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Úvodní slovo

Poslání sdružení

Èlenská základna

YMCA – Jindøichùv Hradec i v roce 2011 pokraèovala ve všech již døíve zapoèatých aktivitách pro 

dìti a mládež, ale i pro veøejnost z Jindøichova Hradce a okolí. Svojí èinností stále smìøuje k tomu, 

aby dìtem a mladým lidem nabízela takový program, který by pøispíval k jejich plnohodnotné 

výchovì a vývoji.

Celkem se v roce 2011 uskuteènilo 49 akcí. Pracovalo 6 celoroènì pracujících skupin, 

probìhlo 7 letních táborù, 5 víkendových akcí, 2 vícedenní akce a 29 akcí jednorázových.

1. YMCA je køes�ansky orientované, dobrovolné, nepolitické a neziskové sdružení, které 

usiluje o plnohodnotný život mladých lidí. Jméno YMCA je zkratkou anglického názvu "Young Men´s 

Christian Association", jehož èeským ekvivalentem je dnes pro YMCA "Køes�anské sdružení 

mladých lidí".

2. YMCA je hnutím služby a pomoci. Harmonickým rozvojem tìlesné, duševní a duchovní 

stránky èlovìka chce pøispívat ke zdravému, odpovìdnému a radostnému životu lidí ve 

spoleènosti.

3. YMCA se hlásí k Paøížské bázi Svìtové aliance, pøijaté na jejím ustavujícím shromáždìní roku 

1855 v Paøíži. Paøížská báze vyjadøuje poslání YMCA, je dodnes základnou pro její veškerou práci a 

jednotící ideou svìtového spoleèenství YMCA a zní takto:

"Posláním køes�anských sdružení mladých mužù je sdružovat mladé muže, kteøí považují Ježíše 

Krista podle Písma svatého za svého Boha a Spasitele, touží být vírou a životem jeho uèedníky a 

usilují o šíøení jeho království mezi mladými lidmi. Jakékoli rozdíly v názorech na jiné vìci, jakkoli 

dùležité, nemají narušovat bratrské vztahy mezi èleny Svìtové aliance."

Paøížská báze je závazná pro všechny oblasti práce YMCA.

4. YMCA vznikla jako sdružení mladých mužù, dnes je otevøena všem: muži a ženy, chlapci a 

dívky všech ras a národù, vyznání, sociálních skupin a vìku tvoøí celosvìtové spoleèenství YMCA.

5. Vycházejíc z Paøížské báze chce YMCA pøedevším vést mladé lidi k Ježíši Kristu a plnosti života 

v nìm. V tom spatøuje své poslání.

6. Plnìní poslání YMCA spoèívá zejména v péèi o všestranný tìlesný, duševní a duchovní 

rozvoj mladých lidí, a to èlenù YMCA i neorganizované mládeže a je provádìno zvláštì 

prostøednictvím:

ªmravní výchovy zamìøené na nenásilnou obrodu mladého èlovìka,

ª tìlesné výchovy a sportu,

ªvýchovy k demokracii, toleranci a obèanské odpovìdnosti,

ªvzdìlávacích programù ve vìdì, umìní, kultuøe, sociálních oblastech, ekologii apod.,

ªcharitativní a humanitární pomoci potøebným lidem doma i v zahranièí,

ªmezinárodních stykù s dùrazem na vzájemné poznávání, pøátelství a spolupráci mladých lidí.

V roce 2011 mìla YMCA - Jindøichùv Hradec 248 èlenù, z toho bylo 33 èinných èlenù a 215 bìžných. 

168 èlenù je ve vìku do 26 let, 80 èlenù nad 26 let. 

YMCA        Jindøichùv Hradec  

1



Celoroèní pravidelné aktivity

Pìvecký sbor Jakoubek

Pìvecký sbor Jakoubek pracuje pod vedením MUDr. Jaroslava Hojného a Mgr. Jana Blažka. Má 

v souèasné dobì 24 aktivních èlenù. V roce 2011 se uskuteènilo 17 koncertù a jiných akcí. 

Koncertní sezóna nám zaèala hned 2.1.2011, kdy jsme zpívali nìkolik písní pøi zahájení Tøíkrálové 

sbírky v Jindøichovì Hradci u vánoèního stromu. Další mìsíce byly ve znamení pilné pøípravy na 

Velikonoèní koncerty. 23.4. se první konal ve Strmilovì a na Velikonoèní nedìli 24.4. jsme zpívali 

jako každý rok v kapli sv. M. Magdaleny.

Velmi zajímavá zkušenost nás èekala na konci dubna, kdy jsme si udìlali výlet do Lysé nad Labem. 

Pozval nás místní pìvecký sbor, který vede Jindøichohradecký rodák Petr Bajer. Zpívali jsme v Pøerovì 

nad Labem a v Lysé nad Labem. Vedle koncertù bylo hlavnì pøíjemné setkání se všemi èleny sboru 

v Lysé, kteøí se nám vìnovali a pøipravili pro nás nejenom dobré pohoštìní, ale i zajímavý program. 

Urèitì nezapomenutelná je prohlídka zámku v Lysé vedená temperamentní a vtipnou prùvodkyní 

nebo návštìva blízkého Kerska a slavné hospody Hájenka, kde se natáèely Slavnosti snìženek. 

Mnozí z nás si nenechali ujít kance na šípkové omáèce...jak jinak!

V kvìtnu jsme zazpívali na benefièní akci, jejíž výtìžek byl ve prospìch pana Romana Pišného.

Èerven byl také bohatý na zážitky. Jakoubek se zúèastnil megaakce - evangelického Kirchentagu 

v Drážïanech, kde jsme si zazpívali na jednom koncertì. Také jsme si užívali atmosféry mìsta, 

které bylo plné zpìvákù a muzikantù a mìli jsme to štìstí, že jsme se dostali na koncert 

chlapeckého pìveckého sboru Kreuzchor se sedmisetletou nepøerušenou tradicí.
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Další akcí v èervnu bylo zpívání 

v zajímavém prostøedí židovské 

synagogy v Nové Cerekvi. Pak 

už pøišly pro všechny zpìváky 

zasloužené prázdniny.

Mìsíc øíjen byl ve znamení 

pøátelských koncertù. Dne 20.10. 

byl Jakoubek pozván na oslavu 

150. narozenin PS Smetana 

a také nám pøijeli hosté z Brna - 

PS Cantate Domino, se kterým 

jsme uspoøádali spoleèný koncert.

V listopadu jsme se podívali se 

svými písnìmi do Kostelního Vydøí 

na setkání vojenských kaplanù.

Advent zaèal už v listopadu koncertem v Zahrádkách na 1. adventní nedìli. 2. nedìle byla opìt ve 

znamení spolupráce - tentokrát s JHSO Jindøichùv Hradec, se kterým jsme uskuteènili 2 koncerty 

v kapli sv. M. Magdaleny. V pùlce prosince byla již tradièní ekumenická bohoslužba na zámku. Závìr 

roku jako vždy patøil dvìma vánoèním koncertùm v J. Hradci na Štìpána.

Jakoubek dìkuje svým posluchaèùm a pøíznivcùm a tìší se na všechna další pøíjemná setkávání. 

V pøípadì zájmu o èinnost Jakoubka mùžete navštívit naše internetové stránky:

Stále ještì je k mání naše CD - Jakoubek 20 let, mùžete volat 

na tel. è. 606 587 763. Cena je vskutku lidová - 100,- Kè.

<http://www.ymca-jakoubek.cz>. 
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Kalanetika

Mateøské centrum Klíèek 

YMCA Volejbal 

Futsal

Cvièení probíhá každý pátek veèer na Mateøském centru Klíèek a je otevøeno zájemcùm jakéhokoliv 

vìku. Je pravda, že zatím (až na obèasné výjimky) chodí samé ženy. Snažíme se o pohodové 

cvièení zamìøené hlavnì na záda. Vedle pohybu si užíváme také klidu a hodinky jenom pro sebe.

Maminky se na Mateøském centru Klíèek scházejí vìtšinou v dopoledních hodinách. Vìnují se v klidném 

prostøedí centra pouze svým dìtem - tancují, zpívají a tvoøí s dìtmi podle své fantazie. Centrum je 

otevøeno pro veøejnost podle zájmu maminek a podle jejich èasových možností. Vìk dìtí nerozhoduje, 

ale vìtšinou dochází matky s dìtmi v pøedškolkovém vìku.

Ke své høe se volejbalisté scházeli, jak se již stalo tradicí, každou nedìli veèer od 19:00 do 20:30 

hodin v tìlocviènì, která patøí k 5. základní škole. V prùmìru se tohoto sportu úèastnilo od osmi do 

deseti hráèù. V novém školním roce se nás pak zaèalo scházet málo a museli jsme nìkolikrát 

volejbal zrušit, proto jsme se rozhodli, když už byl volejbal po nìkolikáté zrušen z dùvodu malého 

poètu lidí, tìlocviènu odhlásit a neblokovat ji tak. Doufejme, že po krátké odmlce bude opìt o volejbal 

zájem a budeme se scházet k této høe ve velkém poètu. 

Již nìkolikátý rok se pravidelnì scházíme každé pondìlí 21-22 h v hale Slovanu. Vìtšinou se nás 

sejde 6 až 8 hráèù. Souèasná "soupiska" futsalu èítá cca 12-14 hráèù. Pár jedincù mìlo bìhem 

sezóny zdravotní problémy (hold již nejsme žádní mladíci :-) ) Tak snad se dá vše brzy do poøádku. 

Stále platí, že mezi sebou rádi pøivítáme nové èleny.

Angliètina pro dìti

Výuka angliètiny pro školní i pøedškolní dìti se koná každý pátek na Mateøském centru Klíèek.

Tábory

V prùbìhu letních prázdnin jsme poøádali 7 táborù pro dìti a mládež, kterých se celkem zúèastnilo 

176 dìtí do 18 let a 58 vedoucích. O naše tábory je stále velký zájem.
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MiniVlèice - Stvoøení svìta

Táborový program se nesl v biblickém 

duchu. Po celý týden jsme si pøipomínali 

první kapitoly Bible - od stvoøení svìta 

až po Babylón-skou vìž. Zahráli jsme 

si spoustu her, které s biblickými pøíbìhy 

hezky souvisely. Navštívili jsme Adama 

v jeho zahrádce, zachraòovali ovce pøed 

vlky, stavìli babylónskou vìž. Nechybìla 

ani stezka odvahy, koupání, projížïky 

na lodích a na závìr cesta za pokladem, 

který hlídal Noe a který, po té, co jsme 

mu zazpívali jeho oblíbenou Kocábku, 

všemi dìtmi oèekávaný poklad vydal. 
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Vlèice I - Pøíbìh Draèího pána

Dny strávené na vlèici se nedají s nièím srovnat a jsou to nejhezèí dny roku. Také letos jsme se sešli 

na rychlých 11 dní, bìhem kterých jsme zažili neskuteèná dobrodružství. První pøekvapení na nás 

èekalo sotva jsme se vybalili, navštívili nás Èerné kápì a chtìli, abychom se podrobili moci jejich 

pána Aknarotha a nechali se zotroèit. My vìdìli hned, že vlèický národ nebude sloužit nikomu. 

V rozhodování nám pomohl také druid Caleb a poradil nám, že pokud chceme bojovat s draèím 

pánem, budeme potøebovat pomoct okolních národù. Bìhem nìkolika strastiplných dní se nám 

podaøilo získat pøátelství elfù, chranièáøù, trpaslíkù a druidù. Spoleènými silami jsme v nelítostné 

bitvì pøemohli síly draèího pána a naši kouzelníci prolomili jeho magickou moc. Samotného 

Aknarotha jsme zajali a bìhem stezky odvahy oslabili jeho moc, avšak on sám nám uprchl i se 

symbolem jeho moci. Posledního dne jsme dokázali vystopovat jeho pevnost a navždy uhasit jeho 

oheò v srdci ve vodách Staòkovského rybníka.

Letošní poèasí nám pøíliš nepøálo, probìhla pouze jedna spoleèná koupaèka, avšak ani tato 

nepøízeò neodradila množství ranních odvážlivcù na mokré rozcvièce. Tábor byl plný výborných her 

na pøemýšlení i her na fyzickou zdatnost, také nám zbyl èas na nauèení se dovedností jako znalost 

okolní pøírody, uzlù, písní, míøení, støelbu z luku, první pomoci, hvìzd a vyzkoušení vlastní 

šikovnosti pøi lanových aktivitách na síti a provazech. Zdaøilá byla také noèní hra pro starší dìti, 

bìhem které plnili nejrùznìjší úkoly pøi zavázaných oèích a uèili se vedení a dùvìøe ve druhé. Na 

návštìvu za námi tentokrát pøiletìli dravci, v èele s orlem, všichni si vyzkoušeli jaké to je držet 

dravce na ruce. Spoustu krásných chvil jsme strávili u táboráku, a� už za spoleèného zpívání 

písnièek a za doprovodu nìkolika nástrojù, nebo bìhem povídání a spoleèných her v kroužku.
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Duchovní program byl letos z nového zákona na téma podobenství a spoleènì jsme se zamýšleli 

nad Ježíšovou moudrostí. Pøíbìhy byly pøiblíženy hraním pomocí intra, do kterého se zapojili 

všichni vedoucí a také dìti. Spoleènì jsme se vìdomostnì obohatili, ale také velmi nasmáli.
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Vlèice II

Je za námi další roèník Vlèice, kdy jsme si možná více než jindy uvìdomovali, že nad námi bdí 

nìkdo vìtší než frontální systémy vznikající nad Atlantikem. Aèkoli totiž poèítaèové modely 

pøedpovídaly èasté srážky, nikdy nám nepršelo v èástech programu, který nešel odsunout, nebo 

nahradit mokrou variantou. Doslova dech nám pak vyrazily snímky z družice, na kterých se 

mohutná srážková oblaènost stáèela kolem Vlèice, kde ani nekáplo.  

Že se Boží moc projevuje v naší slabosti, jsme si zase mohli uvìdomit na pøíbìhu Josefa, kterého 

povedení bratøíèkové prodali do Egypta, aby se tam stal Božím pùsobením správcem celé zemì 

a v dobì neúrody zachránil pøed hladem nejen Egyp�any, ale i svou rodinu. Mistrnì vykreslené 

scény, kdy Josef zkouší bratry, aby si uvìdomili vinu, ústící do podivuhodného smíøení, se pak staly 

vdìèným námìtem pro naše scénky k ducháèi. Tentokrát se jich úèastnila i dìcka, by� ve vedlejších 

rolích, a nutno øíci, že jim fousy a paruky typu "kromaòonec" opravdu sekly. Bojovka s názvem 

"Soumrak kouzelníkù" byla myslím podaøená, i když nám ty chemické (kouzelnické) reakce 

nevycházely podle pøedstav - nìjak jsme nebyli schopni zopakovat úspìšné pokusy pøi jejich 

nacvièování. No aspoò jsme pøed chemií získali, na chvíli ztracený, respekt.. 
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Na druhou stranu jsme upadli 

v podezøení, že ovládáme 

poèasí, to když se na nás 

snesl hnìv èarodìje Nargona 

v podobì fakt strašné bouøe. 

Zrovna jsme odváželi na 

lodích jeden ze tøí magic-

kých Palandírù. Zastihla nás 

bìhem nìkolika vteøin a vítr 

byl tak silný, že se nedalo 

dojet ani ke bøehu. Tøi lodì 

se cvakly, všichni jsme byli 

mokøí, ale nedali jsme se. 

Kdo nedojel, doplaval a ráno 

lemovaly bøeh vyvržené 

kánoe, pro raft jsme museli 

až na druhý bøeh. Inu jasná 

ukázka moci jediného 

Palandíru v nepravých rukou. 

Opìt se plnili Vlèci všeho možného a jako nejúspìšnìjší sbìraè se pøedvedla Ivèa Tošerová, která 

nasbírala pìkných 14 kouskù. Získala tak spolu s dalšími tøemi nejen právo na zapálení 

slavnostního, závìreèného, táborového ohnì, ale i netrpìlivì oèekávané "Velké kulové", což byla 

placka s logem tábora.

Ve "vétéháèku" probíhala nelítostná bitva, kdy se poøadí neustále mìnilo, a o dramatické chvíle 

nebyla nouze. Tøeba jako když na nástupišti hoøel oheò, kolem kterého poskakovali vydìšení 

vedoucí. Kluci to posmìšnì komentovali, ale jen do chvíle, než na pøíjezdové cestì spustila siréna a 

na všechny strany nás rozehnala èervená Ávie, dobrovolných hasièù z Novosedel. Více na: 

Na závìr zbývá jen dodat, že se už pøevelice tìšíme na další, létem provonìný tábor...

<http://vlciceii.ymca-jh.cz>.
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Rosomák 2011

Tábor Rosomák se konal 3.-13.8.2011 

již tradiènì v krásném prostøedí Èeské 

Kanady - ve stanech na malém skautském 

táboøišti nedaleko Terezína u Kunžaku. 

Letos spoleèné téma Velké táborové hry 

(VTH) a biblického programu - pøíbìhy 

starozákonních prorokù Elijáše a Elíši 

- poskytlo mnoho možností jak k pøemýšlení 

a rozhovorùm, tak k "vyøádìní se" v jednotli-

vých etapách VTH. Znovu jsme si uvìdomili, 

jak jsou - zvláštì nìkteré - biblické pøíbìhy 

živé i dnes. Dokladem toho je napøíklad 

Charta proti Achabovi (konspirativnì 

podepisovaná na "stezce odvahy" v tajem-

né jeskyni), nebo i sama táborová hymna, 

spontánnì pøijatá úèastníky tábora za 

svou. Pestrý táborový program (který 

zdaleka nezahrnoval jen VTH), dobrou 

partu ani pravidelný ranní Forrestùv bìh 

s koupáním ve Zvùli nenarušilo ani letos 

èasto nevlídné poèasí, naopak, mohli 

jsme se radovat z nadšení, vytrvalosti 

a odolnosti øady nových nejmladších 

táborníkù, kteøí jsou pøíslibem pro 

budoucnost. 

Více na www.rosomak.ymca-jh.cz 
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Mora Vlèice

Tento rok se úèastníci Mora Vlèice ocitli v Øíši hmyzu. Entomolog - hmyzí odborník - nás provázel 

celým táborem a seznamoval nás s rùznými zástupci hmyzí øíše. Z dìtí se nám postupnì stávali 

malí entomologové. Vyzkoušeli si mravenèí olympiádu, sbírali motýlí vajíèka, pomáhali ztraceným 

zvíøatùm z tøídy hmyzu nalézt jejich domovy, a prožívali další dobrodružství. I dospìlí úèastníci si 

pøišli na své a mnohokrát byli zapojeni do táborových her, což všichni vítali s nadšením a neohroženì 

a s vervou se pouštìli do nesnadných úkolù. Vyvrcholením našeho vìdeckého zkoumání hmyzí øíše 

bylo konání entomologické konference. Obèerstvení si tam ale naši odborníci museli kupovat - a to 
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za cesmínové lístky, které za své dovednosti a um dostávali bìhem celého tábora. Tento roèník 

tábora nebyl jen pøínosný tím, že dìti zde uplatnily bìžné tábornické znalosti a dovednosti. 

Dozvìdìly se spoustu informací o hmyzu, který nás všude obklopuje. Všichni rodièe se snažili, aby 

dìti získaly kladný vztah k tìmto zástupcùm naší fauny. Sami dospìláci si dokázali hrát a probudit 

tak v sobì toho krásného dìtského ducha, který v nás skoro po celý bìžný rok døíme. Už se všichni 

opìt tìšíme na léto a spoleènì strávené chvíle.

Valkounov teen 2011

Máte èas? A umíte s ním zacházet? To byly jedny z prvních otázek, které úèastníci Valkounova teen 

2011 slyšeli. A èas byl také tématem celého týdne. Vrátili jsme se v èase a zaèali pìknì od zaèátku, 

od pravìku. A tak si úèastníci vyzkoušeli, jaké to je mluvit pravìkou øeèí a snažit se dorozumìt 

s ostatními. Pøenášeli jsme oheò a zajiš�ovali potravu na celý den. Mnozí si oddechli, když mohli 

pravìk nechat za sebou a v klidných dobách starovìku se uèit øeckému písmu a uvažovat nad 

prvotním otázkami, tøeba: "Co je to bytí?" Jako pøedloha nám sloužilo Platónovo podobenství 

o jeskyni, které bylo v závìru dne i dramaticky ztvárnìno. 

Støedovìk nás pøivítal jak jinak, než bitvou o hrad. V klidnìjším èase však zbyl prostor také na 

vìnování se øemeslu a sestrojování mlýnského kola. Pøed noèním hledání Ameriky, které ukonèilo 

støedovìk, jsme si ještì vyzkoušeli, jak složité je dostat se z chudého rolníka, nebo mìš�ana na 

pozici krále. Záleželo jen a jen na vìdomostech a dobrém odhadu. Pøi noèním orientaèním pochodu 

jsme sice zjistili, kde leží Amerika, ale její osídlení jsme si nechali až na ráno. Jakými vlastnostmi 

a ctnostmi Ameriku osídlit? Nebylo to lehké a nebyly správné nebo špatné odpovìdi, a tak jsme nad 

jednotlivými pojmy, jako je nezávislost, svoboda, spravedlnost, mír, poctivost, spíše diskutovali. 

Bìhem novovìku jsme si vyzkoušeli jaké je to komunikovat na dálku a stali jsme se také souèástí 

umìleckého týmu baronky. Sochání, malba a práce s hlínou dali všem zabrat i proto, že se na 

jednotlivých výtvorech úèastníci nìkolikrát prostøídali. Nebylo vždy lehké pracovat na tom, co 

vytvoøil kolega, nebo se vrátit ke svému dílu, které už to pùvodní ani nepøipomíná. 

Nástup dvacátého století zaèal svìtovou válkou. Naše válka se však odehrávala za stolem a rozhodující 

byla strategie, schopnost vytváøet pakty a umìt házet kostkou. Hra všechny úèastníky chytla, takže 

jsme za odpoledne stihly obì svìtové války. Do té druhé se pøipojili i vedoucí. Veèer ovšem smích 

všechny pøešel. Nebo� pobyt v koncentraèním táboøe není nic pìkného a veselého. Ani ètení 

Souostroví gulag nikomu na náladì nepøidalo. Ale to pøesnì byl náš zámìr, jednak vžít se do té 

situace a jednak mít motivaci z tábora utéct. Což se díky jedné bachaøce povedlo všem úèastníkùm. 

Èekala je však nároèná cesta za svobodou. A mimo to, se mìli celou cestu starat o svého pøítele, 
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který byl zranìn a bylo potøeba ho nést (pøítele pro naše potøeby pøedstavoval kousek klády). Cesta 

byla dlouhá, bøemeno tìžké. Pøemoci se, nebo nechat pøítele zemøít v lese? Také jak najít tu 

správnou cestu. A co teprve když pøítel nároènou cestu nezvládne. Jaké to je ztratit pøítele a vlastníma 

rukama mu kopat hrob. Úèastníci mìli možnost si to vyzkoušet, aniž by šlo o lidský život a záleželo 

na každém z nich, jak se s tím poprali. Pøed koncem 20. století jsme nemohli nenavštívit dobu 

socialismu. A tak všichni - soudružky a soudruzi - pracovali na nejrùznìjších vìcech. To dùležité se 

však dìlo v pozadí. Nebo� jsme tu mìli odboj, který se snažil pøepsat a rozšíøit chartu 77. Tomu však 

STB chtìla zabránit a tak povolala tajné agenty. Komu vìøit? Co je možné øíct a co si radìji nechat 

pro sebe. Jak poznat, kdo je poctivý a kdo kolaboruje? Nebylo to jednoduché ani v tak malém poètu, 
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jako nás bylo. A úèastníci nejspíš 

museli zažít zklamání, když se 

originál charty dostal od pìti minut 

(od zaèátku hry) do rukou STB, 

aby zjistili, že pøi této høe opravdu 

nemohou vìøit každému. 

Jak ztvárnit souèasnost byl pro 

vedoucí asi nejvìtší oøíšek a jediné 

na co jsme pøišli, že je typické 

pro souèasnost, byl nedostatek 

èasu. Asi se tomu nedá øíkat hra, 

ale nedostatek èasu se nám 

podaøilo úspìšnì navodit. Bìhem 

neskuteèné krátké doby se stihl 

pøipravit závìreèný oheò a vypravit 

se do vesnice. Kde však to, kvùli 

èemu jsme spìchali už nebylo. 

Tento veèer nás však opìt navštívila víla èasu a pøipomnìla, že èas je jen v naší moci, jak ho tedy 

nemùžeme mít? Pøipomnìla nám, že èas je to nejcennìjší co máme a že ho máme využívat nejlépe, 

jak dovedeme. Kromì víly èasu nás celý tábor provázel také biblický program a to ztvárnìní Božího 

království a jednotlivá pojetí a povídání o nìm. 

A budoucnost? Budoucnost patøí dìtem - v našem pøípadì spíše mládeži a proto tentokrát dostali 

prostor naši úèastníci, aby vytvoøili program pro ostatní. A tak ještì pøed tím, než jsme opustili 

táboøištì a vydali se zpìt do reálného èasu našich životù, jsme si vyzkoušeli pøepravovat létající 

talíø, speciální fotbal a hledání a luštìní zprávy od mimozemš�anù. 

Vaklondike

Tento rok se konal poprvé tábor u rybníka 

Valkounov, urèený pro dìti školou 

povinné. Jmenoval se Vaklondike a jak 

už sám název napovídá, dìj tábora 

se odehrával na divokém západì 

poblíž osady Klondike. Dìti zde zažily 

dobrodružství zlatokopù a tábor vy-

vrcholil nalezením pokladu Eldoráda.
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Vícedenní a víkendové akce

Chaloupky na koleèkách

V pøípadì Chaloupek na 

koleèkách rodièe i dìti vìtšinu 

èasu o kvìtnovém víkendu tráví 

na kole. Podnikají každoroènì 

tìžší a tìžší trasy. Letos však 

naše sportovní výkony byly 

zpestøeny ještì i jízdou na koních. 

Všichni - jak malí tak velcí - jsme 

obdivovali svìt ze høbetu konì 

a dost se nám to líbilo. Proto 

bychom si chtìli i pøíští rok zpestøit 

své cyklistické umìní o tento 

zážitek.

Po stopách loupežníka 

Grázla

A zase mì dostali! To snad není 

pravda! Každý rok na podzim se 

parta asi 40 cyklistù usadí na 

víkend u Staòkovského rybníka 

a celou sobotu a nedìli pak 

projíždìjí na kolech mé území! 

Protože, jestli to náhodou nìkdo 

neví, tak JÁ -Johann Georg 

Grassl, øeèený Grázl - jsem se 

na pøelomu 18. a 19. století 

vyskytoval v konèinách blízko 

Slavonic a obèas jsem byl 

vidìn i v okolí Staòkovského 

rybníka. Tak tedy zpìt k mému 

rozhoøèení ta banda cyklistù 

probrouzdala na kolech blízké 

okolí Staòkova a zase objevila 

jeden z mých skrytých pokladù! 

Byly to samé sladkosti a já jsem 

si je tam schovával pro pøípad 

nouze. Podle mých odhadù 

museli ujet v sobotu snad pøes 

40 km a to tam mìli i dìti mladší 

šesti let. Když v nedìli odjíždìli, 

byli všichni spokojení a š�astní 

a slibovali si, že se tu zase za 

rok setkají. No, co já budu 

dìlat?! 
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Sobol - zimní táboøení

Druhý roèník Sobola, zimního táboøení v týpí u rybníka Valkounov, probìhl úspìšnì. I letos byl 

nakonec dostatek snìhu, zimy, døeva, klidu lesa i zpìvu a rozhovorù u ohnì. Všech 7 stateèných 

úèastníkù odjelo po ètyøech dnech domù ve zdraví a s dobrou náladou.

Mustangova padesátka

Letošní roèník Mustangovy padesátky se opìt nesl ve znamení zdravého ducha hledej ve zdravém 

tìle. Závod tradiènì poctili svou úèastí pøední pøedstavitelé sportu, bìžeckého lyžování pøedevším, 

kulturní a jiné celebrity, mezi nimi i nìkteøí již dávno zesnulí a v neposlední øadì též zástup ménì 

známých, o to poctivìjších sportovcù. Na startovní èáru se tak vedle sebe letos postavili takoví borci 

jako malý a velký Meèoun, Zuzka F. Pechar-Nová, Olinka J. Brejchová, J. R. Oøovský, Jekatìrina 

Drnkovna, Coco Chanel, hrabìnka Harrachová, Akrazor Ježková a dramatický výkon pøedvedli 

Èert a Káèa. Pro ne zcela ideální snìhové podmínky došlo na alternativní discipliny „hod hùlkou“ 

a „slalom mezi hùlkami“. Závod „psích spøežení“ byl odložen z organizaèních dùvodù. „Bylo to 

neèekané!“ hodnotili shodnì letošní vítìzství závodníci DJ Jáchym, Julèa Tichonová, Anièka B. 

Marley, Míša, Domèa i Vašek pøi pøíjemném závìreèném posezení v letištním bufetu. V ostré 

konkurenci 36 trénovaných závodníkù neobhájili úspìch z loòského prvního roèníku vítìz Jan 

Mustang Blažek, ani bìlovousý Mikuláš Materna. Je sympatické, že pøedali štafetu mladším a proto 

se již nyní tìšíme na sportovní zážitky v dalším roèníku 2013.

Jednorázové akce

YMCA PLES

Málem letos pøišel i kouzelník… Ten sice nakonec nedorazil, ovšem ze všech možných i nemožných míst 

a mìst pøišla a pøijela na 4. ples YMCA – Jindøichùv Hradec spousta „starých“ ymkaøù i nových 

tváøí. Ples jsme jako tradiènì zahájili vystoupením ymkaøské drobotiny, tentokrát na píseò Singing 

in the rain. S deštníky v rukách a úsmìvem na tváøích nám dìti pøedvedly, že ani v dešti nemusíme 

zoufat a mùžeme si „zpívat“. Tak my si to pøíštì budeme pamatovat .Po dìtském vystoupení jsme se 

vrhli na parket doprovázeni tóny písní, které se kapela Globus snažila vybírat podle dìtského 

vkusu. Dlužno øíct, že zábava se rozproudila okamžitì, za což patøí muzikantùm velký dík. Pak sice 

pøišel èas kouzelnického vystoupení, ale nedoèkali jsme se… Ještì že situaci zachránil Honza 
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Mustang Blažek se svým efektním „kouzelnickým“ èíslem. Dokonce se k nám doneslo, že nìkteré 

dìti si myslely, že to je ten slíbený mág. Pøedsunutá ymkaøská dìkovaèka nám pøipomnìla, že stále 

je zaè dìkovat, a to nejen dobrovolníkùm… A pak zase spousta èasu na tanec dìtí i rodièù a v pùl 

desáté „dìtská veèerka“, tentokrát kromì známých Banánù vylepšená o Není nutno. Balónky 

shozené z balkónu si dìti v mžiku rozebraly a odcházely domù vyzdobeny tímto dárkem s logem 

YMCA. Po dalším taneèním bloku se pøiblížila jedenáctá hodina a s ní losování velké tomboly. 

Tentokrát obsahovala 40 bohatých cen, takže spousta š�astlivcù si domù odnášela ceny jako 

„balíèek èistiè“, „sada pro zahøátí“ èi obøí marcipánový dort YMCA. Po tombole už na sebe zaèalo 

pomrkávat 10 ymkaøských žen, 

nenápadnì se zvedly a odešly se do 

baru posilnit, pøezout do holínek a 

roztáhnout deštníky. Èekalo je totiž… 

pùlnoèní vystoupení na píseò „Z deštì 

pod okap“. Soudì podle ohlasù se 

velmi vydaøilo, minimálnì úèinkující 

prý si to parádnì užily. No a pak 

opravdu už „jen“ tanec, dojíst 

chlebíèky, ploužák na konec a… na 

shledanou na 5. plese jubilejním 

YMCA – Jindøichùv Hradec 19.1.2013.

Karneval

I tento rok se v Moravèi konal karneval, 

který spoluorganizovala YMCA 

Jindøichùv Hradec. Pøišlo dohromady 

pøes 100 dìtí i dospìlých. Spolu si 

zatanèili a zahráli si rùzné soutìže za 

doprovodu výborné kapely. Masky 

úèastníkù všech vìkových kategorií 

byly nápadité a originální.

YMCA plave s Èochtanem

Od podzimních mìsícù roku 2010 do jarních 

mìsícù roku 2011 probíhala opìt akce 

„YMCA plave s Èochtanem”. Plavalo se 

každý mìsíc v pelhøimovském bazénu. A to 

nejen plavalo, ale uèili jsme se i základy 

správného vodáka. Úèast byla hojná. V bazénu 

se vyøádila spousta dìtí a ani dospìlí 

nezùstali pozadu. Naše pùlroèní bazénové 

soustøedìní bylo završeno 25 km trasou po 

øece Lužnici. Bìhem plavby jsme si zkoušeli 

vodácké triky, které jsme se nauèili v bazénu 

a pøitom jsme si užili spousty legrace. Teorie 

a praxe jsou holt obèas nebe a dudy.

YMCA        Jindøichùv Hradec  
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Dobrovolníci

Správa Vlèice

Výbor

Podìkování

Díky pravidelné práci dobrovolníkù se naše místní sdružení rozvíjí. Veškerá naše èinnost je 

zajiš�ována dobrovolníky, kteøí nezištnì vìnují svùj volný èas pro spoleènou práci bez nároku na 

finanèní odmìnu. V místním sdružení nemáme žádného zamìstnance. S Hanou Krejèovou byla 

opìt uzavøena dohoda o provedení práce za úèelem správy Vlèice a vypracování agendy pro vnitøní 

granty, MŠMT apod. S Markétou Pavlíèkovou byla uzavøena dohoda o provedení práce za úèelem 

vedení úèetnictví Zásadní práce jak na Vlèici tak na MC jsou tøeba dìlat spoleènými silami nás 

všech. 

Jan Blažek, pøedseda

Hana Nosková, místopøedseda

Markéta Pavlíèková, hospodáø

Vojtìch Zadražil

Jaroslav Hojný

Jonáš Kopp

Kryštof Mìkuta

Rok 2011 byl 10. rokem naší správy TZ Vlèice. V tomto roce probìhly na Vlèici 3 brigády. Opìt se 

brigád zúèastnilo mnoho našich dobrovolníkù vèetnì starších dìtí. Více o Vlèici na internetu: 

http://www. ymca-vlcice.cz

Výbor  sdružení se sešel celkem 3x. Výbor  fungoval v tomto složení: 

Vedle výboru pùsobí také revizní komise ve složení:

Tomáš Drnek

Jan Nový

Na závìr chceme podìkovat všem, kteøí pøispìli jakýmkoliv zpùsobem k dobré práci YMCA v Jindøichovì 

Hradci. Naše podìkování patøí pøedevším Mìstu J. Hradec za vstøícnost, dobrou spolupráci a podporu 

pøi provozu mateøského centra. Naše spoleèné podìkování patøí sboru ÈCE kde máme nadále 

sídlo a rodina Balcarova nám vychází vstøíc.

Jmenovitì bychom rádi podìkovali našim dobrovolníkùm: 

mJaroslavu Hojnému a Janu Blažkovi za vedení pìveckého sboru YMCA – Jakoubek

mVšem táborovým vedoucím za pøípravu a realizaci táborù

mMarkétì Pavlíèkové, která peèuje o naše hospodaøení 

mJiøímu Pavlíèkovi za technickou podporu celému MS

mHance Krejèové za péèi o veškerou rozrùstající se agendu sdružení a o agendu Vlèice.

mMaminkám za péèi o MC Klíèek 

mLukášovi Malínkovi, Martinì Malínkové, Evì Zadražilové ... za péèi o naše èleny v Moravèi

mDavidu Balcarovi za jeho pravidelnou práci s dìtmi i mládeží

mVšem pracovitým dobrovolníkùm za úèast na mnoha brigádách na Vlèici.

mVšem na ústøedí YMCA v ÈR za dobrou spolupráci 

Není možné podìkovat všem a za všechno, a proto dovolte, abychom souhrnnì podìkovali dalším 

aktivním èlenùm, kteøí se podíleli na pøípravì letních táborù, na organizaci akcí, YMCA vytváøeli 

dobré jméno nebo na nás mysleli.

YMCA        Jindøichùv Hradec  
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Seznam našich sponzorù v roce 2011

mYMCA v ÈR Praha

mMŠMT Praha

mMìsto Jindøichùv Hradec

m3e - projektování ekologických staveb s.r.o., Pelhøimov

mSpojené kartáèovny a.s., Pelhøimov

mPharmDr. Jan Satrapa

mNoster Orbis o.s., Praha

Všem sponzorùm touto cestou velmi dìkujeme za podporu naší èinnosti.

YMCA        Jindøichùv Hradec  
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Hospodáøská zpráva za rok 2011
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