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výroční
zpráva

ymca - Jindřichův hradec 

2014

křesťanské sdružení mladých lidí 

“Stvoř mi, Bože, čisté srdce, obnov v 
mém nitru pevného ducha.”

žalm 51,12
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ymca – Jindřichův hradec i v roce 2014 pokračovala ve všech již dříve 
započatých aktivitách pro děti a mládež, ale i pro veřejnost z Jindřichova 
hradce a okolí. svojí činností stále směřuje k tomu, aby dětem a mladým 
lidem nabízela takový program, který by přispíval k jejich plnohodnotné 
výchově a vývoji.

v roce 2014 jsme již měli k dispozici pěkné a vybavené zázemí v ymca 
centru na sídlišti vajgar, které nám poskytlo k užívání město Jindřichův 
hradec. díky tomu se mohly konat pravidelné akce pro veřejnost od 
nejmenších dětí až po seniory.

celkem se v roce 2014 uskutečnilo 81 akcí. pracovalo 6 celoročně pracu-
jících skupin, proběhlo 6 letních táborů, bylo 8 víkendových akcí, 1 akce 
vícedenní a mnoho jednorázových akcí.

Úvodní slovo
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poslání
sdružení 

1. ymca je křesťansky 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 českým 
ekvivalentem je dnes pro ymca “křesťanské 
sdružení mladých lidí”.

2. ymca je hnutím služby a pomoci. harmon-
ickým rozvojem tělesné, duševní a duchovní 
stránky člověka chce přispívat ke zdravému, 
odpovědnému a radostnému životu lidí ve 
společnosti.

3. ymca se hlásí k pařížské bázi světové aliance, 
přijaté na jejím ustavujícím shromáždění 
roku 1855 v paříži. pařížská báze vyjadřuje 
poslání ymca, je dodnes základnou pro její 
veškerou práci a jednotící ideou světového 
společenství ymca a zní takto:  
“posláním křesťanských sdružení mladých 
mužů je sdružovat mladé muže, kteří 
považují Ježíše krista podle písma svatého 
za svého Boha a spasitele, touží být vírou a 
životem jeho učedníky a usilují o šíření jeho 
království mezi mladými lidmi. Jakékoli rozdí-
ly v názorech na jiné věci, jakkoli důležité, 
nemají narušovat bratrské vztahy mezi členy 
světové aliance.” pařížská báze je závazná pro 
všechny oblasti práce ymca

4. ymca vznikla jako sdružení mladých mužů, 
dnes je otevřena všem: muži a ženy, chlapci 
a dívky všech ras a národů, vyznání, so-
ciálních skupin a věku tvoří celosvětové 
společenství ymca.

5. vycházejíc z pařížské báze chce ymca 
především vést mladé lidi k Ježíši kristu a 
plnosti života v něm. v tom spatřuje své 
poslání.

6. plnění poslání ymca spočívá zejména v 
péči o všestranný tělesný, duševní a ducho-
vní rozvoj mladých lidí, a to členů ymca i 
neorganizované mládeže a je prováděno 
zvláště prostřednictvím:  
 mravní výchovy zaměřené na nenásil-
nou obrodu mladého člověka,  
 tělesné výchovy a sportu, 
 výchovy k demokracii, toleranci a 
občanské odpovědnosti, 
 vzdělávacích programů ve vědě, umění, 
kultuře, sociálních oblastech, ekologii 
apod., 
 charitativní a humanitární pomoci 
potřebným lidem doma i v zahraničí, 
 mezinárodních styků s důrazem na 
vzájemné poznávání, přátelství a spolupráci 
mladých lidí.



4

 v roce 2014 měla ymca- Jindřichův 
hradec 275 členů, z toho bylo 34 
činných členů a 241 běžných.  

275
členů

základna
členská 

34
činných členů
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pěvecký sbor Jakoubek pracuje 
pod vedením mudr. Jaroslava 
hojného. má v současné době 26 
aktivních členů. v roce 2014 se 
uskutečnilo 20 koncertů a jiných 
akcí.
rok  zahájil Jakoubek hned na 
začátku ledna zpěvem při zahájení 
tříkrálové sbírky u vánočního 
stromu. v lednu se také konal ples 
ymca, na kterém se tentokrát 
o půlnoční překvapení posta-
rali členové Jakoubka. k vidění a 
slyšení byly některé árie z prodané 
nevěsty a nechyběl ani pokus 
o nahlédnutí do zákulisí celého 
děje.
v březnu se celý sbor soustředil 
o víkendu v zahrádkách na velmi 
významnou skladbu, a to mozarto-
vo requiem. provedení této sklad-
by společně s Jindřichohradeckým 
symfonickým orchestrem a 
pěveckým sborem smetana a 
chrámovým sborem a.michny se 
stalo nejvýznamnějším počinem 
roku 2014. requiem jsme si 
zazpívali celkem 6x, a to dvakrát 
v Jindřichově hradci, uherském 
hradišti, kroměříži, hluboké nad 
vltavou a v Táboře.
dalším vystoupením v roce 
2014 bylo zpívání při příležitosti 
vzpomínkové akce pamatuj. 
připomněli jsme si židovské oběti 
holocaustu za 2. světové války. 
vystoupení se konalo na náměstí 
míru u mariánského sloupu a ve-
dle ps Jakoubek se zúčastnily 
ještě ps smetana, ps zanoty a 
chrámový sbor adama michny. 

velikonoční koncert se konal 
tradičně v Jindřichově hradci v ka-
pli sv. máří magdalény.
mezi naše oblíbená vystoupení 
patří vždy důležité okamžiky v 
životě členů našeho pěveckého 
sboru. letos jsme zpívali při 
příležitosti kulatých narozenin (60 
+ 40) a zůstali jsme věrní klasické 
hudbě jako na plese - tentokrát 
jsme si vybrali operu rusalka a 
provedli jsme její část oblečeni 
do  kostýmů na břehu nežárky. 
přiložená fotografie je právě z této 
oslavy. na podzim jsme pak zpívali 
na svatbě.
23.5. jsme se zúčastnili akce noc 
kostelů, tentokrát  Jakoubek zpíval 
ve stráži nad nežárkou. první polo-
letí roku jsme zakončili koncertem 
při příležitosti letního slunovratu 
ve slavonicích.
na podzim začaly opět zkoušky a 
vrátili jsme se ke zpěvu requiem.
adventní  koncerty se konaly ve 
vydří, strmilově, horních duben-

kách a v lásenici.
Již tradiční je zpívání na každoroční 
ekumenické bohoslužbě v kapli na 
zámku v Jindřichově hradci.
celoroční práci zakončily dva 
vánoční koncerty 26.12. v kapli sv. 
máří magdaleny.

Jakoubek děkuje svým 
posluchačům a příznivcům a těší 
se na všechna další příjemná set-
kávání. v případě zájmu o činnost 
Jakoubka můžete navštívit naše 
internetové stránky: http://jak-
oubek.ymca-jh.cz/.  stále ještě je 
k mání naše cd – Jakoubek 20 let, 
můžete volat na tel. č. 606 587 763. 
cena je vskutku lidová – 100,-kč.

pěvecký sBor  
JakouBek

akTiviTy
celoroční   pravidelné
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Již několik roků se schází ke své hře 
příznivci volejbalu. ani v roce 2014 tomu 
nebylo jinak a volejbalisté se scházeli 
každou neděli v tělocvičně na 5. základní 
škole v době od 19:00 do 20:30. přes léto 
se pak volejbalisté scházeli na farním hřišti 
čce v Bratrské ulici cca od 18:00. v letošním 
roce se mezi pravidelnými účastníky ob-
jevily i nové tváře. pevně všichni věříme, 
že se budeme moci scházet i nadále. 
samozřejmě případné další nové zájemce 
vítáme s otevřenou náručí. 

rok 2014 se povedl. Během roku přibylo 
několik nových mladých hráčů (spolužáci 
a kamarádi stávajících). Futsal odpadl 
jen výjimečně a průměrná účast byla 
8-12 hráčů. občas se nás sešlo i víc. díky 
mladým klukům se věkový průměr hodně 
snížil, což je dobře. mládí vpřed a futsalu 
zdar!

voleJBal

FuTsal

s otevřením nového ymca centra na 
sídlišti vajgar v prosinci 2013 zahájil svou 
činnost klub pro děti ve věku 8 – 13 let. 

zpočátku jsme nevěděli, jaký bude mít 
tato nabídka ohlas, a tak jsme upřímně 
nadšeně přivítali první 2 děvčata. od té 
doby zájem stále roste, schází se cca 15 
dětí a další přicházejí. už dávno jsme 
prolomili spodní věkovou hranici, přišli 
sourozenci, jejich spolužáci a kamarádi a 
kdo by měl srdce je odmítnout :-).

klub se koná každý čtvrtek od 16 do 18 
hodin a jeho náplní je většinou společné 
tvoření, hraní stolních her, povídáme 
si, zpíváme, vaříme... a čas od času i 
přespíme.

Těší nás, že jsme se trefili do potřeb 
„sídlištních“ dětí, a s radostí vyhlížíme 
další příchozí.

kluB
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maTeřské cenTrum

mateřské centrum v ymca cen-
tru  navštěvovalo v tomto roce  20 
dospělých a 24 dětí. mateřské cen-
trum bylo provozováno celoročně, 
včetně hlavních prázdnin. od led-
na do srpna 2014 se scházeli (pra)
rodiče každou středu od 9.30-
11.00, od září 2014 se setkání ko-
nala i v pondělí od 9.00 do 11.00. 
středeční setkání vedla kateřina 
Frühbauerová, od prosince s 
markétou pavlíčkovou, pondělní 
martina koppová. 
středeční setkání jsou koncipová-
na jako setkání pro maminky a 
děti - tedy ne jen jako program 
pro děti, ale i prostor pro (pra)
rodiče. pro děti je mateřské cen-
trum pozvolným přechodem 
mezi domovem (kde je máma, 
ale nejsou tam cizí děti) a školkou 
(kde není máma, ale jsou tam cizí 
děti). pro (pra)rodiče je mateřské 
centrum místem, kde část pro-
gramu patří i jim, tedy přesněji 
-nám. Je tu čas na povídání, na 
tiché spočinutí, zatímco si ra-
tolesti užívají neznámých hraček. 
potřebujeme tento čas jako sůl. 
potřebujeme spolu mluvit a čerpat 
povzbuzení. To nejcennější, co 
mohu jako člověk doprovázející 
středeční mateřské centrum dát, 
je voňavá káva, která otevře čas 
na klidné spočinutí. 

program pro děti je variabilní. 
výtvarné aktivity (malování 
papírových vajíček, vystřihování 
hvězd na okno, malování na tex-
til přes šablony, výroba lampionu 
nebo prstových loutek) střídá 
zpívání s kytarou i bez ní. někdy se 
děti nechtějí účastnit programu a 
místo toho staví z dřevěných kolejí 
nádraží a mosty - děti do pro-
gramu nenutím, raději si stavím s 
nimi. 

při společných rozhovorech na 
začátku mateřské centra se obje-
vují témata, která máme společná. 
ne vždy si dovedeme pomoci 
navzájem. pak hledám pomoc 
zvnějšku - takto vznikl i nápad 
pozvat k nám psycholožku niko-

lu Bílou. přišla nám pomoci s té-
matem mateřská dovolená končí - 
a co dál? děti do školky, máma do 
práce...jak to zvládnout? obdobně 
vznikla i akce Babička. o co jde? 
pořád stojíme u plotny. Tak rády 
bychom občas zašly s dětmi k 
babičce, která uvaří...jenže většina 
z nás babičky v hradci nemá a 
nikdy mít nebude. To ale nezna-
mená, že nám nemůže někdo 
uvařit! několik z pravidelných 
účastnic se dohodlo a navzájem 
si vaříme. výsledkem akce jsou na-
jedené děti a my si pochutnáme 
na jídle, které pro nás s láskou 
uvařil někdo jiný. cesta domů je o 
poznání klidnější. když dítě v klidu 
spí v kočárku, mohu jít v klidu 
pomaloučku domů. nic nemusím, 
nikam nespěchám, mohu jen tak 
být a čerpat klid a sílu pro další čas 
s dětmi. 

na závěr ještě poděkování všem, 
kdo vytváří atmosféru mateřského 
centra - účastnicím, vedoucím a 
těm, kdo pečují o zázemí. díky!
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letošní tábor jsme měli opět 
„vyprodáno“, což znamenalo 50 
účastníků (23 dospělých a 27 
dětí). Téma minivlčice bylo in-
diánské: „píseň o hiawathovi“. 
Watavové, odžibvejové a dako-
tové. To byla jména našich kmenů, 
které se rozhádaly a chtěly proti 
sobě bojovat. naštěstí nám velký 
manitou poslal na zem mladého 
hrdinu hiawathu. Ten znesvářené 
kmeny spojil a společně jsme 
porazili vraního krále, rybího 
krále a zlého kouzelníka perlové 
pero. odměnou nám byl sladký 
poklad v podobě třech krásných 
a výborných dortů. dokonce 
jsme zažili pravou indiánskou 
svatbu samotného hiawathy s 
minehahou. duchovní program 
byl pokračováním loňského, a 
to „mojžíš“. (vyjití z egypta až k 

předání vedení Jozuovi). počasí nám vyšlo krásné. nikdo se nezranil ani 
tomahawkem ani šípem. Tábor se vydařil na výbornou.

mini vlčice

TáBory
V průběhu letních 
prázdnin jsme 
pořádali 6 táborů 
pro děti a mládež, 
kterých se celkem 
zúčastnilo 186 
dětí do 18 let a 66 
vedoucích. O naše 
tábory je stále 
velký zájem.
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přátelé moji drazí, to nám to ale zase rychle uteklo! 
no že taky bylo proč. sám jsem byl napjatý, jak to s 
naší farmou, ve kterou se nám vlčice proměnila, na-
konec všechno dopadne!
nejdřív ten kruťas farmář, vždyť bychom se snad 
udřeli a ještě z toho měli jen pár suchých otrub. To už 
se nedalo vydržet! vzpomínáte si, kolik odvahy se v 
nás najednou našlo, když jsme se semkli a společně 
vykročili kopýtko za kopýtkem, tlapka za packou, 
abychom se mu postavili. To bylo slávy, když byla 
farma naše. už nám nikdo nerozkazoval a o všechno 
jsme se spravedlivě dělili. a že jsme uměli společně 
hospodařit! všechna důležitá pravidla pro správný 
chod farmy jsme si zapsali, abychom se podle nich 
mohli řídit a aby bylo všem jasné, že je třeba si 
pomáhat, dělit se, že každý dostane teplou stravu.
ale běda, farmář svolal své kumpány a už si to šinul 
zpátky, aby s námi zatočil a znovu se chopil farmy. 
věděli jsme, že to nebude jednoduché, ale svou svo-
bodu mu tak snadno nedáme! opevnili jsme se a po 
lítém boji jsme mu ukázali, že už není naším pánem. 
Jak upaloval! Byli jsme mokří, ale šťastní. vítězství 
bylo zasloužené. a co teprve kuliš, to byl hrdina! však 
na něj také byla všechna zvířátka pyšná a dokonce 
mu udělila řád za statečnost.
a jak to bylo potom? nastal čas poradit se, co s naší 
farmou dál. dál? Farma stojí a není co vymýšlet. no 
jo, ona ale věčně stát nemusí, je třeba se o ni starat, 
zvelebovat ji.  každý měl zkrátka jinou představu. a 
ze všech nejvíce kuliš s napoleonem. kuliš vymyslel 
velký plán na stavbu pece. Budeme péct a ještě se 
ohřejeme, no nezní to krásně? ale podle napoleona 
to vůbec krásně nezní, dokonce je prý kuliš zrádce 
a chce se spolčovat s lidmi, od kterých jsou na pec 
třeba cihly. Jeden povídá to, druhý ono, tu je slyšet 
víc o peci, tu zase o zradě. kde je vlastně pravda? 
než jsme se ale stačili rozmyslet, napoleon s kulišem 
rázně skoncoval. zavolal strašlivé psy a kuliš měl co 
dělat, aby si uchránil svůj prasečí ocásek.

druhý den pak napoleon rozhodl, že postavíme trou-
bu. Byl to docela jiný nápad, než stavění pece, to se 
musí uznat. a protože dlouho bádal, zda jsou mezi lid-
mi i dobří, kteří zvířátkům neublíží, a skutečně takové 
nalezl, šlo se pro cihly. nakonec jsme troubu postavili 
a pekli výtečný chlebíček. a farma žila šťastně dál i 
bez kuliše, na toho si sotva někdo vzpomínal. vždyť 
ten napoleon, to je třída! uspořádal nám tak báječný 
bál a ještě nás všechny hostil. no za to všechno mu 
každý s radostí potřásal kopýtkem, třeba i na dobrou 
chuť před obědem. a všichni nadšeně skandovali 
naše společná pravidla v rytmu pištíka, napoleonovi 
pravé ruky.
ale počkat, co to tam vzadu slyším? sorej? Tak to ne, 
to jsme si nedomluvili! kdo to řekl? Tak šup šup až 
na konec fronty! a ty si dej deset dřepů! že vám to 
je ještě málo? Tak utíkejte pro vodu! a co to támhle 
vidím? no to se mi snad zdá, je to vůbec možné? To 
mám za tu svojí dobrotu… no čtěte se mnou: „i hate 
napoleon“, a klidně si to napíše na čelo! do vody!
co se to najednou dělo na naší farmě? Jak to, že na-
jednou už není každý názor dobrý? Ještě včera byl 
napoleon takový sympaťák a dneska tu obchází s 
farmářovým bičíkem. Tomu vůbec nerozumím. ale 
i ta nejmenší zvířátka tomu rozuměla, věděla, že 
napoleon to s námi nemyslí dobře. Bylo ale příliš 
nebezpečné se mu stavět, tak jsme založili odbojo-
vou skupinu sorej. Ještě teď mi to zní v uších!  a zase 
jsme byli jako jeden, zase jsme táhli všemi kopýtky i 
pařátky za jediný provaz a doufali, že na druhém kon-
ci nás opět čeká svoboda. a pak se to stalo! dopis od 
kuliše. nezapomněl na nás, dokonce se prý v pravý 
čas vrátí. Jen ještě vydržet ten prasečí útlak.
a my vydrželi! když náš den nadešel, kuliš vyzval 
ta největší zvířátka z celé farmy na cestu. ale došlo 
na nejhorší! prasata měla své rypáky všude a tak 
vyčenichala i naší tajnou komunikaci s kulišem. 
všichni, které kuliš zval, byli nemilosrdně vyhnáni z 
farmy! se slzičkami v očích jsme je vyprovodili, ale z 
prasat šel strach, nikdo se neodvážil odporovat. Tak 
se nejstarší zvířátka vydala na strastiplnou cestu dale-
ko za kulišem. některá v horlivém cestovatelském 
nadšení ještě mnohem dál.

vlčice ii
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ráno vládla na farmě napjatá nálada, ale prasata 
jakoby měla jiné zájmy, jen nás poslala do práce a 
více si nehleděla. a v tom: „sláva!“, vrátili se a kuliš 
v jejich čele. ale slávu jsme raději provolávali jen 
potichu, ještě nás čekal celý den těžkých příprav, 
než jsme se mohli odvážit prasatům postavit. 
dokonce si pozvala i prasata z okolních farem 
a radila se a dumala, jak nás co  nejlépe sedřít z 
kůže. pak ale kuliš zavelel, zakvičel a my se na ně 
vrhli! Bitva zuřila na souši, ve vodě i na střeše, ale 
nakonec naše odhodlání zvítězilo! zvítězila Farma 
zvířat a zvítězila svoboda!
                           Beránek ondra

vlčice i

Tématem letošního tábora vlčice i byl „hobit aneb cesta tam a zpátky“. 
Již během cesty autobusem z Jindřichova hradce jsme se místo na vlčici 
přenesli přímo mezi trpaslíky do království pod horou. stali se z nás také 
trpaslíci, takže jsme mezi ostatní dobře zapadli. král trpaslíků Thror nás 
přivítal a ukázal nám arcikam – srdce hory, které trpaslíci zrovna obje-
vili. dlouho jsme si společné radosti a ohromného bohatství trpaslíků 
neužívali, neboť ještě před večeří přišlo skutečné krupobití, po kterém 
přiletěl drak Šmak a celou horu obsadil. my museli utéct, abychom si 
zachránili holé životy.
druhý den, kdy již uplynul dostatečně dlouhý čas, jsme se přidali k 
výpravě, kterou vedl Thorin, abychom dobyli ztracené království a 
poklad zpět. přidal se k nám lupič - hobit Bilbo, kterému jsme snědli ce-
lou svačinu. hned první komplikací v lese bylo setkání se zlobry, které 
jsme přemohli rychlým během. po nočním přepadení skřety jsme si více 
vážili sluníčka a kuchařek, které jediné nás dokázaly před skřety uchránit. 
To vše jsme zvládli bez Gandalfa, kterého jsme na 2 dny ztratili.
klíčovým okamžikem naší výpravy bylo setkání s Glumem, jehož jsme 
přehádali v hádankách a získali jsme od něj prsten neviditelnosti. prsten 
každý den putoval k jiné osobě náhodně vybrané a dotyčný nositel 

prstenu mohl chodit první pro 
jídlo a nemusel na rozcvičku. po 
rozluštění měsíčního písma elfy 
jsme se dostali až k meddědovi. 
následně jsme v hustém hvozdu 
narazili na obří pavouky, které 
jsme zručností udolali a vysvobod-
ili zajaté kamarády. plavbou po 
řece jsme se dostali až pod horu a 
setkali se s Jezerními lidmi. 
noční výprava vedla přímo do 
hory ke spícímu drakovi Šmakovi, 
kterému jsme každý vytrhli jednu 
šupinu z pancíře. při přemožení 
draka Šmaka se ukázaly naše vy-
trénované lukostřelecké doved-
nosti, kterého jsme skolili přesným 
zásahem šípu do jediné mezery v 
krunýři. zabitý drak pak putoval 
do kuchyně na steaky. závěrečná 
bitva 5 armád o rozdělení pokladu 
vzala nečekaný obrat, když Gandalf 
doporučil ke smrtícím vtipům na 
skřety přidat ještě oslavné trpasličí 
písně a „svítákovky“. To nejenže 
skřety skolilo k zemi, ale i každého 
skřeta proměnilo v našeho spol-
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ubojovníka. Jak ubývalo skřetů, přibývalo trpaslíků, čímž 
jsme se všichni stali vítězové a společný poklad jsme si 
rozdělili u závěrečného táboráku.
každý den jsme si vedle her, táborové zábavy, koupání, 
jízdy na kanoích a plnění vlčků vyprávěli poučné příběhy 
z Bible o izraelcích v Babylonském zajetí. při našem pu-
tování jsme se dostali také na losí blato, kde nás dana 
seznámila s unikátní flórou rašelinišť. zavítal mezi nás 
mistr kovář, který nám ukázal, jak správně kout železo, což 
jsme si všichni vyzkoušeli. sílu nám dodávala táborová 
hymna daniel i tklivá píseň „dřív nežli vzejde světlo dne“. 
Trpasličí ochranu nám zajišťovaly batikované kápě.
z tábora jsme všichni odjížděli s pocitem krásných 
zážitků a vzpomínek. opravdové kamarádství a prožité 
dobrodružství letošního tábora na vlčici nám i doma připomíná vlastnoručně vyrobený keramický poklad a 
tajemný prsten neviditelnosti.

rosomák

Tábor rosomák se konal 30. 7. - 9. 8. 2014 na tradičním 
tábořišti nedaleko Terezína u kunžaku. Téma velké 
táborové hry bylo sedm samurajů. na začátku jsme se 
ocitli v japonské vesnici, která byla pravidelně rabována 
lapky - zpustošená vesnice, ukradené jídlo, které jsme 
pracně během sklizně nastřádali. vesničané se vzchopili 
a učili se pomocí zkoušek samurajů, jak lapky přemoci. 
každý nový samuraj si mohl na svou čelenku vyznačit až 
sedm symbolů ze zkoušek na cestě bojovníka. lapkové se 
na závěr vrátili, ale trénovaní samurajové jejich útok jed-
nou  provždy odrazili.
letos jsme se na designu skutečně vyřádili, v japonském 

prostředí jsme 
jedli gurmán-
ské pokrmy hůlkami, vyráběli jsme lampióny, skládali origami, 
bojovali katanami, trénovali jógu, zkoušeli hajašiho běh, vytvářeli 
vějíře, malovali kaligrafické písmo. zvládli jsme dokonce reagovat 
na několik rozkazů v japonštině. 
Téma duchovního programu byla 
Jakubova epištola, v čase ducháče 
jste měli prostor meditovat o 
samotě. každý si v průběhu vy-
myslel vlastní jméno a znak, pop-
sal šťastné i smutné příhody, přání 

do budoucna a na závěr složil báseň. Jako artefakt z těchto meditací vznikla 
kniha s názvem Jakubova bonsaj.
pobyt v krásné přírodě české kanady jsme si užili i přesto, že nám počasí moc 
nepřálo, o to více jsme se zdokonalovali naše schopnosti, abychom se stali 
dobrými samuraji. 
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mora vlčice

odvážný magalienč se spolu se svými přáteli z mora vlčice vydal objevit 
novou cestu do indie. v historických pramenech se uvádí, že z pěti lodí se 
do Španělska vrátila jen jedna. není to pravda. my jsme se z dobrodružné 
výpravy vrátili všichni. mnohokrát jsme jen tak tak unikli lidožravým 
obyvatelům různých ostrovů, museli jsme směňovat a obchodovat s 
nelítostnými vydřiduchy, vařit si z omezených zásob a vůbec jsme muse-
li často bojovat o holé životy. ale zvládli jsme to!  sám španělský král a 
královna nás přivítali při přistání na březích staňkovského rybníka. Byli a 
jsme hrdinové! objevili jsme novou cestu do indie – do země vzácného 
koření -  a navíc jsme tak dokázali, že země je kulatá!

vaklondike

expedice Jasan aneb pohořím al-
taje na vlastní triko. Tak se jmeno-
valo téma letošního tábora, který 
se inspiroval putováním po ruském 
horském masívu sajan. ve 20. letech 
20. století se pro ruské vědce tato 
výprava změnila v boj o holý život v 
člověkem dosud nedotčené přírodě.
naše příroda není zdaleka tak drsná, 
ale i my jsme si vyzkoušeli chytání 
ryb vlastníma rukama, lovecké dove-
dnosti beze zbraní a nezapomněli 
jsme ani na poslání expedice, kterým 
bylo dokonale zmapované prostředí 
- v našem případě se jednalo o vje-
movou mapu.
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víkendové
akce

po sTopách

loupežníka Grázla

nemusím se vám jistě dlouze představovat. ano, 
jsem loupežník Johann Georg Grasel. a za svého 
krátkého života jsem se vyskytoval i v okolí vlčice.
Tento rok se však hledači mých pokladů nevydali 
nikam daleko od základny. pršelo, jako když lije z 
konve, a tak účastníci víkendového pobytu vůbec 
na kolech nevyjeli. ale zdálo se, že jim to ani trochu 
nevadí a místo namáhavého cyklistického výkonu 
se jeli koupat a relaxovat do nedalekého bazé-
nového komplexu.  zvídavé děti této skupiny však 
nakonec našly tajnou mapu vedoucí k jednomu 
s mých sladkých pokladů. nevadí, během svého 
života jsem toho naloupil dost a spoustu dobrot 
mám ještě pečlivě schovaných.

chaloupky 

na kolečkách

prodloužený cyklistický víkend 
strávilo několik rodin tentokrát u 
sedlické přehrady. vyráželi odtud 
do okolí na výlety. počasí jim přálo, 
bylo krásně. kamarádská nála-
da spojená se spoustou smíchu 
cyklisty neopouštěla ani v kopco-
vitém terénu. Je až neuvěřitelné, 
jaká přátelská atmosféra panuje 
na takovýchto akcích. 
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ve vytrvalém dešti se v sobotu 17. května 2014 konal 
historicky první vlčický triatlon družstev. k vychytání 
organizačních detailů i vítězných strategií byl označen 
jako 0. ročník.
pět statečných družstev se posilnilo horkým čajem 
a postavilo na start. první vyrazili na svůj kilometrový 
úsek kanoisti. za mohutného povzbuzování (hrstky) 
diváků i svých spolubojovníků ze sebe všichni vydali 
maximum. rozdílné styly pádlování i polohy v lodi 
nakonec vynesly pořadí: Jonáš-Fanda-mustang-Jana-
helča. všichni okamžitě předali štafetu cyklistům a ti 
mohli vyrazit na svou 15kilometrovou trasu. Jak se záhy 
ukázalo, rychlost nemusí být vždy rozhodující, obzvláště když les i s fáborky splývá v jednu šmouhu :-). ondra 
dorazil tak nápadně brzo, že nám to bylo dost divné. michal sice vyrazil na běžecký úsek (3 km), ale jak sám 
později prohlásil – běžel „na pohodu“, protože mu to bylo jasný. sotva ondra chytil dech, hned se přiznal a 
sám se diskvalifikoval. Během ondrova líčení, kudy že to vlastně po lese jezdil, dorazil Bláža i s informací, že 
honza odbočil u roty do mirochova. zatímco helča s martinem přemýšleli, kam až takto dojede :-), vyrazil na 
běžeckou trať Jirka. efektním startem v blátě pobavil diváky, ale pak už zmizel v lese. naštěstí honzu napadlo 
před mirochovem otočit, takže za chvíli byl v cíli a za ním s minimálním odstupem i verča. Jejich běžci (martin 
a pavel) mohli vystartovat a diváci už vyhlíželi jen soukyho. za chvíli dorazil, bez helmy ale usměvavý. Tonda 
věděl, že musí máknout, a také to udělal – pavla nakonec porazil o pouhých 12 vteřin!
konečné pořadí:

1. Fanda horázný + honza Blažek ml. + Jirka nořinský
2. helča vilímková + Jan Tuček + martin žídek
3. Jonáš kopp + ondra soukup + Tonda Freimann
4. Janča slavíková + verča slavíková + pavel slavík
disk: honza mustang Blažek + ondra kučera + michal procházka

i přes nepřízeň počasí jsme si všichni 0. ročník vlčického triatlonu družstev báječně užili!

vlčický TriaTlon
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ples ymca

Jednorázové
akce

ples pro jindřichohradecké ymkaře a příznivce ymca 
znamená v polovině ledna vhodnou příležitost ke 
společnému setkání, tančení a obecnému veselení se. 
složité přípravy vyvrcholily letos již pošesté v řadě v 
očekávaný ples ymca – Jindřichův hradec.
zahájení plesu obstaral vždy výborně připravený Jarda 
hojný tentokrát se synem Jáchymem. samozřejmě celý sál 
čekal též na přivítání od předsedy ymca – Jindřichův hra-
dec Jana Blažka. poté již parket patřil mladým děvčatům, 
která si pečlivě připravila letošní předtančení. musíme 
zdůraznit, že celou choreografii včetně výběru hudby si 
obstaraly samy. 
Tancechtivé návštěvníky vtáhly na parket hned první tóny 

osvědčené kapely Globus, která nám letos připravila 
i vtipné překvapení v podobě stylového vystoupení 
skupiny aBBa. 
první část programu ozvláštnili dva skokani na skákacích 
botách. doslova dechberoucí výskoky a pády na kluzké 
taneční podlaze donutily vystoupení zredukovat. vy-
soká salta, roznožky ve vzduchu a násobné přemety 
jsme přesto nakonec vysoce ocenili. 
do půl desáté se na parketu vyřádily zejména děti, pro 
které hudební skupina Globus zahrála i jejich oblíbené 
písničky. nechybělo tradiční rozloučení s dětmi v 
podobě písně „Banány“. Jako vždy se poté parket zaplnil 
tančícími balónky, neboť na závěr dětského rozloučení 
se oba obří balónkové hrozny snesly na parket a všichni 
si je za velikého jásotu hravě rozebrali. 

ani letošní ples se neobešel bez vřelého poděkování dobrovolníkům a bohaté tomboly. Šťastní výherci si letos 
mohli například odnést popelnici, vyhlídkový let nebo poukaz na letní dětský tábor. samozřejmě potěšily i 
osvědčené tématické balíčky (například „malíř“ nebo „gurmán“) a drobnější výhry.
vrcholem plesu pak bylo nezapomenutelné 
půlnoční překvapení připravené tentokrát 
pěveckým sborem ymca Jakoubek. mohli jsme 
shlédnout a poslechnout si původní romant-
ismem nezatíženou známou pasáž z prodané 
nevěsty Bedřicha smetany. v podání Jakoubka 
jsme si uvědomili, jak vtipný a aktuální je 
příběh dodnes.
závěr plesu pak patřil vytrvalým tanečníkům 
a zejména omladině, která celý ples zakončila 
spontánním zpěvem „svítákových“ písniček. 
celým plesem nás provázela báječná atmos-
féra, se kterou jsme se jen těžko loučili. i šestý 
ples ymca – Jindřichův hradec se prostě pov-
edl.
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ymca plave s čochTanem

celoročně probíhá akce nazvaná: ymca plave s čochtanem. do 
pelhřimovského bazénu se jedenkrát za měsíc naveze několik nafuko-
vacích lodí a kajaků. zkoušíme si zde různé vodácké triky a učíme se, jak 
co nejlépe ovládat lodě. připravujeme se tak na sjíždění řek v přírodě. 
děti se zde dále seznamují se základy potápění a soutěží v nejrůznějších 
vodních dovednostech.  

karneval

karneval v moravči byl tento rok opět plný pestrých masek, her, tancov-
ání a smíchu. děti si užily pěkné a veselé odpoledne za doprovodu živé 
hudby a příjemné chvilky tu strávili i dospělí účastníci.  

novoroční pochod

i tento rok pelhřimovští vyrazili pěšky na nedaleký vrch křemešník. Trasa 
vede malebnou přírodou, a i když je nám ze začátku zima, brzy se po-
chodem zahřejeme. protože si cestou povídáme, uteče nám těch 10 km 
jako nic. 

douBci

skupina dětí se přibližně jednou za tři týdny schází na faře v moravči, 
kde stráví společně víkend ve znamení her. zdokonalují se nejen v 
nejrůznějších trampských dovednostech, ale hlavně se zde učí team-
ové práci, vzájemnému respektu a podpoře. Tato akce se stala velmi vy-
hledávanou a děti i dospělí si ji užívají. účastníci.  

z čochTanovy říŠe - želivka

z čochtanovy říše jsme tento rok objevovali část želivky. na podzim se 
parta vodáků vypravila na dlouho očekávaný výlet na vodě.  Trasa neby-
la nikterak daleká a jen mírně obtížná. vodáčtí vedoucí se snažili předat 
své zkušenosti začátečníkům i více pokročilým. ačkoliv bylo již chladněji, 
výlet jsme si náramně užili a nasmáli jsme se, až nás břicha bolela.  



17

pamaTuJ!

v pátek 7.3.2014 se v našem městě konala vzpomínková akce pamaTuJ! 
jako připomínka události z 8. března 1944, kdy v plynových komorách 
koncentračního tábora osvětim – Birkenau zahynulo během jediné 
noci 3792 nevinných československých občanů. akce pamaTuJ! měla 
v Jindřichově hradci 2 části – nejprve proběhlo společné vystoupení 4 
pěveckých sborů – ymca Jakoubek, smetana, chrámový sbor adama 
michny a zanoty, které na náměstí míru zazpívaly hatikvu, Šema Jisrael 

a kde domov můj, a posléze se v 
bývalé synagoze v kostelní ulici 
uskutečnila přednáška mgr. marty leblové na téma „žili tu s námi“. Tato 
přednáška byla proložena židovskými skladbami v podání schimmerle 
klezmer kabaret.  na náměstí míru se sešlo asi 70 diváků, v synagoze 
zhruba 40.
ymca – Jindřichův hradec se touto akcí připojila k celorepublikové 
výzvě, aby uctila památku všech obětí holacaustu a přispěla k boji s xen-
ofobií v naší zemi.

BiBlický kroužek

od února 2014 se ve čtvrtek v ymca centru na sídlišti vajgar schází biblický kroužek. s několika dětmi si vy-
právíme biblické příběhy a zjišťujeme, jak jsou vlastně moderní, vybarvujeme k nim obrázky, zpíváme (a tro-
chu se i učíme hrát na kytaru), povídáme si a hrajeme hry. 
   

v neděli 8.6.2014 uspořádala jindřichohradecká ymca na sídlišti vajgar 
zábavné odpoledne pro 
děti.
Tato akce se konala v 
rámci oslav 170. výročí 
založení ymca, 20. 
výročí zahájení činnosti 

ymca v Jindřichově hradci a půlročního působení ymca cen-
tra na sídlišti vajgar.
pro děti byly po celé odpoledne připraveny hry, soutěže, 
odměny a dobroty. kromě toho i vystoupení děvčat z ymca 
– Jh, žonglérská show kejklíře vítka, skákací hrad či obří bubli-
fuk. nechyběl ani „narozeninový“ dort, na kterém si všichni 
návštěvníci společně pochutnali.

ymca odpoledne pro děTi

kavárnička
pro střední a starší generaci

dvě hodiny, kdy je možné se společně setkat u kávy nebo čaje ve vlídném prostředí a popovídat si. k tomu  
program z četby, promítání z cest, portréty zajímavých osobností, setkání s hostem... vedl david Balcar a Blan-
ka nová.
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doBrovolníci

správa vlčice

výBor

díky pravidelné práci dobrovolníků se naše místní sdružení rozvíjí. veškerá naše činnost je zajišťována dobro-
volníky, kteří nezištně věnují svůj volný čas pro společnou práci bez nároku na finanční odměnu. v místním 
sdružení nemáme žádného zaměstnance. s hanou krejčovou byla opět uzavřena dohoda o provedení práce 
za účelem správy vlčice a vypracování agendy pro vnitřní granty, mŠmT apod. s markétou pavlíčkovou byla 
uzavřena dohoda o provedení práce za účelem vedení účetnictví zásadní práce jak na vlčici tak na ymca cen-
tru  jsou třeba dělat společnými silami nás všech.     

rok 2014 byl 13. rokem naší  správy Tz vlčice. v tomto roce  proběhly na vlčici 3 brigády. opět  se brigád 
zúčastnilo mnoho našich dobrovolníků včetně starších dětí.   

výbor sdružení se sešel celkem 3x. výbor fungoval v tomto složení: 
•	 Jan	Blažek,	předseda
•	 Hana	Nosková,	místopředseda
•	 Markéta	Pavlíčková,	hospodář
•	 Jonáš	Kopp
•	 Kryštof	Měkuta
•	 Michal	Procházka
•	 Lukáš	Malínek

vedle výboru působí také revizní komise ve složení:
•	 Tomáš	Drnek
•	 Michaela	Kučerová
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poděkování
na závěr chceme poděkovat všem, kteří přispěli jakýmkoliv způsobem k dobré práci ymca v Jindřichově 
hradci. naše poděkování patří především městu J. hradec za vstřícnost a dobrou spolupráci. naše společné 
poděkování patří sboru čce kde máme nadále sídlo a rodina Balcarova nám vychází vstříc. 

Jmenovitě bychom rádi poděkovali našim dobrovolníkům: 
•	 Jaroslavu	Hojnému	za	vedení	pěveckého	sboru	YMCA	–	Jakoubek
•	 Všem	táborovým	vedoucím	za	přípravu	a	realizaci	táborů
•	 Markétě	Pavlíčkové,	která	pečuje	o	naše	hospodaření	
•	 Jiřímu	Pavlíčkovi	za	technickou	podporu	celému	MS
•	 Hance	Krejčové	za	péči	o	veškerou	rozrůstající	se	agendu	sdružení	a	o	agendu	Vlčice.
•	 Maminkám	za	péči	o	MC	Klíček	
•	 Lukášovi	Malínkovi,	Martině	Malínkové,	Evě	Zadražilové	...	za	péči	o	naše	členy	v	Moravči
•	 Davidu	Balcarovi	za	jeho	pravidelnou	práci	s	dětmi	i	mládeží
•	 Všem	pracovitým	dobrovolníkům	za	účast	na	mnoha	brigádách	na	Vlčici	a	letos	i	za	práci	na	novém	
centru ymca na sídlišti vajgar.
•	 Všem	na	ústředí	YMCA	v	ČR	za	dobrou	spolupráci	

není možné poděkovat všem a za všechno, a proto dovolte, abychom souhrnně poděkovali dalším aktivním 
členům, kteří se podíleli na přípravě letních táborů, na organizaci akcí, ymce vytvářeli dobré jméno nebo na 
nás mysleli.

seznam našich sponzorů v roce 2014:

•	 3e – projektování ekologick-
ých staveb s.r.o. 3e

•	 adlakus cosmetics
•	 aeroklub Jindřichův hradec
•	 aGro-la, spol. s r.o.
•	 agro leasing J. hradec s.r.o.
•	 ave cz odpadové 

hospodářství s.r.o.
•	 ciret s.r.o.
•	 coctail bar 69 – libor kamen-

ický
•	 denTalpoinT s.r.o.
•	 Fit studio eden
•	 Fotocafé
•	 Fruko-schulz s.r.o.
•	 housarovi, s.r.o.
•	 Jednota, spotřební družstvo
•	 Jindřichohradecké místní 

dráhy, a.s.
•	 kadeřnictví martin
•	 kapitán Jh s.r.o.
•	 körner foto-video-digi

•	 kozlovna měšťan
•	 krninská stanislava – kera-

mika
•	 květiny – ing. vladimír nosek
•	
•	 ličková lucie – kadeřnice
•	
•	 manakamana, s.r.o. – indická 

restaurace

•	 maso – uzeniny – Josef Štěrba
•	 musil martin
•	 noster orbis, o.s.
•	 otevřená okna, z.ú.
•	 pekárna novosedly spol. s 

r.o.
•	 pollmann cz, s.r.o.
•	 prádlo – punčochy – marie 

slavíková
•	 rain tiskárna s.r.o.
•	 ráj sýrů Gourmetstore – an-

drea vinciková

•	 rehabilitace na baště – naďa 
Štěrbová

•	 restaurace a penzion černej 
pták

•	 selský obchod u langrů
•	 služby města Jindřichův hra-

dec s.r.o.
•	 spojené kartáčovny a.s.
•	 santal, spol. s r.o.
•	 suBTer plus s.r.o.
•	 svítidla Jiří haláček
•	 Truhlářství michal hošek
•	 vh sport – vlastimil hron
•	 vs montáže – vladimír slavík
•	 Waldviertler sparkasse von 

1842 aG
•	 Wellness a Fitness BB
•	 www.mojeplacky.cz
•	 zahradní centrum Jindřichův 

hradec
•	 zd radelo

 

dále bychom chtěli poděkovat za dlouhodobou dotační podporu městu Jindřichův hradec, Jihočeskému kraji 
a ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy.

všem sponzorům touto cestou velmi děkujeme za podporu naší činnosti.
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Příjmy Kč Výdaje Kč

Vlčice I (vč. dotace MŠMT 8000,-Kč) 90650,00 Vlčice I 93086,00

Vlčice II (vč. dotace MŠMT 12.300,-Kč 95950,00 Vlčice II 99542,00

Rosomák (vč. dotace MŠMT 8000,-Kč 55350,00 Rosomák 55749,00

Mini Vlčice 36600,00 Mini Vlčice 30760,00

Vaklondike 29300,00 Vaklondike 29639,00

Mora Vlčice 34600,00 Mora Vlčice 35373,00

Tábory celkem 342450,00 Tábory celkem 344149,00

Mateřské centrum 20000,00 Mateřské centrum 36056,00

Volejbal 0,00 Volejbal 8700,00

Fotbal 0,00 Fotbal 11750,00

Správa Vlčice 178700,00 Správa Vlčice 135930,00

Správa Valkounov 4760,00 Správa Valkounov 14367,00

Jakoubek (včetně dotace města JH 13.000,-Kč) 15000,00 Jakoubek 24639,00

Klub 0,00 Klub 4862,00

Klub Moraveč 0,00 Klub Moraveč 6435,00

Celoroční akce celkem 218460,00 Celoroční akce celkem 242739,00

Puťák 0,00 Puťák 974,00

World Challenge 10000,00 World Challenge 11569,00

Triatlon 0,00 Triatlon 504,00

Přijaté úroky na spořícím účtu 1598,67 Spotřeba materiálu 20496,00

Členské příspěvky 41400,00 Spotřeba potravin 10052,00

Ples YMCA 2014 33461,56 Pojistné 663,00

Vnitřní granty 2014 70200,00 Drobný hm. majetek mimo táborů 51838,00

Dotace od města J. Hradec -děti 43000,00 Ostatní služby 7226,00

Tržby za reklamu 20000,00 Ostatní služby - bank. poplatky 3425,00

Přijaté dary (mimo tábory) 2500,00 Výkony spojů - telefony,pošta 10878,18

Dotace MŠMT na mzdy 9000,00 Ostatní daně a poplatky 210,04

Dotace MŠMT na volnočasové aktivity 5800,00 Jízdné dobrovolníků 3408,00

Opravy a udržování 2368,00

Hrubé mzdy 69000,00

Elektřina na YMCA centru 5747,00

Provozní náklady -plyn, vodné atd. 20609,00

Výdaje pro ples YMCA 2014 27577,35

Odvod čl. příspěvků na ústředí 8370,00

Internet 7543,00

Ostatní celkem 236960,23 Ostatní celkem 262457,57

Celkem příjmy 797870,23 Celkem výdaje 849345,57

Zůstatek k 1.1. pokladna 40530,00 Zůstatek k 31.12. pokladna 73709,00

Zůstatek k 1.1. spořící účet 405920,22 Zůstatek k 31.12. spořící účet 377308,85

Zůstatek k 1.1. běžný účet 132892,29 Zůstatek k 31.12. běžný účet 101737,11

Dodavatelé  k 1.1. -5447,00 Závazek k 31.12.-do tomboly v r.2015 485,21

Pohledávky za ústředím (VG 2013) 27570,00 Dodavatelé k 31.12.- hrazeno v r. 2015 -3250,00

celkem 1399335,74 celkem 1399335,74

Výnosy 2014 797870,23

Náklady 2014 -849345,57

Ztráta 2014 -51475,34

Daňový základ z hlavní činnosti -84638,34

Daňový základ z hosp. činnosti (pronájem TZ Vlčice) 33163,00 Daň 0,00

Celkem za sdružení - ztráta -51475,34

hospodářská  zpráva
z hlediska členění jednotlivých aktivit sdružení

vypracoval hospodář ymca  J. hradec - markéta pavlíčková
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hospodářská  zpráva ymca - Jindřichův hradec 
křesťanské sdružení mladých lidí
BraTrská 129/iv, Jindřichův hradec 377 01

WWW.ymca-Jh.cz
ymca-Jh@esneT.cz


