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YMCA Jindřichův Hradec i v roce 2018 pokračovala v organi 
zování akcí a aktivit 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 
na dalších pět let poskytlo k užívání Město Jindřichův Hradec, 
pokračovaly pravidelné celoroční akce.

V roce 2018 pracovalo 11 celoročních skupin, proběhlo 8 letních 
táborů, 1 akce vícedenní, 22 víkendových akcí a mnoho akcí jednorá
zových – celkem se uskutečnilo 68 akcí. K 31. 12. 2018 měla YMCA 
Jindřichův Hradec 303 členů všech věkových kategorií.

ymca  
Jindřichův hradec
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Poslání sPolku

1. YMCA Jindřichův Hradec je křesťansky 
orientovaný dobrovolný nepolitický 
a neziskový spolek, které usiluje o plno
hodnotný život mladých lidí a hlásí 
se k celosvětovému společenství YMCA 
(dále jen „YMCA“).

2. YMCA je hnutím služby a pomoci. Har
monickým rozvojem tělesné, duševní 
a duchovní stránky člověka, chce přispívat 
ke zdravému, odpovědnému a radost
nému 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 lid
mi. Jakékoli rozdíly

4. v názorech na jiné věci, jakkoli důležité, 
nemají narušovat bratrské vztahy mezi 
členy Světové aliance.“ Pařížská báze je 
závazná pro všechny oblasti práce YMCA.

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

6. Praktickým naplňováním křesťanských 
principů vede YMCA mladé lidi k Ježíši 
Kristu a plnosti života v něm.

7. Účel YMCA Jindřichův Hradec spočívá 
v péči o všestranný tělesný, duševní a du
chovní rozvoj především mladých lidí, a to 
členů YMCA i neorganizované 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 spo
lupráci mladých lidí.
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Beachvolejbal se pro 
skupinku nadšenců stal nedílnou 
součástí nedělního odpoledne. 
Scházejí se tu celé rodiny a občas 
k nám zavítají i sportovci dříve 
narození. Vedle sebe se tak set
kávají hned tři generace a tráví 
spolu příjemné a smíchem prot
kané sportovní chvíle.

BeachvolejBal  
v Pelhřimově

celoroční Pravidelné aktivity

Futsal pro malé kluky 
i holky se v letošním roce povedl. 
Od podzimu do jara chodíme do 
tělocvičny, kde se pravidelně 
schází 5 až 8 dětí. Jaro a léto, 
pokud to počasí dovolí, trávíme 
na venkovním hřišti hned vedle 
YMCA centra. Z těchto akcí jsem 
měl největší radost. Několikrát 
se sešlo víc jak 10 dětí. Futsálek 
je určen pro děti od 6 do 12 let. 
Scházíme se každé úterý od 17 do 
18 hodin.

YmCA futsáleK
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Pěvecký sbor Jakoubek 
pracuje pod vedením MUDr. Ja
roslava Hojného. Má v současné 
době 26 aktivních členů. V roce 
2018 se uskutečnilo 14 koncertů 
a jiných akcí.

Jakoubek v roce 2018 
nacvičil překvapení na ples YMCA 
s názvem Pomotané nohy. Docela 
jsme se vyřádili a snad i potěšili 
účastníky plesu. 

Prvním vystoupením 
v roce 2018 bylo zpívání při 
příležitosti vzpomínkové akce 
Pamatuj. Připomněli jsme si 
židovské oběti holocaustu za 2. 
světové války. Vystoupení se ko
nalo na náměstí Míru u Marián
ského sloupu a vedle PS Jakoubek 
se zúčastnily ještě PS Smetana, PS 
Zanoty a Chrámový sbor Adama 
Michny. 

V dubnu Jakoubek 
uspořádal v Jindřichově Hradci 
společný Velikonoční koncert 

PěveCKý sbor  
JAKoubeK

se sborem Lumen z Pacova.

Dubnové soustředění sbo
ru v Řásné bylo jako vždy plné 
práce i zábavy. Věnovali jsme 
se Lužanské mši a dalším sklad
bám, které jsme plánovali pro vy
stoupení na Kypru.

V květnu zpíval Jakoubek 
v pátek na Noci kostelů a hned 
v sobotu jsme odjeli do Moravské 
Třebové na sborový festival 
Moravskotřebovské arkády. Tady 
jsme zpívali poprvé nazvučení 
a byl to zajímavý zážitek.

Na podzim  jsme zpěv 
zahájili zpíváním na křtinách.

V říjnu jsme se zúčastnili 
a podpořili tak benefiční koncert 
pro organizaci Okna Jindřichův  
Hradec.

28. 10. jsme zpívali v koste
le ČCE při příležitosti 100. výročí 

založení evangelické církve.

Listopad byl pro nás 
významný měsíc, protože jsme 
byli pozvání na Kypr, kde jsme 
strávili celkem 7 dní. Společně 
s Kyperským sborem a sborem ze 
Žiliny jsme zpívali opět Lužanskou 
mši od. A. Dvořáka. Měli jsme i sa
mostatné vystoupení.

Již tradiční je zpívání 
na každoroční ekumenické 
bohoslužbě v kapli na zámku 
v Jindřichově Hradci. Adventní 
koncert se konal v Horních 
Dubenkách.

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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V pátek večer se pravidelně 
schází skupinka mládežníků. Set
kání má dvě části, v první bereme 
do rukou hudební nástroje, ve 
druhé se vyráží do tělocvičny 
nebo za pěkného počasí ven 
na fotbal. To se k nám přidají 
ještě další. 

KeCKY

Již více než pět let je v pro
vozu 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, pov
ídáme 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 také občas 
přespíme. Naposledy 10. listo
padu – povídali jsme si o sv. Mar
tinovi, vyráběli k tomu lampióny 
a obešli s nimi sídliště. Druhý den 
jsme šli společně nakoupit do 
sbírky Potraviny pomáhají a děti 
přišly na to, že se nám to vlastně 
propojilo s pomocí potřebným ze 
svatomartinského příběhu.

V YMCA centru máme 
skvělé zázemí a Městu Jindřichův 
Hradec za to patří náš velký dík.

Klub  
v YmCA Centru

Místo fotky si jen představte partu upocených lidí ;)
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Mateřské centrum fun
govalo na YMCA centru na sídlišti 
Vajgar i v roce 2018, stejně jako 
v předchozích letech ve dvou 
všedních dnech, a to v úterý a ve 
středu v dopoledních hodinách. 
pro starší (školkové) děti byla 
herna otevřena jednou měsíčně 
v sobotu. Nová vlna malinkatých 
dětí nám pomalu odrostla do 
předškolkového věku, kdy si 
společné zpívání a říkanky velmi 
užívají a velmi se na ně každý 
týden těší. Stále přicházejí i nové 

mAteřsKé  
Centrum

tváře, takže až současná “gene
race” odejde do školek, bude mít 
mateřské centrum pořád dost 
účastníků. 

Stejně jako v předchozích 
letech zůstává základní 
myšlenkou Mateřského centra 
tvořit bezpečný prostor pro set
kávání dětí předškolkového věku, 
ve kterém si pomalu a nenásilně 
zvykají na kolektiv dětí, ale i pro 
setkávání jejich rodičů, aby mohli 
společně sdílet rodičovské ra
dosti a starosti.
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V návaznosti na Kecky 
se objevil nápad, jestli neudělat 
něco podobného i s menšími 
dětmi. Začalo to před prázdnina
mi v Moravči za hřbitovem jako 
„fotbal tatínků s malými dětmi.“ 
Nejdřív se nás scházelo osm. Po 
prázdninách jsme začali uvažovat 
o tělocvičně, shodli jsme se, že 
nebudeme ani maminkám bránit, 
a že to nemusí být jen o fot
bale. Teď se scházíme i v dvoj
násobném počtu každé úterý 
v tělocvičně Nové Cerekvi.

sPortování (neJen) 
s PředšKoláKY

Ping pong díky nadšeným 
hráčům pokračoval i v roce 
2018, jenom byly trochu prob
lémy s místem setkávání, ale 
vše se nakonec vyřešilo. Jde 
o bezkon taktní 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. 

Ping Pong
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tábory

Tábor pro děti a rodiče 
se, stejně jako každý rok, 
velmi vydařil. Letos se tábora 
zúčastnilo 37 dospělých a 28 
dětí. Mini Vlčice proběhla díky 
skvělé partě a pomoci ochotných 
rodičů i dětí bez sebemenších 
zádrhelů a problémů. Nevyskytly 
se ani žádné zdravotní problé
my. Opět nám přálo počasí, 
a tak jsme si celý tábor opravdu 
užili. Celotáborové téma byl “As
terix a Obelix mise Kleopatra“. 
Pomáhali jsme se stavbou 
chrámu Kleopatře, která ho slí
bila Cézarovi. Zažili jsme mnoho 
dobrodružství a nebezpečných 
situací, které nalíčili Podrázis 
a samotný Cézar. Naopak spoustu 
legrace jsme zažili s dvorním ar
chitektem Neuminicem. Nakonec 
vše dobře dopadlo. Chrám jsme 
postavili a Kleopatra s Céza
rem se usmířili. Rádi bychom 
touto cestou poděkovali všem 
účastníkům tábora. Michal 
a Monika Procházkovi.

mini vlčiCe
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Rodinný tábor Višňovka 
se tentokrát konal v Řehořinkách 
u Kardašovy Řečice. Měli jsme 
se náramně! Hodně jsem spor
tovali. Sehráli jsme několik fotba
lových utkání, sjížděli jsme řeku 
Nežárku a ochutnali i orientační 
závody na kole. Ne všichni 
však oplývají dobrou orientací 
v terénu, takže se někteří z nás 
i několikrát ztratili, nakonec 
ale zase našli. My dospěláci jsme 
žasli nad dětskými účastníky, nad 
jejich dovednostmi a vytrvalostí.

višňovKA

Každý rok na našem táboře 
zažíváme dobrodružství v úplně 
novém světě nebo epoše. Ten
tokrát jsme ale dokonce cestovali 
v čase, a tak jsme mohli navštívit 
různých světů a epoch hned 
několik. Naše cesty nás postupně 
zavedly třeba do starověkého 
Egypta a Řecka, mezi Vikingy 
i kovboje, do středověké Číny 
i Českých zemí a to zdaleka ne bylo 
všechno. Vždy je v tom ovšem 
nějaký háček, a tak jsme se i my 
v chodbách času brzy potýkali 
se zlosyny, kterým jsme se museli 
postavit. Výzva to nebyla snadná, 
ale my ji přijali statečně a nakonec 
také ve slavné bitvě zvítězili. Pak 
už zbývalo jen vše v naší historii 
opět vrátit na své místo a náš 
příběh opět dobře dopadl. Aby 
toho dobrodružství nebylo málo, 
vyprávěli jsme si ještě příběhy 
krále Šalomouna.

vlčiCe ii
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V červenci se před vla
kovým nádražím v Jindřichově 
Hradci proplétá nebývale živý 
dav. v tom davu padesát devět 
osudů, které teď směřují k jed
nomu jedinému cíli, nastoupit do 
autobusu a odjet na Vlčici. a víte 
co, nasedejte spolu s námi…

Zkušeně se zabydlujeme. 
Chceme co nejdříve naskákat do 
Staňkovského jezera a zažít další 
z řady legendárních koupaček. 
Zdržuje nás sodomský král Briša, 
který se chvástá, že nás ochrání 
před bitvou devíti králů. Úplně 
se mu to nedaří, takže musíme 
my, pastevci z Abramova rodu, 
zachránit nejen Brišu ale hlavně 
našeho příbuzného Lota. Když 
nastává tma tmoucí, mluvíme 
s Abramem o tom, jak přes 
všechny těžkosti důvěřuje Hos
podinu a jeho slibům. Hospodin 
nás proto vyzve, abychom prošli 
ohnivou pecí a odnesli si kapku 
vody, která nás, jako připomínka 
Božího zaslíbení, provede 
příběhem Abrahama, jeho syna 
Izáka a vnuka Jákoba. S Abra
hamem prožíváme narození syna 
Izáka i jeho „obětování“, Izákovy 
námluvy s Rebekou, těžkosti 
a sváry přistěhovalců v cizích 
zemích, vztahy mezi sourozenci 
Jákobem a Ezauem, nároky vy
kutálených příbuzných z rodu 
Lábanova, Jákobovo požehnání 
a návrat jeho velké rodiny do za
slíbené země.

Hrajeme spoustu her, při 
kterých je samozřejmé, že pádlu
jete tak rychle, až na kánoi létáte, 
aby vás nedostihli tajtrlíci, piráti 
a jejich záludné střely a cákance… 
Jdete po lese a najednou uvidíte, 
jak na stromě rostou brambory, 
mrkev, kastrol. Tak si řeknete, že si 

vlčiCe i. 2018  
Aneb od AbrAmA 

K JáKobovi

uvaříte bramboračku… Máte v ru
kou tři papírové koule a snažíte 
se nahnat do ohrady splašené 
stádo Jákobových koz… na Vlčici 
nic nemožného a neobvyklého.

Mimo her zlepšujeme 
naše dovednosti plněním vlčků, 
koupeme se, odpočíváme… Když 
se setmí, tak zpíváme u ohně 
písničky. Jejich melodie pak 
ševelí korunami stromů a tiše 
se vkrádají do příběhů, které si 
vyprávíme před spaním. 

Letos si společně také 
připomínáme 100. výročí vzniku 
Československa. Vztyčili jsme 
proto v tábořišti nový stožár 
na českou vlajku. na výletě se pak 
setkáváme s významnými osob
nostmi naší země. Ale i naše 
osobnosti se stávají významně 

jiné díky rolím, podle kterých 
se máme chovat. Cestují tedy spo
lu: dva bezdomovci, dohazovačka, 
voják, ten co blbě čumí, chame
leon… a další… a taky strom.

Pokud vám vyhládlo, ne
bojte se, naše milované kuchařky 
se o vás postarají. Dostanete třeba 
vepřoknedlozelo nebo pizzu! 
Ale pozor, cestou do kuchyně 
musíte zavýt u nové sochy Vlčice. 
Je uhnětená z lásky a voní lesem, 
dobrodružstvím a přátelstvím. 
Tak jako celý náš tábor.
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Letos jsme se na Rosomáku 
přenesli do pohádkového 
světa Medvídka Pú. Zabývali 
jsme se chovem včel (a hlavně 
medobraním). Oslavili jsme 
Ijáčkovy narozeniny. Společně 
s Kryštůfkem Robinem jsme 
se vzdělávali. Vykoupali jsme 
špinavá prasátka z řad vedoucích. 
v noci a daleko od tábořiště jsme 
dobyli severní tyčnu. Vyzkoušeli 
jsme si, jaké to je zůstat někde 
trčet. Postavili jsme nový domek 
pro Ijáčka, zachránili prasátko 
a při tom všem jsme si užili 
spoustu legrace. 

Na etapy velké táborové 
hry navazoval duchovní program 
s tématem ctnosti a neřesti. 

Jako každý rok jsme se taky 
věnovali tábornickým doved
nostem – střelbě z luku, vázání 
uzlů, rozdělávání ohně. Hráli jsme 
hry na louce, zpívali u ohně v týpí 
a poznávali okolní přírodu.

rosomáK

Pobyt rodin z okruhu 
Moravče měl opět dvě linie. Menší 
parta mládežníků trávila dny 
na Vlčici ve stylu Vlaštovek a Ama
zonek, větší část tábora putovala 
po celém světě. S australskými 
domorodci jsme zachraňovali 
korálové útesy, v Rusku jsme 
pomáhali stavět transsibiřskou 
magistrálu, v Americe jsme… ob
jevovali Ameriku.

morA-vlčiCe
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Záhady a všelijaké 
nevysvětlitelné události..., to je 
náš táborový denní chléb. Pokud 
už se jednou ocitneme na tábořišti 
na Valkounově, nestačíme se di
vit, co se kolem nás děje.. „Divné 
to věci dnes dějou se v údolí“... Co 
může být inspirativnějším textem 
pro dětský tábor. 

Odborník na slovo vzatý, 
slavný anglický detektiv s dým
kou. Náš, takřka pokrevní bratr  …  
Už to nám dává naději na pestré 
spektrum dětských her, jež mo
hou simulovat skutečné a právě 
probíhající vyšetřovací procesy. 
☺ 

V co především doufám, 
že si děti odnesly… To je láska 
k čestnému jednání, životu 
a také vědomí, že k velkým 
závěrům a objasnění těch 
nejzamotanějších záhad, vede 
cesta skládající se z objasňování  
i těch droboučkých, každodenních 
banalitek a prkotin. 

vAKlondiKe

Příjezdem na Vlčici jsme 
se ocitli ve velmi tajuplném 
příběhu. Stali jsme se hosty na bo
hatém sídle poněkud šíleného 
umělce. Brzy jsme ale zjistili, že 
při jeho umění nám nejspíše půjde 
o holý život! Začala hra o přežití 
a my sami jsme rozhodovali, 
koho budeme muset obětovat, 
aby se ostatní dostali ze spárů 
Rafaela Vento a jeho kumpánů. 
Jak se naše řady ztenčovaly, jeho 
výstava se rozšiřovala. Nezbývalo 
než využít poslední možnost 
a pokusit se o útěk. Jenže i to byla 
součást jeho plánu. Unikli jsme 
přímo na vernisáž výstavy, kterou 
celou dobu chystal, abychom po
dali svědectví o jejím vzniku. Ale 
dost už vážného tónu, protože 
tábor byl jako tradičně veliká 
legrace!

vlčiCe teen
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víkendové akce

Jednou měsíčně 
se v Moravči setkávají už 
mírně odrůstající děti a mládež 
k přespání, duchovnímu pro
gramu, hrám i výletům. Každé 
setkání je jiné. Jednou se hraje 
curling na zamrzlém rybníce, 
jindy se jde na puťák, často 
se zamíří na Valkounov, kde jsme 
tentokrát v listopadu i přespávali 
v táborové kuchyni.

doubCi

Jarní setkání Doubků nám 
krásně přerostlo do větší akce, 
na Valkounově se sešlo se asi 40 
lidí. S programem za námi přijel 
znalec středověkého bojování, 
pro menší děti bylo putování 
za pokladem, starší sehráli 
bojovku.

husitA 
nA vAlKounově
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Ve čtvrtek 20. dubna 2018 
se u YMCA centra na sídlišti Vaj
gar a v jeho okolí opět konala jarní 
akce pro děti spojená s úklidem 
sídliště a části lesa – pojmeno
vaná tak, aby název evokoval, že 
jde o ymkařskou akci – proto “Y” 
na začátku. 

Tentokrát jsme akci ještě 
více rozšířili, takže vznikla 
čtyřkombinace: vycházka s hrami 
spojená s úklidem sídliště a lesa 
+ táborák + přespání + sobotní 
úklid YMCA centra.

Odpadků jsme nasbírali 
za malou chvíli 3 velké pytle – 
za jejich odvoz děkujeme Službám 
města Jindřichův Hradec. 

V krásném podvečeru 
jsme si v zahradě YMCA centra 
opekli buřty, zazpívali s kyta
rou (děkujeme Jolce Mitasové 
a Aničce Krninské!) a hráli hry. 
Tak jako vždy jsme si moc užili 
i přespání, a protože YMCA 
centrum je naším ymkařským 
domovem a záleží nám na tom, 
abychom ho měli hezké, pustili 
jsme se hned ráno do jeho úklidu 
– umyli jsme okna, vysmýčili 
kouty, uklidili odpadky ze zah
rady, zametli chodník...

Díky všem, kdo pomohli 
a přispěli ke společné pohodě 
a spoustě udělané práce.

YArní úKlid
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Nová víkendovka za účasti 
opět účastníků letního tábora. 
Dubnový víkend jsme strávili 
v malebné vesničce Havraníky. 
Celkem bylo 26 účastníků. V so
botu jsme se zúčastnili organizo
vaného putovaní po vinné stezce. 
Nachodili jsme několik kilometrů 
ve velmi, na duben, horkém 
počasí. Zahráli jsme několik her, 
objevovali jsme krásy místní kra
jiny a ochutnali jsme pár vzorků 
místního výborného vína. Velmi 
milá akce, která byla obklopena 
fajn lidmi.

Znovín WAlKing – 
víKend mini vlčiCe

Při příležitosti 20 let od 
založení tábora Rosomák jsme 
uspořádali setkání bývalých 
i současných účastníků a ve
doucích. Většina programu 
se odehrála přímo tábořišti, 
na kterém se koná Rosomák 
většinu své existence. Zahráli 
jsme si táborové hry, zazpívali 
písně. Večer jsme si prohlídli staré 
fotky a zavzpomínali na jednot
livé tábory. v neděli ráno se ko
naly bohoslužby na Vosí skále. 
Ubytování jsme měli zajištěné 
v autokempu na Zvůli.

rosomáCKé setKání 
Po 20 leteCh
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Čundrácká sezóna roku 
2018 byla ve znamení jarního 
putování Novohradskými horami 
a na ně navazujícími podzimními 
Slepičími horami. Oba puťáky byly 
velmi úspěšné tím, že se popr
vé vytvořila opravdu početná 
parta kluků a  holek do nepohody. 
Počty kolem 17 vandrovníků nás 
rychle vynesly na horní limit 
těchto akcí. Společně jsme proz
koumávali oblasti kolem pralesa 
Hojná voda a vrcholu Kamenec, 
které nám učarovaly svou odle
hlostí. Není problém zde za celý 
den nikoho nepotkat. Následně 
pak oblasti kolem toku Malše, 
která vytvářela v občas deštivém 
počasí tajemná zákoutí. Vůbec 
poprvé jsme museli čelit větším 
rozmarům počasí a troufám si 
tvrdit, že jsme všichni obstáli 
se ctí. Nikdo si na nic nestěžoval, 
skoro mám pocit, že si někteří ani 
nevšimli. Moc se těšíme na další 
společná putování nádhernou 
přírodou pod heslem: „Nemůžem 
to neříci, dupeme za Vlčici 😊“

JArní A PodZimní 
PuťáKY vlčiCe ii 2018

Skřítkové, tesaři, vylezte z mechu. 
Chopte se náčiní postavte střechu. 
Skřítkové ze skal a skřítkové z lesa. 
Pila ať pracuje, sekera tesá..

Šuby, duby, dup, raz dva tři, hej rup.
pidimužík pracuje.. 
Šuby, duby, dup, raz dva tři, hej rup. 
Pidimužík kutá..

Šuby, duby, dup, jedli nebo dub, 
dřevo krásně zpracuje... 
Šuby, duby, dup, jedli nebo dub, 
nebozízkem vrtá..

brigádY vAlKounov
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Červnovou zlatou horečku 
zažil Valkounov ve své historii už 
podruhé. a opět se vydařila, sešlo 
se asi 80 účastníků. Z potoka 
jsme vyrýžovali množství zlata, 
proběhly soutěže v lukostřelbě, 
závody psích spřežení… a večer 
byla spousta muziky.

ZlAtá horečKA

Než byl založen Ten Sing, 
bylo potřeba se trochu připravit. 
a tak se koncem prázdnin sešla 
parta holek s hudebními nástroji, 
strávily spolu 3 dny, vařily si, 
trochu brigádničily, hrály fot
bal, a hlavně si ověřily, že jim to 
hudebně šlape. (Že jim to šlape 
kamarádsky, to ví už dávno.) 
Základ pro budoucí tensingová 
soustředění byl položen.

hudební 
soustředění

Letošní prodloužený 
víkend účastníků letního tá bo
ra jsme si užili v nedalekých 
Hlavatcích (kousek od Tábora) 
v pěkném objektu bývalé školy. 
Celkem bylo 43 účastníků. Pod
nikli jsme několik zajímavých 
výletů v okolí, každý podle svého 
uvážení. Navštívili jsme muzeum 
Čokolády a Lega v Táboře. Byli 
jsme ve strašidelném podzemí. 
Někteří z nás vyrazili i do 
nedaleké ZOO Větrovy. Proběhl 
společný sobotní i nedělní oběd. 
Sobotní večer jsme zavzpomínali 
a pustili si fotky z předešlých 
táborů Minivlčice. V neděli 
jsme se zúčastnili bohoslužeb 
v Soběslavi. Farář Richard Dračka 
z nás měl velkou radost. Víkend 
se opravdu povedl. Už se těšíme 
na další pokračování.

víKend mini vlčiCe 
v hlAvAtCíCh
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Jednorázové akce

Začátek nového roku již 
tradičně patřil Mustangově 
padesátce, „závodu“ a procházce 
na lyžích i bez nich. Letos se po 
osmi letech změnila trasa závodu, 
který je pořádán na počest Jana 
Mustanga Blažka. Tam, kde byl 
ještě loni cíl, to jest v Buku, byl 
1. neděli v lednu 2018 start. 
Vydali jsme se směr Roseč do 
hospůdky JITKA a cestou jsme 
plnili záludné otázky ze života 
mustangů a rozhodovali se, jestli 
je správná možnost za a), b) nebo 
c). Někdy jsme nevěděli, zda 
se jedná o koně nebo Honzu. Ten, 
kdo si letos bral s sebou běžky, 
tak měl smůlu, protože sníh 
z loňského roku nevydržel a mís
to něj nastoupilo na scénu bláto. 
Po namáhavé cestě, která nám 
trvala asi 2 hodiny a 15 min jsme 
konečně došli do slíbené a útulné 
hospůdky v Roseči, kde proběhlo 
vyhodnocení kvízu a příjemné 
popovídání s přáteli. 

mustAngovA 
PAdesátKA  – 

8.ročníK

Každý druhý čtvrtek 
v měsíci se setkáváme v do
poledních hodinách se seniory 
v tzv. Kavárničce v YMCA cen
tru na Vajgaře. 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 Novo
hradských hor. Kavárnička je 
navštěvovaná a připravený pro
gram se seniorům líbí. 

KAvárničKA



20

Tentokrát se to vše odehrá
lo 20.1.2018. Přišli všichni! Tedy 
přesně takové množství lidí, jaké 
si desátý ročník YMCA plesu 
zasloužil.

Program odstartovaly 
holky z Klubu YMCA tancem 
na naši celosvětovou hymnu 
„WÁJ EM SÍ EJ“. Bylo to moc pove
dené a rozproudilo to atmosféru, 
takže parket se hned po skončení 
předtančení zaplnil tanečníky 
a hudbou známé kapely Baret. 
pro děti tu byl v zápětí domluven 
„pan bublinář“ – největší atrakce 
pro nejmenší… možná i větší 
(třeba Verča Slavíková spěchala 
na ples jen kvůli tomu). v pauzách 
programu se mohl každý vyfotit 
ve Fotokoutku, který jsme letos 
připravili speciálně na 10. výročí 
s kulisami a hlavními organizá
tory plesu, kteří byli zvěčněni 
na kartonových maskách. o Fo
tokoutek se nám staral úžasný 
Jéňa Strojek.

V půl desáté přišel jako 
každý rok čas spuštění balónků 
a večerky nejmenších ymkařů. 
Tím se uvolnil prostor pro vášnivé 
tanečníky, protože z parketu 
zmizela většina dětí, a tak byla 
menší pravděpodobnost, že jed
no z nich někdo zašlápne.

Vzhledem k tomu, že 
letošek byl slavnostním velkým 
desátým ročníkem, neměli jsme 
jen jedno překvapení, nýbrž dvě! 
a to první přišlo na řadu už ve 
22 hodin. Část lidí z pěveckého 
sboru Jakoubek si pro nás 
připravila unikátní tanec, který 
byl zároveň složitým optickým 
klamem. Byla to veliká zábava 
a sklidili zasloužený bouřlivý 
potlesk.

Ve 23 hodin se rozjelo loso
vání velké tomboly. Jako vždy v ní 
byla spousta krásných cen, ale 

Ples YmCA

vůbec nejzajímavější byla cena 
první – raft. Velký, již nafouknutý, 
raft, který byl celý večer vys
taven na pódiu – na očích všem 
návštevníkům plesu. a tato cena si 
vybrala svého majitele nejlíp, jak 
mohla – Krejčovi. Přišli si k pódiu 
pro svou výhru a Hanka se ke sto
lu vrátila nesena ve svém v raftu. 
na řadu přišla i cena útěchy, kte
rou nemohl vyhrát nikdo jiný, než 
ten kdo vyhrál hlavní cenu, žeano 
. Takže Krejčovi si ve svém raftu 
ještě mohli pochutnat na aspiku.

Přišla půlnoc a na pódiu 
se náhle objevili naši malívelcí 

pod vedením Anny a Jolany. Bylo 
to vážný. Žádná sranda… asi 
dospívají. Připravili si pro nás 
recitaci, na kterou navázal zpěv. 
Bylo to shrnutí toho, co vše jim 
YMCA dala, a jak moc si jí váží. Byl 
to doják. Jana brečela… a nebyla 
sama. 

Po půlnočku ze všech 
opadl stres z jakýchkoliv povin
ností a tak už jsme si mohli do 
konce plesu pouze užívat tance 
a produktů z dolního baru. 
Výroční ples se povedl nejlíp, jak 
mohl. Děkujeme za to! 
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V čase, kdy ještě ani 
sněženky nevykoukly, aby daly 
naději všem, kdo vyhlížejí jaro, 
je potřeba si najít radosti jiné. 
Karneval! Ve spolupráci s obcí 
Moraveč ho pořádáme už několik 
let. Příprava her i živá muzika 
je ve vlastní režii. Lidé na tuhle 
akci jezdí nejen z Moravče, ale 
i z širokého okolí.

KArnevAl

7. března 2018 proběhl 
v našem městě již 6. ročník vzpo
mínkové akce PAMATUJ!, která 
se koná k uctění památky obětí 
holocaustu. 

Jindřichohradecké pěvecké 
sbory zazpívaly na náměstí Míru 
3 písně – Hatikva, Šema Jiz
rael a Kde domov můj – a poté 
jsme se sešli v bývalé synagoze 
k promítání filmu za hradbou 
ghett.

PAmAtuJ! 2018

V neděli 10.6.2018 
proběhlo na sídlišti Vajgar již 
5. YMCA odpoledne pro děti. Opět 
bylo plné her a soutěží, nechyběl 
skákací hrad, odměny, balónky 
YMCA ani hod na basketbalový 
koš – basketbal totiž vznikl právě 
v YMCe.

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

A to vše především na osla
vu 174. výročí založení YMCA – 
největší a nejstarší mládežnické 
organizace na světě.

YmCA odPoledne 
2018

Akce PAMATUJ! se již na
pev no zařadila mezi naše akti vi
ty a doufejme, že alespoň trochu 
přispěje k připomínání hrůz 

holocaustu a stane se protiváhou 
současných projevů rasové 
a náboženské nesnášenlivosti.
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Tak jako každý rok 
se jindřichohradecká YMCA zú
čast nila akce Město dětem – 
v parku pod gymnáziem na svém 
tradičním stanovišti pod Naxero
vou lávkou.

Pro děti jsme připravili 
lanovou skluzavku, střílení z luků 
a foukaček, jízdu na kanoi po 
Nežárce, slaňování a šplhání po 
síti. u stánku si mohli zájemci 
vyzvednout sladkou odměnu 
a dozvědět se něco o YMCe. 
za celé odpoledne přišlo opravdu 
velké množství dětí a podle jejich 
reakcí věříme, že se jim u nás 
líbilo. 

Velký dík patří všem 
dobrovolníkům, kteří přišli po
moci – speciální poděkování míří 
tentokrát k účastníkům Vlčice 
Teen, kteří ukončili svůj tábor 
o den dřív, aby na Městu dětem 
pomohli.

YmCA nA AKCi
město dětem

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 Evangelic
kém kostele, na farní zahradě 
představili během vtipných scé
nek všechny tábory, společně 
poobědvali a odpoledne strávili 
hrami, soutěžemi, povídáním, 
blbnutím... Zakončili jsme zase 
v kostele oblíbenými “svítákov
kami” 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.

Potáborové  
setKání
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Pak přišel další nápad: 
v Pelhřimově se bude scházet 
nové „nábožko“, pojďme na to 
navázat oddílem skautského 
ražení! Scházíme se cca v počtu 
8 dětí  a 2 vedoucích (Lucie 
Křivohlavá a Daniel Matějka) 
každý pátek v Pelhřimově. Hra
jeme hry, zpíváme s kytarou, 
učíme se poznávat přírodu, zlepšit 
své dovednosti a poznat sami 
sebe. na cestě nás provází profe
sor Neuron, kterému pomáháme 
řešit nejrůznější záhady a otázky, 
se kterými se na něho obrací děti 
z celého světa.

oddíl JežečCi

Jak Kecky rostly, bylo jasné, 
že je potřeba s nimi udělat něco 
pořádného. Založíme kapelu! 
a na množství záleží! Od října 
se každou středu odpoledne 
začala v Pelhřimově scházet 
parta mladých a cosi nacvičovat. 
Taky při tom najdou chvilku 
na nějakou hru nebo povídání 
o něčem vážnějším, ba i du
chovním. Ten Sing Pelhřmov je 
na světě a má za sebou první 
koncerty!

ten sing

Děti z Klubu YMCA 
pravidelně vyrážejí na víkendové 
výlety. v sobotu 21. října jsme 
zamířili do Tábora. v mlžné pod
zimní atmosféře jsme si všichni 
užili pátrací hru *Práčecí průšvih* 
ze skvělé série Skryté příběhy, 
děti se vyřádily na hřištích, která 
jsme cestou potkali, a všichni 
jsme poznali další kousek naší 
země a její historie.

výlet do táborA
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V neděli 28. října jsme 
oslavili stoleté narozeniny 
naší republiky happeningem 
na náměstí. i přes nepřízeň počasí 
se nás sešlo asi 80 a významná 
období naší historie jsme si 
připomněli písničkami, které 
tato období vystihují. Během 
zpěvu jsme rozsvítili 100 svíček 
a pak jsme k lípě na Masarykově 
náměstí položili kytici s trikolo
rou. Závěrečný společný zpěv 
československé hymny byl velmi 
silným zážitkem. Takovým, jaký 
nás všechny nabíjí do další práce 
pro naši krásnou zemi.

YmCA slAví  
100 let rePubliKY

Krásná a povedená 
akce u rodiny Bártů. Do jed
noho, ano jednoho!, rodinného 
domu se vešlo 55 účastníků 
(převážná část z letní Mini 
Vlčice). Nechyběl Mikuláš, anděl 
a dva velmi strašidelní, ale 
v podstatě hodní čerti. Všechny 
děti byly hodné a tak každé 
dostalo od anděla malý dárek. 
Samozřejmě za přednesenou 
básničku, písničku nebo hudební 
vystoupení. Někteří účastníci 
přespávali do druhého den. Moc 
děkujeme rodině Bártů za azyl!!!

miKulášsKá  
u bártů
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Každoroční Novoroční po
chod má již několikaletou tradici. 
Tentokrát jsme šli z Pelhřimova 
k Stříbrné studánce pod 
Křemešníkem a zase zpátky. Ušli 
jsme přes 18 km kopcovitým 
terénem a nestydíme se to přiznat 
– všechny nás námahou bolely 
nohy. Ale to je jen další motor 
k tomu, abychom trošku natréno
vali a posílili svaly na příští rok.

novoroční PoChod

Nová jednodenní akce, 
která je určena nejen účastníkům 
Minivlčice, ale všem YMCAřům. 
Poslední den v roce se nás sešlo 
zhruba 30. Dopoledne jsme vy
razili objednaným autobusem 
k hradu Landštejn. Zde jsme prošli 
zajímavý okruh, který vedl kolem 
hradu a nedaleké vodní nádrže. 
Počasí nám přálo. Spousta sněhu, 
jasno a poměrně teplo. Po cestě 
jsme opekli buřty a odpoledne 
se vrátili klasickou linkou přes 
Novou Bystřici do Jindřichova 
Hradce. Někteří z nás pak pos
lední den v roce 2018 zakončili 
a oslavili u Smejkalů. Tímto patří 
velké díky za přípravu a organi
zaci + pohoštění a zázemí Pepovi 
a Dáše.

silvestrovsKý 
výšlAP
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dobrovolníci

sPráva vlčice

výbor

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

Aktivit a akcí YMCA Jindřichův Hradec se v loňském roce zúčastnilo celkem 92 dobrovolníků. 

Rok 2018 byl 17. rokem naší správy táborové základny Vlčice na břehu Staňkovského rybníka. ke zve
le bení místa, které využíváme k pořádání našich táborů, proběhly v loňském roce 3 brigády. Brigád se opět 
zúčastnilo mnoho našich dobrovolníků včetně starších dětí.

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

26
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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 Jakoubek
• Martině Koppové, Janě Zobalové a Lucii Smékalové za vedení Mateřského centra
• Michalu Kittovi a Blance Nové za Kavárničku pro seniory
• Haně Noskové za Klub
• Janu Blažkovi za TeenSing
• Michalu Procházkovi za fotbálek
• Jiřímu Nořinskému za volejbal
• Zdeňku Krejčovi za pingpong
• Martině Malínkové za beachvolejbal
• Danielu Matějkovi za Ten Sing v Pelhřimově
• Lucii Křivohlavé za dětský oddíl Ježečci
• všem ostatním v Pelhřimově a Moravči za péči o naše tamní členy, přípravu a vedení všech aktivit

Za přípravu a realizaci letních táborů děkujeme hlavním vedoucím (a spoustě dobrovolníků):
• Michalu Procházkovi za MiniVlčici
• Martině Malínkové za Višňovku
• 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
• Kryštofu Měkutovi za správu našich webových stránek
• všem na ústředí YMCA v ČR za dobrou spolupráci
• všem, kdo pamatují na naši práci ve svých modlitbách

Naše velké poděkování patří Michalu Kittovi 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 podporu Městu Jindřichův Hradec, Jihočeskému 
kraji a Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy.
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Seznam našich sponzorů v roce 2018:

3e – projektování ekologických staveb s.r.o.

Aeroklub Jindřichův Hradec

ACP Traductera, a.s.

Ad Lacus – Dagmar Smejkalová

AGROLA, spol. s r.o.

Agro Leasing J. Hradec s.r.o.

Anglo česká s.r.o.

AUDIO PARTNER s.r.o.

AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.

Barekol Čejkov s.r.o.

Bistro Karot – Libor Kamenický

Bylinky – Zuzana Kořínková

Ciret s.r.o.

CopyCentrum Jindřichův Hradec – Zdeňka Dobešová

Černej pták – penzion a restaurace

Dada club – Zdeněk Kasper

Fit studio Eden

FrukoSchulz s.r.o.

Fyzioterapie – Petra Míchalová

HB beton, s.r.o.

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

OPaLLAGRI, s.r.o.

Otevřená OKNA, z.ú.

PEKÁRNA Novosedly spol. s r.o.

Pokorná Eva – masáže 

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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hosPodářská  zPráva

náklady kč výnosy kč

Spotřeba materiálu, DHIM, 
DNIM 473 790,52 Dotace MŠMT 154 000,00

Služby, nájmy, opravy, telefony, 
cestovné, energie 350 644,19 Jiné dotace – přímé KČ 

(minist., obce, nadace) 30 000,00

Mzdy, OON, ZP, SP a ost.
zákonné pojištění 118 000,00 Členské příspěvky 27 420,00

Ostatní náklady 7 252,20 Dary 126 650,90

Odpisy 0,00 Příjmy z vlastní činnosti 741 440,00

Poskytnuté dary a příspěvky 26 000,00 Ostatní výnosy 99,11

Daň z příjmu právnických osob 0,00

Náklady celkem 975 686,91 Výnosy celkem 1 079 610,01

Zisk 103 923,10 Ztráta 0,00

hosPodářsKý výsledeK 2018

roZvAhA 2018

aktiva kč Pasiva kč

Hmotný a nehmotný Investiční 
majetek 42 150,00 Vlastní jmění 843 062,83

Finanční investice 0,00 Nerozdělený zisk/neuhrazená 
ztráta 00,00

Oprávky k hmot. i nehmot. 
invest. majetku 0,00 Závazky z obchodního styku 5 149,06

Peněžní prostředky 909 984,99 Závazky ze závislé činnosti 00,00

Pohledávky z obchodního 
styku 26 100,00 Daň z příjmů právnických 

osob 00,00

Pohledávky za zaměstnanci 0,00 Ostatní pasiva 26 100,00

Ostatní aktiva 0,00

Aktiva celkem 978 234,99 Pasiva celkem 874 311,89

Ztráta 0,00 Zisk 103 923,10
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YMCA Jindřichův Hradec 
Bratrská 129/IV
377 01 Jindřichův Hradec
Email: jh@ymca.cz 
www.ymcajh.cz


