
Vlčice 

Tato ymkařská táborová základna byla s poetickým označením *Lesní a vodní reservace* zřízena roku 1931 na jednom z 

poloostrovů Staňkovského rybníka zvaném Vlčice. Táborníci tu měli k dispozici čtyři volejbalová, jedno basketbalové a 

jedno fotbalové hřiště, stůl na pingpong, doskočiště, místo pro lukostřelbu, branky na vodní pólo a třímetrovou věž pro 

skoky do vody. V táboře byla vybudována loděnice s přístavištěm. Táborníci zde mohli využít plachetnici, kanoe a veslice. 

Kapacita tábora byla 155 osob. 

O tom, že táborníci měli tehdy Vlčici rádi stejně jako my dneska, svědčí mnoho materiálů z té doby. Např. v časopise Tep 

pražské YMCA z roku 1936 se dočteme: "Vlčice je, když se sejde mnoho velmi dobrých kamarádů a žijí ve vzorné shodě, 

holdujíce tělesné rekreaci a nezapomínajíce při tom blaha svých duší. A kde je? Je tam, co jsou nejhezčí a nejklidnější 

jihočeské lesy a kde je v jezeře nejčistší voda. Ač v rovině jižních Čech, tábor má polohu velmi romantickou, neboť je ze tří 

stran obklopen vodou, ze čtvrté pak hvozdem." 

O tábor na Vlčici však YMCA přišla postupně během obou totalit 20. století. Za 2. světové války byla Vlčice využívána 

Hitlerjugend a německým námořnictvem a po válce vrácena YMCe vykradená. Přesto se YMCA snažila Vlčici opět vybavit. S 

blížícími se 50. lety však přišla veškerá její snaha vniveč. V roce 1951 byla YMCA v Československu zrušena. Tábor na Vlčici 

byl vzhledem k blízkosti státních hranic s Rakouskem převzat pohraničními vojsky a na doporučení sovětských poradců v 

roce 1952 srovnán se zemí. V 60. letech bylo na původních základech vybudováno několik rekreačních chat pro 

zaměstnance Ministerstva vnitra a Ministerstva národní obrany. 

Až v roce 1992 – po dlouhých 40 letech – se Vlčice vrátila do rukou YMCA a slouží tak znovu svému původnímu účelu. Tedy 

tehdejšími slovy: "Tábor "Vlčice" je zřízen pro rekreaci upevnění zdraví a výchovu charakteru. Charakter hocha je 

výsledkem zkušeností; podle toho, co vidí, slyší, koná, o čem uvažuje, podle toho také se utváří jeho charakter. Záleží tedy 

hlavně na prostředí v jakém se hoši nacházejí. Dejte jim prostředí vhodné jejich věku a upevníte jejich charakter. Letní 

prázdniny jsou právě dobou, ve které hoši potřebují nejvíce dobrého vedení a inteligentní kontroly v každém počínání. 

Není chlapce, který by neměl zábavu, sport, námahu, dobré jídlo a práci, ve které nalézá potěšení. Každý chlapec rád 

napodobí svého vůdce, který je mu vzorem. Tábor „Vlčice“ umístěný uprostřed jihočeské Kanady, mající cvičené a 

charakterní vůdce, je pro starší chlapce takovým vhodným prostředím. Nový a účelně vybudovaný a důkladně vybavený 

tábor má vzorné vedení. (...) Každá táborová činnost je vhodně zařazena, a každému účastníku je dána možnost účastniti 

se jí podle vlastního výběru. Táborový program je bohatý a směřuje k výchově tělesné, mravní, duševní a společenské. 

Obsahuje ranní cvičení, osvěžení ve vodě, rozmluvy o životních otázkách, táborové povinnosti, úklid v chatách, přípravu 

táborového ohně, zpěv, hudbu, zálesáctví, lukostřelbu, ruční práce, vyučování cizím jazykům (němčině, angličtině), 

závody, turnaje, výlety, plavectví, veslování, athletiku atd. Každá složka táborového života směřuje ke společenské 

výchově, zodpovědnosti, řádnému občanství, přátelství a jiným vlastnostem charakteru. Nedělní bohoslužby jsou úzce 

spjaty s táborovým životem a náboženství se projevuje jako normální, přirozená složka táboření." 
 

zdroj: vlciceII.ymca-jh.cz a T. Tlustý: Tělesná výchova a sport na letních táborech organizace YMCA v Československu 

 



 

 



 

 









 

 



 

 


