka za obětavost, bez nichž by se Evropský
den jazyků nemohl konat.
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Robert Kovarik, YMCA Orlová

Diář YMCA 2020
KOPR – strategické plánování
10.–11. ledna (Praha)

Volejbalový turnaj YMCA
15. února (Pardubice)

Kurz samostatného vedoucího
13.–15. března (Praha)

Školení hlavních vedoucích táborů
3.–5. dubna (Praha)

Setkání YMCA

29.–31. května (Soběšín)

Setkání YMCA

6.–8. listopadu (Olomouc)
Přihlášky najdete vždy v adekvátní době před akcí
na webu ymca.cz – hlídejte si termíny!

Halloween YMCA Orlová
Členové YMCA Orlová a Farního sboru
Českobratrské církve evangelické v Orlové
připravili v pátek 25. října pro děti ze sídliště
a okolí nevšední odpoledne.

pravenými balíčky a diplomy. Během akce si také mohly
pořídit fotografie v připraveném fotokoutku.
V úterý jsme na páteční odpoledne navázali promítáním
strašidelných filmů.

Už od brzkých ranních hodin začal mít Husův dům temnější barvy. Při vstupu na faru bylo nutné sklonit hlavu,
protože přes vstupní dveře byla odshora spuštěna černá
látka s naaranžovanými pavučinami. Celé spodní patro
bylo vyzdobeno do černooranžova. Hlavní místnost, ve
které probíhaly soutěže pro děti, byla plná překrásných
až mírně morbidních dekorací, dýní, pavouků a kostřiček. Vše bylo připraveno na zvídavé pohledy a dotazy
i těch nejmenších dětí.

Byly plánovány tři filmy, ale nakonec se promítaly pouze první dva. I tato akce s nezbytnými nealkoholickými
nápoji a popcornem se setkala s dětským obdivem. Asi
desítka dětí si promítání maximálně užila.

Halloween YMCA Orlová naplno propukl úderem 16.
hodiny, kdy se čtyřicítka krásně namaskovaných a namalovaných dětí začala bavit i potit při celé řadě úkolů.
Děti si procvičily mozkové závity, zařádily na tanečním
koberci, až nastal čas stmívání. Tu některé děti poněkud
pobledly, protože začala stezka odvahy.
Děti měly za úkol splnit úkoly na třech strašidelných stanovištích, neztratit se, nebát a v pořádku dojít do cíle,
který byl opět v Husově domě. Všechny děti stezku odvahy zvládly, proto mohly být v cíli odměněny předem při-

Závěr akce Halloween YMCA Orlová patřil turnaji v pexesu. Byla připravena desítka nově nakoupených a čerstvě
nastříhaných pexes. Úkolem každé dvojice hráčů bylo
vyzkoušet a dohrát čím jak nejvíce pexes. Zapisovaly se
body za každou uhodnutou dvojici. I tento turnaj měl své
vítěze a připravené sladké odměny, což bylo pro děti také
velikou motivací.
Děkujeme touto cestou Moravskoslezskému kraji a Městu Orlová za poskytnutou finanční podporu, bez níž by se
akce nepodařila v takovém rozsahu.
Za rok chceme v této akci pokračovat a doufáme, že nám
opět vyjde počasí a že bude o tyto aktivity u dětí ještě
větší zájem!
Robert Kovarik, YMCA Orlová
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Strážce majáku
YMCA v ČR se v období březen 2018 až únor 2020
účastní s YMCA Slovensku a dalšími partnery
projektu Erasmus+: Exploring supervision
in youth work. Jsme moc rádi, že jsme díky
tomuto projektu v úzkém kontaktu s Ymkou
na Slovensku. Mohli jsme tak poznat mnoho
nových lidí a vzájemně se inspirovat! Jedna
z částí projektu se týká péče o dobrovolníky,
pracovníky, kteří se v Ymce věnují jiným, a na
sebe jim už nezbývá tolik času!
Tito vedoucí našich aktivit, klubů, vedoucí na táborech,
dlouhodobí dobrovolníci jsou důležitými pilíři Ymky,
představují majáky pro účastníky aktivit, klienty. Je to ale
velmi náročná práce a je snadné při všech těch starostech ztratit nadhled, motivaci a vyčerpat se.
Péče o naše dobrovolníky, vedoucí je tedy potřebná, ale
profesionální péče v této situaci je buď finančně nedostupná, nebo příliš vzdálená. Co s tím? V rámci projektu
Erasmus+: Exploring supervision in youth work pracujeme na přípravě konceptu tzv. strážce majáku – toho, který pečuje, podporuje, využívá vlastní zkušenosti a přitom
není profesionálním supervizorem.
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V průběhu roku 2019 YMCA na Slovensku realizovala
dva vzdělávací víkendy pro zájemce o tuto problematiku,
kteří zvažují, nebo už formálně či neformálně poskytují
podporu vedoucím a dobrovolníkům. První z nich se
konal v květnu, druhý v říjnu 2019 a v čase mezi oběma částmi probíhala také praxe. Atmosféru kurzu dodalo
rajské prostředí místa našich setkání – penzionu Holiday Raj v Malatínách nedaleko Ružomberoku. Za Ymku
v ČR na školení přijelo sedm účastníků – z YMCA Praha,
YMCA Olomouc, YMCA Skaut a YMCA Orlová. Víkendy
nás provázel duchovní, systemický terapeut a supervizor
Marek Jargus a Diana Hrivnáková, akreditovaná supervizorka z YMCA Nesvady.
Hlavním tématem prvního víkendu bylo vedení rozhovoru a jeho praktické procvičování. Do povinné praxe patřila četba a reflexe odborné literatury, příprava skupinové
prezentace vybraného tématu, praktický nácvik rozhovoru a jeho zapisování a také setkání se supervizorem – to
abychom si uvědomili, že v tom nikdo nemá zůstat sám.
V druhém víkendu jsme se učili reflektovat naši praxi,
věnovali jsme se všem otázkám a dilematům, která se
objevila, prohloubili jsme si zkušenosti s cyklickým

REKLAMA
modelem pomáhajícího rozhovoru a pracovali jsme na
plánu pro další období.
Obecně lze shrnout, že kurz vychází ze současné praxe
v práci s mládeží a využívá současné přístupy supervize a koučingu. Je zaměřený na rozvoj osobnostních
a komunikační ch dovedností tak, aby podporující uměli
poskytovat potřebnou podporu adresněji v neustále se
měnících podmínkách a výzvách, které přináší krásná,
ale i těžká a specifická práce s dětmi a mladými lidmi.
Všichni účastníci kurz úspěšně absolvovali a nyní po
vzájemné dohodě s YMCA mohou být registrováni jako
Strážci majáku – zapsáni do databáze neformálních
podporovatelů. YMCA na Slovensku a YMCA v České
republice nyní pracuje na zpracování této pozice a do
budoucna plánujeme opakování tohoto kurzu opět společně!
Více na http://youthworker.sk/vzdelavanie/kurz-strazcamajaku/
Andrea Gröschlová, foto: archiv YMCA na Slovensku
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Na mezinárodním kongresu
o životním prostředí v Izraeli
Předposlední týden v srpnu se v Izraeli konal
mezinárodní kongres o životním prostředí
určený pro mladé lidi. Sešly se tam delegace
z Tchaj-wanu, Rakouska, Německa, Bulharska,
Polska, Holandska a z České republiky. Česká
delegace se skládala z 10 lidí z celé republiky,
které podle motivačních dopisů vybrala Česká
rada dětí a mládeže. O této akci jsem se
dozvěděl s kamarádem díky Ymce a jsem za to
vděčný.
Odlétali jsme 18. 8. kolem 11 h z Prahy. Let trval čtyři hodiny. Po přistání na nás čekal autobus, který nás
odvezl do HaKfar HaYarok Youth village, kde probíhal
celý kongres a kde jsme byli ubytovaní.
Druhý den začínal kongres. Dorazili už i účastníci
z ostatních zemí a dopoledne jsme měli prohlídku po
HaKfar HaYarok a zchladili jsme se v bazénu. Odpoledne
začínal program, kde jsme se trochu seznámili a rozdělili
do skupinek a šli prezentovat naši zemi.
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Každá delegace si připravila prezentaci k představení své
země a svého města. Další z projektů, který jsme v Izraeli
dělali, bylo řešení konkrétního problému, kterému určitá
země čelí. Zkoušeli jsme napodobit UN Session a řešit
světový problém s životním prostředím. Byli jsme rozděleni do týmů, kde se míchaly jednotlivé národnosti, a tak
ne každý znal problémem konkrétní země. Můj tým byl
zaměřen na Rusko a řešili jsme jak zlepšit např. znečištění vzduchu, odpadky atd. Pak jsme problémy a návrhy
řešili s ostatními státy. Nakonec jsme hlasovali o nejlepším řešení. Bylo to něco skvělého. Společně jsme všichni
debatovali, bavili se spolu, poznávali se a nakonec i něco
dozvěděli o životním prostředí. Za mě to bylo skvělé.
Kromě toho jsme vyslechli i mnoho odborných přednášek, většinou o výrobcích a činnostech, které chrání
životní prostředí. Ale neseděli jsme pouze na přednáškách, jeden den jsme strávili v Jeruzalémě, navštívili
jsme Chizkijášův tunel, zastavili se u Zdi nářků a prošli
staré město. Byli jsme i v Nazaretě, u Galilejského moře
a u řeky Jordán.

INSPIRACE

STRUČNĚ
► YMCA Brno oživuje svůj prostor dílničkami
pro veřejnost – a to nejen těmi tradičně vánočními
- s pečením perníčků a vyráběním ozdob ze slámy,
ale například také kovářskou dílnou, kde si děti
mohly vyzkoušet kování na kovadlině, žíhání
z měděných drátků nebo střelbu z trebuchetu.
► YMCA Familia pořádá v Praze na přelomu
listopadu a prosince třídenní Školu zad pro ženy.
Její součástí budou tréninky pod odborným
vedením, nácvik správného držení těla a další
kompenzační a preventivní cvičení.
► Květ vlčího máku je již tradičním symbolem
oslav Dne válečných veteránů. Děti z Klubu YMCA
v Jindřichově Hradci i letos vyráběly látkové vlčí
máky do klopy, a připomněly tak nejen příměří
uzavřené po 1. světové válce, ale i válečné oběti.
► Táborová základna Ymky Letohrad na
Pastvinské přehradě má již na příští sezonu téměř

Dokonce jsme strávili 3 dny v hostitelských rodinách.
První den jsme s hostitelem chodili po městě a občas
jsme se potkali s jinými účastníky kongresu, viděli úžasný západ slunce na pláži a ochutnali tradiční izraelský
pokrm – falafel (cizrnové kuličky) v pitě (kulatá chlebová
placka) vymazané hummusem (cizrnová pasta). Hostitelská rodina byla velmi milá a zašli jsme s nimi i na večeři
do jedné z telavivských restaurací a do kina. Druhý den
jsme se setkali s velkou částí kongresu na pláži a poté
večer na párty. Nejdůležitější částí kongresu pro mne ale
rozhodně nebyla ekologie, ani památky. Důležité bylo,
že jsem si mohl najít přátele z celého světa a taky, že
jsem mohl být na místech, o kterých čteme v Bibli. Myslím, že kongres si všichni užili, navázali nové kontakty,
zlepšili angličtinu, poznali novou zemi a kultury, nové
lidi a dozvěděli se mnoho užitečných informací o ochraně životního prostředí. Všem takovouto zkušenost moc
doporučuji, jsem za ni vděčný a taky vděčný Ymce
a České radě dětí a mládeže za možnost se zúčastnit
kongresu v Izraeli.
Matouš Jirout, YMCA Sever, foto: autor textu

plno! Chcete-li si zarezervovat termín, kontaktujte
urychleně správce – zbývá posledních pár volných
možností!
► YMCA Mělník ukončuje svou činnost. Mělnická skupina Ten Singu přechází pod ochranná
křídla Ymky DAP.
► Gospelový sbor Ymky v Orlové „Keep Smiling“
vystoupil na benefičním koncertě, jehož výtěžek
podpoří uspořádání letního tábora pro děti se
spinální muskulární atrofií a dystrofiemi. Společně
s orlovskými zpěváky koncert pořádal ostravský
sbor Family gospel Ostrava.
► YMCA Plzeň opět chystá inscenaci živého
betléma. Celkem tři představení během adventního
času se budou konat na různých místech v menších obcích na Plzeňsku.
► Na Gospel night, tradiční předvánoční koncert
v pražském evangelickém kostele sv. Klimenta, zve
YMCA Praha. Koná se 14. prosince a kromě několika tensingových skupin na něm zazní i duchovní
slovo na cestu adventem.
► První adventní víkend pořádá YMCA Setkání
program pro ženy na téma O laskavosti, něze
a slabosti. Na programu budou v Českém Těšíně
krátké přednášky, debaty ve skupinkách, osobní
ztišení i tvořivé dílny.
► Pro síťování skautských aktivit v Ymce vzniklo
nové internetové fórum. Na adrese https://www.
ymcaskaut.cz/forum/ můžete sdílet své zkušenosti
a dobré nápady i vy.
► YMCA v Ústí nad Labem uspořádala společný
teambuilding s YMCA Praha. Jeho součástí bylo
i společné strategické plánování.
► YMCA Živá rodina vyráží opět na lyže
– v polovině prosince pořádá již 16. ročník
adventního rodinného pobytu na horách, v Albeřicích. Přes den lyžovačka, po večerech rozhovory
volné, duchovní i o lyžařské technice. :-)
► Nechybí ti něco? Už jste si udělali test Nechybí
ti něco? Pokud zatím ještě ne, tak vzhůru do toho
– najdete jej na www.nechybitineco.cz. Vyhodnotí
váš současný stav a doporučí, co s tím můžete
dělat!
Julie Bergerová
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Y‘S MEN KLUB LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
Slyšeli jste někdy o Y‘s Men Klubu? Možná
někdy ano, ale nevíte přesně, o co se jedná?
Jeden takový funguje v Liptovském Mikuláši
a možná může inspirovat právě vás!
Zakladateli Y‘s Men Klubu v Liptovském Mikuláši byli
Viera a Pavel Perašínovi, kteří dokázali inspirovat lidi
kolem sebe a mnozí jsou stále vděční za jejich pomoc.
Y‘s Men Klub byl založen v roce 2015 a jako občanské
sdružení byl zaregistrován o rok později. Má 13 registrovaných členů a mnoho fanoušků a podporovatelů.
A čemu se klub věnuje? Pořádá pravidelná setkávání
členů, podporuje a spolupracuje s lidmi bez domova,
podporuje rodiny s dětmi v nouzi, organizuje pravidelnou vánoční sbírku pro potřebné „Proti hladu“.
Klub je součástí celosvětového hnutí Y‘s Men International, které vzniklo téměř před 100 lety v USA, ve státě
Ohio. Hlavním cílem Y‘s Men klubů je pomáhat, kde je
potřeba. Y´s Men úzce spolupracuje s Ymkou, vždyť kvůli Ymce právě před 100 lety vznikl. Klub je financovaný
z dobrovolných sbírek, charitativních
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koncertů, z prodeje ručně vyráběných drobností, ale též
z podpory partnerského klubu v Dánsku.
Jedná se o jediný Y‘S Men klub na Slovensku? Určitě
ne! Celkem jich má Slovensko pět. A všechny patří do
struktury regionu Dánsko, který je podporuje ve všech
ohledech. V říjnu tohoto roku se konala celoslovenská
konference Y‘s Men klubov, o které píše více Anna Rašiová v následujícím článku.
Máme v České republice také Y‘s Men Klub? Nemáme!
Ale právě Ty se můžeš stát jeho zakladatelem! Pokud máš
zájem o více informací, můžeš kontaktovat:
Anna Rašiová, guvernér Slovensko
email: a.rasiova@imafex.sk; +421 905 839 681.
více na https://www.ysmenlm.sk/
Andrea Gröschlová, Anna Rašiová

Y‘S Men kluby Slovenska a YMCA na Slovensku
položili základy staro-novej spolupráce
Koncom októbra tohto roku sa členovia piatich Y‘S Men
klubov Slovenska stretli v Martine na celoslovenskej
konferencii „Y“ klubov. Hlavným cieľom konferencie
bolo „oprášiť“ a nanovo naštartovať spoluprácu Y‘s Men
klubov a YMCA na Slovensku v duchu myšlienky „Nezabúdajme, odkiaľ sme vyšli“. Hnutie Y‘s Men International
vzniklo v roku 1922 v štáte Ohio na podporu miestnej
YMCA a až doteraz je zameraná prioritne na poskytovanie služieb práve klubom YMCA v štátoch celého sveta,
kde pôsobí.
„Už o tri roky oslávime 100. výročie vzniku Y‘s Men
International. Je to významné výročie a to nás priviedlo
k myšlienke venovať našu konferenciu práve oživeniu
tejto spolupráce. Oba subjekty na Slovensku ju písomne
deklarovali podpisom memoranda už v roku 2003. Bolo
nám cťou hostiť na našej konferencii reprezentantov
YMCA na Slovensku a niektorých YMCA klubov. Hľadali sme prieniky vzájomnej spolupráce a pomoci, aby
staro-nová spolupráca bola prínosná pre oboch. Môže
napomôcť vzniku nových Y‘s Men klubov, napríklad aj
z bývalých členov YMCA. A tieto zasa spätne môžu podporovať YMCA kluby,“ povedala Anna Rašiová, dištrikt
guvernér Slovenska.

V príjemnej pracovnej atmosfére, konštruktívnej debate
a priateľských rozhovoroch účastníci konferencie riešili
aj praktické otázky vnútroklubového života. Bol to užitočne strávený pracovný čas a príjemné stretnutia s ľuďmi
„rovnakej krvnej skupiny“.
„Oceňujem koncepciu programu konferencie a mám
veľmi dobrý pocit aj z jej priebehu. Z aktívnej diskusie,
z prezentácie aktivít silných YMCA klubov rovnako aj
z činnosti Y‘s Men klubov. Pôsobia na Slovensku už
takmer 20 rokov. Vidím tu veľký potenciál ďalšieho rozvoja a vzájomnej spolupráce. Radi ju podporíme. Aj teraz
sa v Regióne Dánsko rozhoduje o projektoch pomoci pre
krajiny strednej a východnej Európy. Jeden taký podal
aj Y‘s Men klub Liptovský Mikuláš pre YMCA Revúcu,“
povedal Henrik Jeppesen, regionálny riaditeľ služieb
z Regiónu Dánsko.
Ďakujeme Regiónu Dánsko za podporu a osobitne
Henrikovi Jeppesenovi za jeho osobný vklad pri príprave
a priebehu konferencie a za celkovú podporu činnosti Y‘s
Men hnutia na Slovensku.
Anna Rašiová, guvernér Dištrikt Slovensko
Y‘s Men International, Región Dánsko
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GRATULUJEME!
V uplynulých týdnech proběhly Zlatá a Stříbrné
ceremonie, při kterých bylo oceněno 148
absolventů
Mezinárodní
ceny
vévody
z Edinburghu. Mezi nimi byly také absolventky
zlaté úrovně – Eliška Vašířová a Eliška
Haumerová z místního centra YMCA v ČR.
Jedná se o první absolventky zlaté úrovně
v našem centru.
Mezinárodní vzdělávací program The Duke of
Edinburgh´s International Award Czech Republic (DofE)
– v češtině Mezinárodní cena vévody z Edinburghu
– podporuje osobní rozvoj mladých lidí v oblasti volnočasových aktivit. Do programu se účastníci zařazují
v jednotlivých místních centrech DofE. Místní centrum
DofE YMCA v ČR funguje od roku 2014.
Mezinárodní cena vévody z Edinburghu (DofE) je celosvětové ocenění pro lidi ve věku od 13 do 24 let. V programu DofE jde o vyvážený a komplexní osobnostní
rozvoj mladých lidí, a proto se jeho účastníci vždy věnují
hned několika aktivitám: dovednosti, pohybu i dobrovolnictví, připraví a absolvují expedici v pří-
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rodě a na zlaté úrovni navíc vyrazí na rezidenční projekt.
Dobrodružná expedice je výzvou k překonání obav
z neznámého a příležitostí vyrazit s partou na několik dní
objevovat zajímavá místa v České republice i zahraničí.
Může pršet, může sněžit, ale dobře připravenou skupinu
nic takového nepřekvapí.
Program má tři úrovně – bronzovou, stříbrnou a zlatou.
Obě absolventky se do projektu zapojily v roce 2015
a v průběhu jeho plnění vystřídaly řadu aktivit – staly
se dobrovolnicemi v Rodinném centru Haštalská (YMCA
Praha), později pracovaly také v dobrovolnickém programu InBáze, z. s. Individuální doučování pro děti cizinců. Obě se zlepšovaly v cizích jazycích – francouzštině
a angličtině a co se týče pohybu, obě se věnovaly józe,
Eliška Haumerová pak také plavání – jejím cílem bylo
uplavat v kuse 50 bazénů!
A co dál?
Zlatou cereminií se však naše absolventky s programem
DofE rozhodně neloučí. Obě se zapojují do DofE Klubu
sdružujícího absolventy i účastníky všech úrovní Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu (DofE). Spojuje mladé lidi, kteří chtějí svůj čas trávit aktivně a smysluplně.
Členové klubu pořádají neformální setkání, outdoorové
akce i mezinárodní expedice. Spolupracují také s Národ-

ní kanceláří DofE, pořádají besedy o DofE na školách,
moderují ceremonie a dobrovolničí na akcích. DofE klub
je přitom součástí mezinárodní sítě GAHA (Gold Award
Holders Assosiation) spojující DofE alumni z celého světa. Eliška Vašířová je prezidentkou Klubu DofE, moderuje
ceremonie a působí jako ambasadorka na školách. Eliška
Haumerová je zaměstnankyní národní kanceláře programu DofE Award jako specialistka podpory programu.
Mezinárodní program vévody z Edinburghu by nemohl
existovat bez nasazení vedoucích, školitelů a hodnotitelů
expedic, kteří svou práci pro DofE vykonávají dobrovolnicky. Velké díky tedy patří všem spolupracovníkům
Místního centra DofE YMCA v ČR:
Iva Šípková (YMCA v ČR – ústředí) – vedoucí, školitelka
expedice,
Jiří Horák (YMCA Praha) – školitel expedice,
Daniel Kratochvíl (YMCA Praha) – hodnotitel expedice,
Kristýna Pulišová (YMCA Brno) – vedoucí, školitelka
expedice,
Miroslav Vlček (YMCA Brno) – školitel expedice,
Andrea Gröschlová (YMCA v ČR – ústředí) – vedoucí,
koordinátor místního centra.
podle www.dofe.cz Andrea Gröschlová
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Víkendový výlet do švýcarské CEVI
byl jedna báseň
Jeden listopadový pátek se delegace čtyř
členů z YMCA Sever a čtyř členů z YMCA Skaut
společně vydalo na návštěvu ymkařských
skautů do Švýcarska... Jak to dopadlo? O tom
vypráví následujících pár veršů:
Pasy, eura, rakev, McDonald.
Kampak, na návštěvu do švýcarských Alp?
Nene, čekají nás v CEVI Frauenfeld,
No, jedem, ale nebudem tam hned.
Těšíme se, míjíme sníh, provází nás řev,
Mimino se nudí, my jsme jak na trní,
Oblíkáme skautský košile a šátky, balíme dárky,
A už se zdravíme, seznamovací hrátky.
Povídáme, sdílíme, nasloucháme, jsme hrdí.
Co máme společného a co si odvezem nového?
Vyhlížíme oddílové děti, program je bohatý,
Vybíháme do města a do lesa, blbnem jak malí.
Ochutnáváme lahůdky, vaříme co na výpravě,
Koukáme a obdivujem, povídáme do odpadnutí,
Když nestačí jazyky, pomůže rukou posunutí.
I Julie je šťastná, neví, že ji čeká cesta zpět.
Vyrážíme za krásou města a na výhledy,
Koupem se v studeným mokrým Rhein,
Místo panoramat zeje Alenčina díra v zemi.
Je polyglot, kdo neuměl časovat ani sein.
Zveme k nám, vyměňujem kontakty,
Děkujeme a vůbec se loučíme v dobrém.
Vracíme se pro batoh, jen půl hodiny,
McDonald, tma a doma Ahoj, rodiny!
báseň i foto: YMCA Sever
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ANKETA 4/2019
Na rozvoj jaké oblasti by se měla YMCA
v následujících letech zaměřit?
Kvalita programů

(20 h)

Šíře programů

(15 h)

Personální stabilita

aneb Co ulpělo v redakčním komíně

PROPAGACE YMCA
Pozor, zima nastupuje a tak tu máme novinku – ymkařskou čepici, je ve třech barvách, antracit, pěkná červená a tmavě tyrkysová s nášivkou YMCA, ale i spoustu
dalších předmětů, jako třeba sirky... a pak stálice jako
trička (i dětská), s motivem YMCA – Prostor pro tebe.
Vše najdete na www.ymca.cz/propagace.

(16 h)

Finanční soběstačnost

(20 h)

Public Relations

(19 h)

Interní procesy

(21 h)

Zahraniční aktivity

(19 h)

Celkem hlasovalo: 130
Zdroj: www.protein.ymca.cz
Komentář
Přestože je anketa vyrovnaná, nějaké rozdíly tu
přece jen najdeme. Nezvykle začneme od konce…
nejméně hlasů dostala Šíře programů – aby ne,
není snad organizace s větší šíří nabídky aktivit.
Personální stabilita na druhém místě může znamenat dvojí – je dostatečná, tedy není nutné vymýšlet
opatření na její zlepšení, nebo že změny mohou
přinést novou dynamiku, obojí bude asi pravdivé.
PR a Zahraničí mají po 19 hlasech a společně jsou
tak na třetím místě.
Stříbrnou medaili získává Kvalita programů
a Finanční soběstačnost, určitě se těmito body
zabýváme a zabývat budeme. Nečekaným vítězem
se stávají Interní procesy. Lépe vše organizovat je
určitě důležité, zůstává tak více energie na vlastní
činnosti a aktivity – pojďme do toho!
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:

Kreslená YMCA!
V Ymce je určitě řada šikovných lidí, kteří mají výtvarné nadání. A bylo tomu tak i v minulosti. V příštím čísle najdete určitě zajímavé karikatury, kresby z archivu
YMCA, ale možná (a moc v to věřím) i nějaké aktuální kresby, které do redakce zašlete! Najděte něco, co
máte v šuplíku nebo začněte kreslit! :-)
Nezapomeňte ale také na zprávy a (kvalitní) fotografie
ze svých akcí. Uzávěrka je 20. 2. 2020.

VOLEJBALOVÝ TURNAJ YMCA
kdE? Tělocvična UPCE, Kunětická 92, Pardubice
kdY? 15. února (sobota) 2020
NÍK

9. ROČ

STARTOVNÉ: 700 kČ/TÝM

Své týmy přihlašujte na: dSTRAdAL@SEZNAM.CZ
zahájení turnaje 10:00,
konec turnaje 17:00

PODMÍNKY ÚČASTI:
1. řádně přihlášený tým (min. 2 ♀ na palubovce)
2. včas zaplacené startovné na účet
(info o platbě po přihlášení)

Turnaj je pro neregistrované hráče!
Pro každý tým zajištěno jedno balení vod.
Pro vítěze putovní pohár a chutná odměna. :)
Turnaj pořádá YMCA DAP
Kontakt:
David Strádal
tel.: 605 701 010
email: dstradal@seznam.cz

