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YMCA Jindřichův Hradec i v roce 2017 pokračovala ve všech již dříve započatých aktivitách pro veřejnost  z Jindřichova 
Hradce a okolí – pro děti, mládež, ale i starší generaci. Svojí činností stále směřuje k tomu, aby nabízela kvalitní, lákavý 
a inspirativní program.

V našem zázemí v YMCA centru na sídlišti Vajgar, které nám poskytlo k užívání Město Jindřichův Hradec, pokračovaly 
pravidelné celoroční akce. 

V roce 2017 pracovalo 9 celoročních skupin, proběhlo 6 letních táborů, byly 2 akce vícedenní, 19 víkendových akcí a 
mnoho jednorázových akcí. Celkem se uskutečnilo 75 akcí.

YMCA vznikla jako sdružení mladých mužů, dnes je 
otevřena všem: muži a ženy, chlapci a dívky všech 
etnik a národů, vyznání, sociálních skupin a věku 
tvoří celosvětové společenství YMCA.

YMCA Jindřichův Hradec

Poslání spolku
YMCA Jindřichův Hradec je křesťansky oriento-
vaný dobrovolný nepolitický a neziskový spolek, 
které usiluje o plnohodnotnýživot mladých lidí a 
hlásí se k celosvětovému společenství YMCA (dále 
jen „YMCA“).
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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 Jindřichův Hradec 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. 
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Praktickým naplňováním křesťanských principů 
vede YMCA mladé lidi k Ježíši Kristu a plnosti života 
v něm. 

5

Účel YMCA Jindřichův Hradec spočívá v péči o 
všestranný tělesný, duševní a duchovní rozvoj 
především mladých lidí, a to členů YMCA i neorgan-
izované mládeže i ostatní veřejnosti a je prováděno 
zvláště prostřednictvím:

a) rozvoje osobnosti mladého člověka a jeho 
charakteru, 
b) tělesné výchovy a sportu, 
c) výchovy k demokracii, toleranci a občanské 
odpovědnosti, 
d) vzdělávacích programů ve vědě, umění, kultuře, 
sociálních oblastech, ekologii apod., 
e) charitativní a humanitární pomoci potřebným 
lidem doma i v zahraničí, 
f ) mezinárodních styků s důrazem na vzájemné 
poznávání, přátelství a spolupráci mladých lidí.
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Celoroční pravidelné aktivity

Futsal v roce 2017 začal hodně stagnovat a odehráli 
jsme pouze první polovinu sezony. Na podzim už 
jsme se bohužel nescházeli. Aktuálně řešíme, zda 

v  budoucnu zachovat futsal nebo přejít na jiný sport. 
Dále hledáme nové zájemce, abychom byli schopni se 
opět scházet v  počtu alespoň 8 lidí. Stále platí termín, 
každý čtvrtek od 21h ve staré hale Slovan, a to v období 
září až květen.

Futsal

Tato aktivita má za sebou úspěšný rok 2017. YMCA 
futsálek, jak již samotný název napovídá, je určený 
malým talentům, kteří si rádi zasportují. Mimo fut-

salu si občas zahrajeme i basketbal nebo další míčové 
hry. Pokud to počasí dovolí, chodíme hrát na venko-
vní hřiště. V opačném případě se scházíme v tělocvičně 
místní základní školy. Většinou se schází 5-7 dětí. Tato 
pravidelná úterní akce je určena pro děti od 6-ti do 12-
ti let. Samozřejmě se počítá s tím, že účastníci následně 
přejdou do velkého YMCA futsalu

Futsálek

Pěvecký sbor Jakoubek pracuje pod vedením MUDr. 
Jaroslava Hojného. Má v současné době 26 aktivních 
členů. V  roce 2017 se uskutečnilo 13 koncertů a 

jiných akcí.. 

Prvním vystoupením v roce 2017 bylo zpívání při 
příležitosti vzpomínkové akce Pamatuj. Připomněli jsme 
si židovské oběti holocaustu za 2. světové války. Vys-
toupení se konalo na náměstí Míru u Mariánského slou-
pu a vedle PS Jakoubek se zúčastnily ještě PS Smetana, 
PS Zanoty a Chrámový sbor Adama Michny. 

V  březnu se Jakoubek víkendově soustředil v  Zahrád-
kách na nastudování náročné Lužanské mše Antonína 
Dvořáka.

Velikonoční koncert se konal tradičně v Jindřichově 
Hradci v kapli sv. Máří Magdalény.

V  květnu zpíval Jakoubek na společném koncertě se 
sborem Kamínek z  Kamenice nad Lipou. Zpívali jsme 
v krásném prostředí na zámku.

Na konci června se konal Festival klasické hudby 
v  Jindřichově Hradci na Zámku, kde jsme konečně 
zúročili dřinu ze soustředění. V  sobotu se představily 
sbory z  Jindřichova Hradce a náš host -  pěvecký sbor 
z  Kypru. V  neděli se všechny zúčastněné sbory spojily 
s Jindřichohradeckým symfonickým orchestrem a prov-
edly Dvořákovu Lužanskou mši.

Do prázdnin Jakoubek ještě navštívil Pacov, kde se konal 
společný koncert s pacovským sborem Lumen.

Pěvecký sbor Jakoubek

Tentokrát jsme si zazpívali i o prázdninách. Byli jsme 
rádi za příležitost opět si zazpívat Lužanskou mši, a to na 
slavnostní mši v Jindřichově Hradci a potom ve Strmilově. 

Na podzim začaly opět zkoušky a naposledy v tomto roce 
ještě zazněla Lužanská mše v  Jindřichově Hradci a už 
probíhá příprava na Adventní a Vánoční čas.

Adventní koncert se konal ve Strmilově

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 setkávání. 
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Kecky

Když občas někomu řekneme „Chodíme hrát s holkama 
fotbal, přidej se taky!“, objeví se na tváři dotyčného 
obvykle mírně podezřívavý úsměv. Když pak poz-

vání přijme, úsměv mu sice zůstane, ale celý obličej po pár 
minutách prozrazuje silné zadýchání a hraje barvou blížící 
se severoamerickým domorodcům. Kecky někdy kecaj. Ale 
někdy taky pořádně běhaj.

Takhle skupinu Kecek rozšířilo v minulém roce několik hráčů 
nejdříve na jaře na venkovním hřišti, ale pak se přidávali i 
do tělocvičny. Občas se nechají přizvat náhodné návštěvy, 
takže hra nikdy není stejná, ale vždy je dobrá a férová. (Ze 
středy se Kecky přesunuly na páteční večery.)

Klub

Již více než čtyři roky je v provozu YMCA centrum na 
sídlišti Vajgar a v něm po celou dobu i Klub pro děti ve 
věku 6 – 15 let. Scházíme se každý čtvrtek od 16 do 18 

hodin a společně hrajeme stolní hry, tvoříme, povídáme 
si, svačíme, poznáváme nové příchozí, někdy vyrazíme 
do bazénu nebo na zmrzlinu... Většinou je nás kolem 15 a 
pokaždé je to jiné. V YMCA centru máme skvělé zázemí a 
Městu Jindřichův Hradec za to patří náš velký dík.

Mateřské centrum

Mateřské centrum je na našem YMCA centru stálicí - funguje od 
otevření centra v prosinci 2012, jen maminky a děti se mění. Z 
prvních dětí, které MC se svými maminkami navštěvovaly, jsou 

dnes už školáci, druhá generace se rozprchla na podzim 2017 do školek 
a od září 2017 se tak utvořila nová skupina dětí převážně kolem roku a 
půl. Chodí i několik starších předškolkových dětí, ale malé děti tentokrát 
převažují a jsou slibem, že i v dalších letech bude o  Mateřské centrum 
zájem.

Program Mateřského centra se tím pádem přizpůsobil vělkové kategorii 
- kromě volné hry a zkoumání hraček (v roce 2017 přibyl do centra krás-
ný domeček pro panenky a značně se rozšířila sbírka DUPLO stavevnice, 
která patří u dětí k nejoblíbenějším)   zařazujeme krátký úsek společné 
řízené činnosti s přivítáním, zpíváním, říkankami a ukazovačkami. 
Využíváme vybavení centra (žebřiny, skluzavka, lavička, tunel) k jedno-
duchých vnitřním prolézačkám, což se zvlášť v zimních měsících, když je 
venku na hřištích zima, hodí. 

Těšíme se na další roky, kdy bude YMCA moci nabídnout hradeckým 
maminkám možnost setkávání v příjemném prostředí.
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Ping pong

Ping pong díky nadšeným hráčům pokračoval i 
v roce 2017, jenom byly trochu problémy s místem 
setkávání, ale vše se nakonec vyřešilo. Jde o bez-

kontaktní míčový sport hraný s pálkou  - alespoň tak ho 
popisuje kniha. Skutečnost je ale jiná – hráči mají spolu 
mnoho kontaktů a díky tomu spolu tráví čas rádi a často 
– každou neděli večer. Hrají s  nejmenším míčem, ale 
s velkým nadšením. 

Volejbal

Ani rok 2017 nebyl výjimka, a tak se i letos každou 
neděli v  době od 19:00 do 20:30 scházeli ke své 
hře příznivci volejbalu. Scházeli se, jak je již tradicí, 

v  tělocvičně na 5. základní škole. V  únoru pak devět 
volejbalistů reprezentovalo v nových dresech svou YMCA 
Jindřichův Hradec na YMCA volejbalovém turnaji v Par-
dubicích. Tohoto turnaje se zúčastnilo celkem asi devět 
týmů. Hrálo se v pěkné multifunkční univerzitní hale na 
tři kurty. Doufejme, že se i v příštím roce náš volejbalový 
tým opět tohoto turnaje zúčastní.
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Tábory
Mini Vlčice

Tábor pro děti a rodiče již po několikáté překonal počet účastníků z  předešlého 
roku. Letos se tábora zúčastnilo 34 dospělých a 34 dětí. Mini Vlčice proběhla díky 
skvělé partě ochotných rodičů i dětí bez sebemenších zádrhelů a problémů. Nevy-

skytly se ani žádné zdravotní problémy. Opět nám přálo počasí, a tak jsme si celý tábor 
opravdu užili. Celotáborové téma bylo „Cesta kolem světa za 80 dní“. Po celou dobu jsme 
putovali s Willy Fogem. Nechyběl oddaný a vtipný sluha Paspartue. Zažili jsme mnoho 
dobrodružství a nebezpečných situací. Dokonce jsme zachránili krásnou princeznu 
Audu. Vše dopadlo dobře. Willy Fog vyhrál sázku a oženil se s princeznou. V rámci duch-
ovního programu jsme si připomínali Ježíšova podobenství. Rádi bychom touto cestou 
poděkovali všem účastníkům tábora. 

Michal a Monika Procházkovi.

Vlčice II

Letní tábor Vlčice II se letos ocitl na vlnách knihy Boj o ostrov, a tak 
byl plný námořníků, pirátů, střelného prachu a dobrodružství. 
Dokonce jsme plachtili na opravdové plachetnici s opravdovými 

piráty a bojovali o opravdový poklad! Seznámili jsme se při tom s pri-
ma partou, která si říkala Vlaštovky podle lodi, na které na náš ostrov 
připluli, a také s Amazonkami, které zase připlachtily na lodi Ama-
zonka. Nevěděli jste, že Vlčice je ostrov? Nejdříve spolu obě party o 
ostrov soutěžily, ale pak se objevili opravdoví piráti a vzali náš poklad. 
Naštěstí nám pomohl strýček Jim, tedy vlastně kapitán Flint, se svou 
plachetnicí, doupě pirátů jsme objevili a pak se s nimi dokonce utkali 

a zvítězili! Tá-
bor nabitý dobrodružstvím nám opět utekl, jako 
voda do moře, ale na plachetnici brázdící vlny 
Staňkovského rybníka budeme ještě opravdu 
dlouho vzpomínat!
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Vlčice I

Na letošní Vlčici I jsme hodně cestovali. Cestovali jsme v čase a ces-
tovali jsme po zemi i po vodě.

Autobusem jsme první den měli dojet na Vlčici, kde nás měl čekat 
norský vědec Thor Heyerdahl, který nás požádal o pomoc na své výpravě. 
Místo toho jsme ale po cestě potkali jakési Bílé lidi, kteří nám tvrdili, že 
tam, kam jedeme, už pro nás nic není, a že kdybychom měli trochu ro-
zumu, tak to zase hezky obrátíme zpátky. Ale my jsme Vlčický lid a ten se 
jen tak něčeho nelekne!

A tak jsme se ocitli v Peru v 10. století, kde na nás žádný Heyerdahl nečekal. 
Zato jsme byli svědky toho, jak Inkové zajali obyčejnou indiánskou dívku 
Amanayu. Ta se však později stala součástí dvora náčelníka Tupaca Yahuara, který jí, než zemřel, sdělil důležité proroctví. 
Viděli jsme, jak v běžeckém závodě před hadem zachránila svého kamaráda Huanca a kvůli nebezpečí, které jim poté 
hrozilo, museli před krvelačnými Inky odplout na dřevěném voru Bílých lidí. 

Na výlet jsme se vypravili na Bublavou skálu, kde jsme pohřbili náčelníka Yahuara, a k Wavi kameni, kde jsme se setkali 
s pamětníky Vlčice 2007, kteří tam přijeli na setkání po 10 letech. Když jsme se vrátili zpátky do tábora, najednou jsme 
byli v roce 1947. Vítal nás Thor Heyerdahl a prosil nás o pomoc s jeho výpravou, která měla dokázat, že se lidé před tisíci 
lety plavili na vorech z Jižní Ameriky do Polynésie.

A protože jsme Vlčický lid, který se ničeho nebojí, se vším pomůže a do všeho se vrhne po hlavě, Heyerdahlovi jsme 
pomoc slíbili.

Společně jsme sehnali posádku (čtyři další dobrodruhy a jedno-
ho prodavače ledniček), přivezli balzové dřevo na stavbu voru a 
samotný vor nakonec i postavili. A to ani zdaleka nebyl konec našich 
dobrodružství.

Na voru Kon-Tiki jsme se plavili přes Pacifik a překonali různé nástrahy, 
ať už živelné (jako třeba bouři) nebo i ty živé (jako třeba žraloky), než 
jsme po stech dnech a nocích ztroskotali na ostrově Raroia.

Kromě všech těch skvělých zážitků, které jsme na Vlčici měli, jsme jako 
každý rok hráli hodně her, zpívali spousty písniček a každé dopoledne 
jsme si vyprávěli nejstarší příběhy ze Starého zákona - od stvoření 
světa až po Abrama.

Rosomák

Tématem letošní velké táborové hry i duchovního programu byl král 
David. Zažili jsme jeho pomazání za krále, boj prakem s Goliášem, 
přátelství s Jonatánem a Saulovo pronásledování. Jako David jsme 

se slitovali nad Saulem, když jsme měli možnost se ho zbavit. Dobyli jsme 
království. V rámci VTH měli letos i účastníci možnost sami vymyslet a real-
izovat jednu hru a to na téma David a Batšeba. 

Jako každý rok jsme se i letos věnovali tábornickým dovednostem - vázání 
uzlů, rozdělávání ohně, střílení z luku a poznávání okolní přírody.
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Mora Vlčice

Tábor Mora-Vlčice nás vtáhnul do světa večerníčků. Přibylo předškolních 
dětí, a tak jsme za parťáky přibrali Rumcajse, Boba a Bobka, Amálku, 
Maxipsa Fíka a další. Ke sportu nás vedla opice Žofka, s  pejskem a 

kočičkou jsme vařili dort, Pučmeloud nám chtěl ukrást hračky, znáte to. Ale 
i menší parta starších dětí zůstala táboru věrná. Občas pomohly s hrou, zt-
várnily třeba postavičky v potemnělém pohádkovém lese, ale sledovaly i 
svůj zvláštní příběh: proroka Jonáše.

Vaklondike

BYL JEDNOU JEDEN ŽIVOT - Cesta za poznáním mého já

Tak složitá a záhadná a nevysvětlitelná věc, jako je ŽIVOT…. 
Co může být inspirativnější pro dětský tábor. Pokud je toto slovo 
podloženo dětskou zkušeností z krásného Francouzkého kresleného 

seriálu o životě. Už to nám dává naději na pestré spektrum dětských her, jež 
mohou simulovat děje v lidském těle probíhající. 

V co především doufám, že si děti odnesly… 

To je pokora před složitostí ŽIVOTA a také vědomí, že velké „věci“ se skládají 
z droboučkých nepostradatelností – i těch nejmenších.

Kromě her a soutěží se na táboře zpívá, co nám vlohy dovolí. 

V podvečerních hodinách byla nachystánu přiměřená dávka duchovního 
programu. Jako zklidňující a utěšující prvek každého dne. 

Vlčice Teen

Po drobných peripetiích i letos proběhla Vlčice Teen, tentokrát již třetí 
ročník. Sešla se nás opravdu nečekaná parta a kvůli změnám na pos-
lední chvíli měli vedoucí v průběhu co dohánět. A možná právě proto 

byl tento ročník opravdu nezapomenutelný! Každý den byl naprosto jiný, 
podle toho, jaké téma si účastníci vylosovali. Jeden den dokonce nevedli ve-
doucí, ale “děti”. Užili jsme si mnoho zábavy, bojovek, her a zpěvu, ale občas 
i pohody. Všechno pak jako červená nit protkávala neskutečná legrace! 
Díky tomu všemu se dala dohromady úžasná parta, která se nepřestává 
scházet i dlouho po táboře.
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Víkendové akce

Víkend Mini Vlčice v Lenoře

Letošní prodloužený víkend účastníků letního tábora jsme si užili 
v  šumavské Lenoře. Celkem bylo 33 účastníků. Podnikli jsme krásný 
a dobrodružný výlet do Boubínského pralesa. Byli jsme na Filipově 

Huti. Také jsme prošli naučnou stezku „Soumarské rašeliniště“ a navštívili 
vojenský bunkr, který byl kousek od Teplé Vltavy. Nachodili jsme hodně 
kilometrů, viděli krásnou přírodu a užili si mnoho legrace. Už se těšíme na 
další pokračování.

Doubci

Jednou měsíčně vždycky něco nového a trochu jinak. Přesněji lze aktiv-
ity Doubků asi těžko definovat. Cesta minulým rokem vedla od zimních 
radovánek jako stavění iglú, sjíždění svahů po břiše, přes jarní pouť po 

kaplích a kostelích Pelhřimova, puťák vysočinskými lesy, bojovku Pandemic 
až k podzimnímu moštování pěkně postaru, se starým kruhadlem a lisem. 
A ještě v jedné nové zálibě jsme se pěkně zabydleli: Softball!

VíVý = Víkendový výlet

Ve dnech 1. - 2. 4. 2017 vyrazilo 12 dětí z Klubu YMCA na výlet do 
Prahy. Po Starých zámeckých schodech jsme vystoupali na Pražský 
hrad, prošli ho, a pak přes Hradčanské náměstí, Nerudovku, Karlův 

most a Staroměstské náměstí došli do Paláce YMCA, kde jsme měli domlu-
vený nocleh. Druhý den se děti vyřádily na hřišti ve Františkánské zahradě 
a pak už jen vlakem domů.

Nápad na společný víkend jsme zopakovali ještě 23. – 24. 9. 2017 a Prahu 
jsme opět prochodili křížem krážem – na Petřín lanovkou, odtud pěšky 
na Pohořelec, tramvají na Letnou do úžasného Národního zemědělského 
muzea, pěšky dolů k Vltavě se zastávkou na dětském hřišti a přes most do 
ulice Na Poříčí, kde nás čekal nocleh v milovaném Paláci YMCA – děti se 
dočkaly vytoužené jízdy pater nosterem i koupání v legendárním YMCA 
bazénu.
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Yarní úklid

Ve čtvrtek 20. dubna 2017 se u YMCA centra na sídlišti Vajgar a v jeho 
okolí opět konala jarní akce pro děti spojená s úklidem sídliště a části 
lesa – letos poprvé pojmenovaná tak, aby název evokoval, že jde o 

ymkařskou akci – proto “Y” na začátku. 

Šlo vlastně o takovou yarní trojkombinaci: vycházka s hrami spojená s úkli-
dem sídliště a lesa + táborák + přespání.

Odpadků jsme nasbírali za malou chvíli dva velké pytle a pečlivě jsme je 
na závěr roztřídili. Buřty jsme tentokrát opekli rychle a šup do tepla YMCA 
centra – venku byla opravdu veliká zima. Uvnitř jsme pak zpívali s kytarou a 
přespání s ranním odchodem do školy bylo taky moc fajn.

Akce se zúčastnilo více než 20 dětí a i nějací dospělí. Díky všem, kdo i v té 
zimě přišli, pomohli a přispěli ke společné pohodě.

Jarní puťák Vlčice II

Poslední květnový víkend proběhl  Jarní puťák 
Vlčice II po stopách loupežníka Grázla po České 
Kanadě. Osm účastníků, úplně nových táborníků 

i zkušených vedoucích, objevovalo kouzelná místa v 
okolí Landštejna, spali pod širým nebem, společně 
vařili, zpívali, vyprávěli si a hráli rozličné hry. Všichni 
jsme se dokonale naladili na nadcházející táborovou 
sezónu a už jsme se nemohli dočkat léta!

Podzimní puťák Vlčice II

Podzimní puťák proběhl až na přelomu září a října, ale počasí vyšlo ideál-
ní! Úctyhodný počet dvanácti účastníků vyrazil objevovat krásy v okolí 
Javořice po stopách Českých bratří. Vyrazili jsme z Mrákotína, kolem 

hradu Štamberk, a utábořili se ve starém lomu. Ani rosa ani strmý terén 
našeho nocležiště nás nerozházely a druhý 
den jsme opět vyrazili poznávat ať už zato-
pený lom, Velký pařezitý rybník, či Mnicho-
vu skálu. Dokonce jsme vystoupali až na 
Javořici! Pak jsme vyrazili kolem Studánky 
Páně hledat tábořiště na druhou noc. Pos-
lední cesta kolem Klátovce do Studené 
uzavřela letošní podzimní výpravu a my mohli jen konstatovat, že se moc vydařila!
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Lužnice

Tento rok jsme se rozhodli,   že sjedeme o jednom květnovém víkendu 
část řeky Lužnice, a to od Tábora až po Bechyni. A i když jsme Lužnici 
splouvali již koncem května, počasí nám přálo a my jsme dováděli a 

užívali si řeky a krásné přírody.

Předvánoční setkání Vlčice II

Rok se s rokem sešel a my jsme se sešli také - v YMCA centru, abychom 
společně oslavili táborové Vánoce na již čtvrtém ročníku této akce 
s více než dvaceti účastníky, že jsme se tak tak vešli. Program jsme 

zahájili pár hrami, promítáním táborových fotek 
a pouštěním videí z obou puťáků. Následovala 
vynikající večeře – špagety. Pak už jsme si pod 
stromečkem rozdali dárky, zahráli si další hry a 
zpívali. Ráno jsme se už jenom nasnídali, uklidili, 
rozloučili se a odešli, někteří domů a někteří do 
kostela na bohoslužby. Za rok se těšíme zas!

Jednorázové akce

Kavárnička

Každý druhý čtvrtek v měsíci se setkáváme v dopoledních hodinách se 
seniory v tzv. Kavárničce v YMCA centru na sídlišti Vajgar. Pro účastníky  
Kavárničky je připraven program, který je přizpůsoben seniorům.  

Povídáme si o různých tématech, např. o cestování, o tom, co rádi čteme, 
o historii, o církevních svátcích apod. Společně jsme také podnikli výlet 
do Novohradských hor. Kavárnička je navštěvovaná a připravený program 
se seniorům líbí. 

Mustangova 50

Letos se již tradiční závod po 6 letech uskutečnil v běžkařském oděvu 
a výbavě. Ukázalo se ale, že čím více sněhu, tím méně účastníků - 
běžkařů. Všichni zdatní běžkaři hru „Poznej pravou tvář Mustanga“ 

zvládli perfektně. V čem hra spočívala? Po cestě do též tradiční hospůdky 
v Buku jsme sbírali informace o Mustangově podobě a v teple a pohodlí je 
dávali dohromady. První místo v kategorii dětí obsadil Šimon, se stříbrnou 
medailí odcházel Kuba a za bronz může děkovat Kačka. Z těch starších vy-
hrál Vláďa, na druhém místě se radoval Michal. Zvláštní cenu získal letos 
nejenom Mustang, ale i přívětivá obsluha.
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Karneval

To takhle tancuje Šmudla s  princeznou, pirát s  čarodějnicí… A 
překvapivě to funguje všechno pěkně dohromady. Dětský karneval má 
v Moravči svou tradici. Sejdou se na něm děti i rodiče z Moravče, ale i 

odjinud, v obecním sále je rušno, hraje muzika, různě se soutěží. Tentokrát 
jsme zkusili i jednu změnu: Hry a muziku v minulých ročnících obstarávala 
pozvaná kapela. My jsme si tentokrát řekli, že to zkusíme sami, domácí. Zah-
ráli jsme, zasoutěžili, příští rok zas!

9. ples YMCA Jindřichův Hradec

Mottem YMCA je biblický citát „Aby všichni jedno byli…“ (Jan 
17, 21). A přesně to se nám podařilo v sobotu 21. ledna 2017 
na jindřichohradecké Střelnici! V jednom velikém víru tance a 

společenské zábavy se sešla jak mládež, tak její rodiče a prarodiče – a nouze 
nebyla ani o ty nejmenší, kterým se věk počítá ještě na prstech jedné ruky. 

Kapela Baret střídala současné hity se sériemi polky a valčíku a mezi nimi 
se postupně odehrávalo následující: O předtančení se postaraly děti z 
dramatického oboru ZUŠ a pojaly ho jako upoutávka na své podzimní 
představení „Cínový vojáček“

Pro menší děti předváděla své dva pejsky a vše, co chlupáči umí, jejich panička Tereza Ratajová.

Následovalo poděkování těm lidem z jindřichohradecké YMCy, kteří 
vedou nějakou aktivitu či jinak svou dobrovolnickou činností výrazně 
přispívají do chodu naší YMCA. Jan Blažek starší řečený Mustang, 
předseda YMCA v ČR, při této příležitosti předal pomyslnou štafetu 
předsednictví naší YMCA (v podobě tlačenky) své nástupkyni Hance 
Noskové.

Krátce poté jsme všichni společně zazpívali a zatancovali odvěkou 
hymnu našich táborů, Banány, a z balkónů se na děti snesly balónky, 
aby jim usnadnily odchod do postýlek. 

Na plese samozřejmě nechyběla tombola, tedy tzv. malá, hned vyhrávající, a pak velká losovací. Všech čtyřicet tom-
bolových cen snad přineslo radost výhercům, a tak už chvíli poté mohla vystoupit děvčata z JHS Body Talk (Street dance) 
se svým půlnočním překvapením, které mnohé inspirovalo tak, že to po půlnoci pěkně rozbalili...

PAMATUJ!

7. března 2017 proběhl již 5. ročník vzpomínkové akce PAMATUJ!, která se koná k uctění památky obětí holocaustu. 

Jindřichohradecké pěvecké sbory zazpívaly na náměstí Míru 3 písně – Hatikva, Šema Jizrael 
a Kde domov můj – a poté jsme se sešli v bývalé synagoze k promítání filmu Děti Antonína 
Kaliny.

Akce PAMATUJ! se již napevno zařadila mezi naše aktivity a doufejme, že alespoň trochu 
přispěje k připomínání hrůz holocaustu a stane se protiváhou současných projevů rasové a 
náboženské nesnášenlivosti.
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Vlčický triatlon

V sobotu 27. května 2017 proběhl na naší táborové základně 
na Vlčici další ročník Vlčického triatlonu složeného z jízdy 
na kanoi, jízdy na kole a běhu. 

Sešlo se nás asi 30 – závodníci i diváci – a atmosféra byla zase 
bezva. Všichni se nakonec dostali do cíle, vyhlásili jsme výsled-
ky, společně pojedli, užili si krásy Vlčice a už se těšíme na další 
ročník.

YMCA odpoledne

V neděli 11. 6. 2017 proběhlo na sídlišti Vajgar již 4. YMCA odpoledne pro 
děti. Opět bylo plné her a soutěží, nechyběl skákací hrad, odměny, balónky 
YMCA ani hod na basketbalový koš – basketbal totiž vznikl před 125 lety 

právě v YMCe.

Rodiče i děti mohli během odpoledne nahlédnout do našeho YMCA centra a 
seznámili se i s rozmanitými aktivitami YMCA Jindřichův Hradec. 

A to vše především na oslavu 173. výročí založení YMCA - největší a nejstarší 
mládežnické organizace na světě.

YMCA na akci Město dětem

Tak jako každý rok se hradecká YMCA zúčastnila akce Město dětem. Naše 
stanoviště opět přitáhlo spoustu dětí i jejich rodičů. Připravili jsme pro ně 
totiž vedle již klasické lanové skluzavky také střílení z luků a foukaček, jízdy 

na kanoi po Nežárce, slaňování a natažená byla i síť. Pro předávání informací o 
našem spolku byl instalován i stánek s letáčky 
a sladkými odměnami pro děti. Za celé od-
poledne přišlo opravdu velké množství dětí a 
podle jejich reakcí věřím, že se jim “u nás” líbilo. 

Velký dík patří všem dobrovolníkům, kteří si i v 
té výhni našli čas pomoci s tak úžasnou akcí. Tak snad zase napřesrok.

Potáborové setkání

Již mnoho let se vždy 2. neděli v září schází hradecká YMCA k Potáborovému 
setkání. A tak tomu bylo i letos. Začali jsme bohoslužbami v Evangelickém 
kostele, na farní zahradě představili během vtipných scének všechny tábory, 

společně poobědvali a odpoledne strávili hrami, soutěžemi, povídáním, blbnutím... 
Zakončili jsme zase v kostele oblíbenými “svítákovkami” a závěrečnou modlitbou. 
Potáborko je velká, krásná akce, při níž můžeme být všichni spolu, poděkovat za 
proběhlé letní akce a načerpat sílu do dalších dnů.
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Čistá Bělá

Čištění pelhřimovské říčky Bělé se konalo již druhým rokem. Pokračovali jsme v 
úklidu toku, kde jsme minulý rok skončili a zase jsme našli spoustu nepořádku 
a věcí, které do říčky nepatří. Naše úsilí jsme završili opékáním špekáčků a 

oceněním dětí za jejich obětavost a pomoc. Již je naplánovaný termín čištění říčky 
pro příští rok. Bohužel se zatím zdá, že tato činnost je nekonečným příběhem, ale 
třeba se mýlíme a za několik let v Bělé nenajdeme žádné hygienické ubrousky, pneu-
matiky, kabely a další nepořádky.

Mikulášská u Bártů

Krásná a povedená akce u rodiny Bártů. Do jednoho, ano jednoho!, rodinného 
domu se vešlo 60 účastníků (převážná část z letní Mini Vlčice). Nechyběl Mikuláš, 
anděl a dva velmi strašidelní, ale v podstatě hodní čerti. Všechny děti byly hod-

né, a tak každé dostalo od anděla malý dárek. Samozřejmě za přednesenou básničku, 
písničku nebo hudební vystoupení. Někteří účastníci přespávali do druhého dne. 
Moc děkujeme rodině Bártů za azyl!!!

TeenSing

Novou letošní aktivitou je zpívání s kytarou na YMCA centru Teensing. Akci vede 
Honza Blažek a je určena všem dětem a mládeži od 12 let. Účastníci táborů si 
jistě rádi zase zazpívají táborové písničky a nekonečná inspirace je i ve Svítáku. 

Tak ať je o akci zájem!
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Den otevřených dveří 

V pátek 8. 12. 2017 jsme otevřeli dveře našeho YMCA centra, abychom oslavili 4. 
výročí od zahájení jeho provozu. K tomu byly připraveny ukázky našich aktivit 
a potěšila nás i návštěva p. místostarosty Ing. Bohumila Komínka.

YMCA centrum na sídlišti Vajgar nabízí mnoho různorodých aktivit, které se těší 
velkému zájmu obyvatel celého města.

Novoroční pochod 

Na již tradiční novoroční pochod z Pelhřimova na Křemešník a zpátky jsme vyra-
zili zase trošku s předstihem - už v prosinci. Taky tradičně. Ačkoliv se z počátku 
zdála účast výletníků skromnější, během cesty se k nám připojili naši další 

kamarádi a nakonec jsme na Křemešník dorazili ve větší tlupě. Zase tradičně. Tradice 
je tradice.

Višňovka

Višňovka je nově vzniklá akce. Jedná se o společný pobyt několika rodin - tento 
rok to bylo na necelý týden. Strávili jsme spolu pohodové chvíle v malebné 
vesničce plné smíchu, porozumění a přátelství. Už se těšíme na další rok.
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Dobrovolníci

Veškerá činnost YMCA Jindřichův Hradec je 
zajišťována dobrovolníky, kteří nezištně věnují svůj 
volný čas, své nápady a své síly pro společnou práci 

bez nároku na finanční odměnu. Díky jejich pravidelné 
práci může YMCA Jindřichův Hradec pokračovat ve své 
činnosti a rozvíjet ji. K zajištění chodu spolku byla navíc 
s Hanou Krejčovou (správa táborové základny Vlčice a 
administrativní práce) a Markétou Pavlíčkovou (vedení 
účetnictví) uzavřena dohoda o provedení práce

Děkujeme všem našim dobrovolníkům – velmi si jejich 
práce vážíme!

Rok 2017 byl 16. rokem naší správy táborové základ-
ny Vlčice na břehu Staňkovského rybníka. Ke zvel-
ebení místa, které využíváme k pořádání našich 

táborů, proběhly v loňském roce 3 brigády. Brigád se opět 
zúčastnilo mnoho našich  dobrovolníků včetně starších 
dětí.

Správa Vlčice

Výbor

Výbor spolku se sešel celkem 2x a pracoval v tomto 
složení:

 
- Hana Nosková, předsedkyně 
- Tomáš Drnek, místopředseda 
- Markéta Pavlíčková, hospodář 
- Jan Blažek 
- Lukáš Malínek  
- Kryštof Měkuta  
- Ondřej Soukup 

Vedle výboru působila také kontrolní komise ve složení: 
- Jiří Nořinský 
- Michaela Kučerová 
- Antonín Freimann
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Poděkování
Na závěr chceme poděkovat všem, kdo jakýmkoliv způsobem 
přispěli k dobré práci YMCA Jindřichův Hradec.

Za vedení celoročních aktivit děkujeme:

• Jaroslavu Hojnému za vedení pěveckého sboru YMCA Jak-
oubek 
• Martině Koppové, Marcele Tetivové Bitalové, Janě Zobalové a 
Lucii Smékalové za vedení Mateřského centra (Martině navíc za 
Hravé poznávání a Večery pro maminky) 
• Davidu Balcarovi a Blance Nové za Kavárničku pro seniory 
• Haně Noskové za Klub 
• Janu Blažkovi za TeenSing 
• Michalu Procházkovi za futsal a za fotbálek  
• Jiřímu Nořinskému za volejbal 
• Zdeňku Krejčovi za pingpong 
• všem v Moravči za péči o naše tamní členy, přípravu a vedení 
všech aktivit 

Za přípravu a realizaci letních táborů děkujeme hlavním ve-
doucím (a spoustě dobrovolníků):

• Michalu Procházkovi za MiniVlčici 
• Ondřeji Soukupovi za Vlčici II. a za Vlčici Teen 
• Tomáši Drnkovi za Vlčici I. 
• Kryštofu Měkutovi za Rosomák 
• Danielu Matějkovi za MoraVlčici 
• Lukáši Malínkovi za Vaklondike

Dále děkujeme: 

• Haně Krejčové za kancelářskou práci a za péči o TZ Vlčice 
• Jiřímu Pavlíčkovi a Zdeňku Krejčovi za technickou péči o TZ 
Vlčice a o YMCA centru 
• Markétě Pavlíčkové za vedení účetnictví  
• všem na ústředí YMCA v ČR za dobrou spolupráci 
• všem, kdo pamatují na naši práci ve svých modlitbách

Naše velké poděkování patří Davidu Balcarovi a celému sboru 
Českobratrské církve evangelické v Jindřichově Hradci za to, 
že ve sboru můžeme mít své zázemí a čerpat v něm duchovní 
posilnění pro svou práci.

V neposlední řadě děkujeme za dlouhodobou dotační podpo-
ru Městu Jindřichův Hradec, Nadačnímu fondu rozvoje města 
Jindřichův Hradec, Jihočeskému kraji a Ministerstvu školství, 
mládeže a tělovýchovy.

Seznam našich sponzorů v roce 2017:

3e – projektování ekologických staveb s.r.o.  
Aeroklub Jindřichův Hradec 
ACP Traductera, a.s. 
Ad Lacus – Dagmar Smejkalová 
AGRO-LA, spol. s r.o. 
Agro Leasing J. Hradec s.r.o. 
Anglo česká s.r.o. 
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. 
Bistro Karot – Libor Kamenický 
Bylinky – Zuzana Kořínková 
Ciret s.r.o. 
Černej pták – penzion a restaurace 
Český nadační fond pro vydru 
Dada club – Zdeněk Kasper 
Fit studio Eden 
Fruko-Schulz s.r.o. 
Fyzioterapie – Petra Míchalová 
Hostinec U Dělostřelců, Jindřiš 
Housarovi, s.r.o. 
Jednota, spotřební družstvo 
Jindřichohradecké místní dráhy, a.s. 
Kapitán JH s.r.o. 
Kozlovna Měšťán – David Matoušek 
Krninská Stanislava – keramika  
KUNKELA Clinic s.r.o. 
Květiny – Ing. Vladimír Nosek 
Lego Charity 
Manakamana, s.r.o. – Indická restaurace 
OPaLL-AGRI, s.r.o. 
Otevřená OKNA, z.ú. 
PEKÁRNA Novosedly spol. s r.o. 
POLLMANN CZ s.r.o.  
Prádlo – punčochy – Slavíkovi  
Přírodní zahrada, z.s. 
RAIN tiskárna s.r.o. 
Ráj sýrů Gourmetstore – Andrea Vinciková 
RAW Gym – Miroslav Kubů 
Rehabilitace na baště – Naďa Štěrbová 
Restro – Jana Mitasová 
Rybářské potřeby – Luděk Mitas 
Santal, s.r.o. 
Služby města Jindřichův Hradec s.r.o. 
Spojené kartáčovny a.s. 
Střapatá Bohunka Bistro & Café 
SUBTER PLUS s.r.o. 
Svítidla Jiří Haláček 
Truhlářství Michal Hošek 
VS montáže – Vladimír Slavík 
Waldviertler Sparkasse von 1842 AG 
Zahradní centrum 
ZD RADELO
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Náklady Kč Výnosy Kč

Spotřeba materiálu,DHIM,DNIM 488 265,44 Dotace MŠMT 183 300,00
Služby, nájmy, opravy, telefony, 

cestovné, energie
281 307,51

Jiné dotace - přímé KČ 
(minist., obce, nadace)

62 150,00

Mzdy, OON, ZP, SP a ost.zákonné 
pojištění

114 000,00 Členské příspěvky 41 700,00

Ostatní náklady 7 443,20 Dary 115 613,04

Odpisy 0,00 Příjmy z vlastní činnosti 677 060,00

Poskytnuté dary a příspěvky 33 350,87 Ostatní výnosy 99,10

Daň z příjmu právnických osob 0,00

Náklady celkem 924 367,02 Výnosy celkem 1 079 922,14
Zisk 155 555,12 Ztráta 0,00

Aktiva Kč Pasiva Kč

Hmotný a nehmotný Investiční 
majetek

42 150,00 Vlastní jmění 687 507,71

Finanční investice 0,00
Nerozdělený zisk/
neuhrazená ztráta

00,00

Oprávky k hmot. i nehmot. 
invest. majetku

0,00
Závazky z obchodního 

styku
-513,04

Peněžní prostředky 801 479,79 Závazky ze závislé činnosti 00,00

Pohledávky z obchodního styku 0,00
Daň z příjmů právnických 

osob
00,00

Pohledávky za zaměstnanci 0,00 Ostatní pasiva 1 080,00

Ostatní aktiva 0,00

Aktiva celkem 843 629,79 Pasiva celkem 688 074,67

Ztráta 0,00 Zisk 155 555,12

Hospodářská zpráva

Hospodářský výsledek 2017

Rozvaha 2017



YMCA Jindřichův Hradec
Bratrská 129/IV 

377 01 Jindřichův Hradec 
Web: www.ymca-jh.cz 

Email: jh@ymca.cz


