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YMCA Jindřichův Hradec i v roce 2019 pokračovala v organizo-
vání 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 
poskytlo k užívání Město Jindřichův Hradec, pokračovaly pravidelné 
celoroční akce.

V roce 2019 pracovalo 10 celoročních skupin, proběhlo 8 letních 
táborů, 3 akce vícedenní, 19 víkendových akcí a mnoho akcí jednorá-
zových – celkem se uskutečnilo 84 akcí. K 31. 12. 2019 měla YMCA 
Jindřichův Hradec 329 členů všech věkových kategorií.

ymca  
Jindřichův hradec
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Poslání sPolku

1. YMCA Jindřichův Hradec je křesťansky 
orientovaný dobrovolný nepolitický a ne-
ziskový spolek, které usiluje o plnohod-
notný život mladých lidí a hlásí 
se k celosvětovému společenství YMCA 
(dále jen „YMCA“).

2. YMCA je hnutím služby a pomoci. Harmo-
nickým rozvojem tělesné, duševní a du-
chovní stránky člověka, chce přispívat 
ke zdravému, odpovědnému a radostné-
mu životu lidí ve společnosti.

3. YMCA Jindřichův Hradec se hlásí k Paříž-
ské bázi Světové aliance, přijaté na jejím 
ustavujícím shromáždění roku 1855 v Pa-
říži. Pařížská báze vyjadřuje poslání 
YMCA, je dodnes základnou pro její veške-
rou práci a jednotící ideou světového 
společenství YMCA a zní takto: „Posláním 
křesťanských sdružení mladých mužů je 
sdružovat mladé muže, kteří považují Je-
žíše Krista podle Písma svatého za svého 
Boha a Spasitele, touží být vírou a životem 
jeho učedníky a usilují o šíření jeho krá-
lovství mezi mladými lidmi. 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, vy 
znání, sociálních skupin a věku tvoří celo-
světové 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, eko-
logii 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 je každo-
nedělní pelhřimovská aktivita, 
kde se setkávají rodiny s dětmi 
a společně se věnují tomuto 
sportu. Ne vždycky jsou naše vý-
kony na vysoké hráčské úrovni, 
ale legrace, zábava a potěšení 
ze setkání a hry na hřišti nikdy 
nechybí.

BeachvolejBal  
v Pelhřimově

celoroční Pravidelné aktivity

Futsal pro malé kluky i 
holky se v letošním roce opět 
vydařil. 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. Často se sešlo více jak 12 
dětí. Futsálek je určen pro děti 
od 6ti do 13ti let. Scházíme se 
každé úterý od 17 do 18 hodin.

YmCA futsáleK
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Pěvecký sbor Jakoubek pracuje pod ve-
dením MUDr. Jaroslava Hojného. Má v současné 
době 24 aktivních členů. V roce 2019 se uskuteč-
nilo 10 koncertů a jiných akcí.

Prvním vystoupením v roce 2019 bylo zpí-
vání 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 vedle PS Jakoubek 
se zúčastnily ještě PS Smetana, PS Zanoty a Chrá-
mový sbor Adama Michny.

V březnu se konalo opět sborové soustře-
dění v Řásné. Tentokrát nás zaměstnalo Dvořá-
kovo Te Deum.

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

V květnu při příležitosti Noci kostelů se Ja-
koubek podílel na benefičním koncertě pro Okna.

Zážitek to byl úžasný, protože jsme si 
mohli několik písní zazpívat s úžasnou kapelou 

PěveCKý sbor  
JAKoubeK

Hradišťan a pro nás všechny to je nezapomenutelné.

Na podzim jsme zpívali s dalšími pěveckými 
sbory a Jindřichohradeckým symfonickým orches-
trem na zámku v Jindřichově Hradci Dvořákovo Te 
Deum.

Adventní koncert se po delším čase konal opět 
v Zahrádkách.

Již tradiční je zpívání na každoroční ekume-
nické bohoslužbě v kapli na zámku v Jindřichově 
Hradci.

Velmi hezký zážitek nás čekal v prosinci v Pra-
ze na společném koncertě se sborem Jana Blažkaz 
ústřední vojenské nemocnice.

Celoroční práci zakončily dva Vánoční koncer-
ty 26. 12. v kapli sv. Máří Magdaleny.

Jakoubek děkuje svým posluchačům a přízniv-
cům a těší se na všechna další příjemná setkávání.
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Oddíl Ježečci se scházel 
v počtu cca 8 dětí pod vedením 
Lucie Křivohlavé a Daniela Matěj-
ky ve starokatolické modlitebně  
v Pelhřimově. Každý pátek odpo-
ledne na nás čekal profesor Neu-
ron se svými úkoly a naučili jsme 
se společně mnoho nejrůznějších 
dovedností. Od nového školního 
rokujsme změnili místo setká-
vání (pelhřimovská fara ČCE)  
i sestavu, ale jádro zůstalo stejné. 
Společně jsme se začali připra-
vovat na výpravu ve stylu Jacka 
Londona a vyrazili jsme na Aljašku, kde řádí zlatá horečka. Do konce roku 2019 se nám podařilo doplout 
parníkem do Ameriky a dopravit se z východního na západní pobřeží do Kalifornie. Do června 2020 
chceme získat potřebnou výbavu a naše putování zakončit rýžováním na zlatonosném Vaklondiku.

JežečCi

Fotbal v Nové Cerekvi se 
hraje! Hrálo se i navzdory tomu, 
že celý podzim opravovali školní 
tělocvičnu, kam jsme obvykle 
chodili hrát. Stačilo jediné: Celá 
parta si pořídila kopačky se špun-
ty, aby nám to neklouzalo, a neza-
bránil nám ani déšť. Promáčení, 
udýchaní, to si pak připadáte jako 
opravdoví fotbalisti! Ani dřívěj-
ším stmíváním jsme se nenechali 
hned odradit. Posunuli jsme čas 
konání, přidělali odrazky na tyče 
bran, pokoušeli se instalovat 
supersilnou čelovku doprostřed 
nad hřiště. Popravdě, ta čelovka k 
ničemu moc nebyla… 

KeCKY
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Již sedm let 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 čtvr-
tek od 16 do 18 hodin a společně hrajeme hry, 
tvoříme, povídáme si... Většinou je nás kolem 15  
a pokaždé je to jiné.

Pravidelná setkání občas obohatíme – ně-
kdy je to výchovnější (například zářijová návště-
va kostela sv. Václava), jindy legračnější (třeba  
v bazénu nebo na zmrzlině).

Klub je otevřen pro všechny příchozí a snažíme se, aby v něm dětem bylo dobře a aby je společně 
strávený čas pozitivně ovlivňoval.

Klub  v YmCA Centru

Mateřské centrum fungovalo na YMCA 
centru na sídlišti Vajgar i v roce 2019. Maminky  
s dětmi se scházely 3x v týdnu 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 tváře, takže až současná 
“generace” odejde do školek, bude mít mateřské 
centrum pořád dost účastníků. 

Stejně jako v předchozích letech zůstává 
základní myšlenkou Mateřského centra tvořit bez-
pečný prostor pro setkávání dětí předškolkového věku, ve kterém si pomalu a nenásilně zvykají na kolektiv 
dětí, ale i pro setkávání jejich rodičů, aby mohli společně sdílet rodičovské radosti a starosti.

mAteřsKé Centrum

volejBal

Volejbal má své kořeny v organizaci YMCA, není proto náhodou, 
že se mu věnujeme i tady v Jindřichově Hradci. Scházíme se v sobotu 
od šesti na 5.ZŠ. Napříč generacemi si užíváme pohodovou sportovní 
atmosféru, a tak nad sítí létají nejen excelentně odbité balóny, ale  
i precizně umístěné vtípky.
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Za ošklivého počasí v tělo-
cvičně, za hezkého venku s koly  
a odrážedly se scházely rodiny s dětmi  
k pravidelnému sportování. V tě-
locvičně byla kromě různých her 
bonusem možnost používat náčiní: 
trampolíny, kruhy, švédské bedny, 
žíněnky a duchny. Běháme, skáčeme, 
padáme, prostě objevujeme všechny 
možnosti pohybu. Podzimní rekon-
strukce tělocvičny nás na čas zabrzdi-
la. Ale jen na čas.

sPortování (neJen) 
s PředšKoláKY

Ten Sing Pelhřimov zažil 
rušný rok. Během prvních měsíců 
se opět trochu rozrostl, aby si pak 
prožil velké povzbuzení především 
na akci Dobroty, kde poprvé naplno 
pocítil skvělou podporu ymkařské-
ho publika. Výlet na Dobroty byl 
součástí víkendu celkem o čtyřech 
vystoupeních. Akce byla velmi 
stmelující. Poprvé se dostal do akce 
tzv. YMCAbus, půjčený VW Trans-
porter, jehož narezlá místa jsou 
zamalována modrými a červenými 
trojúhelníčky. V YMCAbusu chce jet každý! Provázel nás i na několik dalších akcí: do J. Hradce na potábo-
rové setkání, do Synagogy v Nové Cerekvi, do Prahy na Ten Singový festival…

Za celý rok jsme napočítali 14 koncertů, ale také čtyřdenní soustředění v Moravči, které vrcholilo 
večerním festivalem o třech kapelách. Může Ten Sing sdílet pódium s metalovou nebo bluesovou kape-
lou? Může! 

Od září jsme se zas trochu rozrostli, ale také se museli rozloučit s některými členy, co zamířili pryč 
na vysokou školu nebo do zahraničí. To je ovšem úděl TenSingu: aby žil, musí se proměňovat. O to větší 
radost působí občasné návštěvy i koncertní výpomoc „veteránů“.

V adventu jsme dostali příležitost hrát na dvou oficiálních akcích města Pelhřimova. O Ten Singu 
se začíná vědět!

tensing
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tábory

Původní parta dětí odrost-
la, a tak v roce 2019 prošla Mini-
Vlčice velkou výměnou účastníků 
i vedení. Co ale zůstalo, je charak-
ter tábora  7 dní pobytu pro ro-
diče s dětmi, v nichž trávíme čas 
příjemnými společnými aktivita-
mi. V táborové hře se děti ocitly 
mezi postavami z oblíbeného 
komiksu o Čtyřlístku a společně s 
nimi zachraňovaly děj klasických 
pohádek. Dopolední program 
začínal jako vždy společným 
setkáním na ranním biblickém 
programu. Ten letošní se věnoval 
Abrahamovi a jeho synům. Celý 
program tábora byl upraven pro 
tu nejmenší kategorii dětí  tedy 
dětí mezi 35 lety. 

mini vlčiCe

Tábor Višňovka se i tento rok vyznačoval velkým množstvím aktivit. Hodně jsme jezdili na kole, 
lezli pod vedením odbornice Barunky na skálu, koupali jsme se, hráli volejbal, vytvářeli obrázky z nití 
a hřebíků a tropili spoustu dalších věcí. Výborně nám vařil Čáša, pod vedením Esterky jsme duchovně 
rostli. Starší děti připravili těm mladším noční hru a aby toho nebylo

málo, tak i nám dospělým. Řeknu vám, bylo to výborné a bavili jsme se všichni. Máme prostě ši-
kovné děti! Těšíme se už na léto, až se zase všichni společně uvidíme a zažijeme další dobrodružství  
a legraci.

višňovKA
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Letošní tábor se nesl ve znamení knihy Po-
poupo neboli Podivuhodná pouť pouští. Vymy-
sleli jsme si našimi čtyřmi příběhovými hrdiny 
vlastní hru se spoustou nástrah, ve které jsme se 
poté také záhadně ocitli, a museli projít všemi ná-
strahami, které jsme si na sebe připravili. Trpěli 
jsme žízní na poušti, bojovali s draky i lidojedy 
a překonávali propasti, ale naštěstí jsme se při 
tom mohli spolehnout na pohádkové pomocníky 
a hlavně jeden na druhého, takže jsme nakonec 
dorazili až ke studni poznání, kde jsme se každý 
mohl vidět takový, jaký opravdu je. Navíc nás ješ-
tě táborem provázelo putování proroka Eliáše.

vlčiCe ii

Tématem letošního tábora i duchovního programu Vlčice I byl Josef Egyptský.

Společně s Josefem jsme prožívali jeho dobrodružství. Závistiví bratři nás prodali Potífarovi do 
otroctví a byli jsme odvedeni do Egypta. Potífarova žena Josefa křivě obvinila, že ji chtěl svést, a proto 
byl Josef a my s ním uvrženi do egyptského vězení. Zde Josef vykládal ostatním vězňům sny, které se 
vždy vyplnily. O Josefovi se dozvěděl faraon, jež si ho nechal zavolat, aby mu vyložil sny, které ho trápily. 
Josef předpověděl, že Egypt čeká sedm let blahobytu a poté sedm let bídy. Byl jmenován správcem země 
a s naší pomocí vytvořil zásoby. Díky tomu neměli v neúrodných letech hlad. Pro obilí si přišli i Josefovi 
bratři. Josef jim odpustil a nechal je usadit se v Egyptě.

Během tábora jsme prožili plno zábavy, radosti, nezapomenutelných zážitků a jako každý rok 
jsme se i letos věnovali tábornickým dovednostem  vázání uzlů, rozdělávání ohně, střílení z luku, lezení  
a poznávání okolní přírody.

vlčiCe i
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Letošním tématem tábora  
 velké táborové hry i duchovní-
ho programu  byly knihy Jozue  
a Soudců. Konali jsme výzvědné 
výpravy do zaslíbené země a pak 
ji dobývali. Ukrývali jsme se na 
horách, v soutěskách, v jeskyních 
a na nepřístupných vrcholcích. 
Společně s Gedeonem jsme zbo-
řili Baalovi oltáře. Snažili jsme se 
poučit i z příběhu Samsona. Na 
závěr jsme se Samuelem vztyčili 
kámen pomoci EbenEzer přímo 
na tábořišti, takže tam zůstane 
připomínka letošního Rosomáku.

Jako každý rok jsme taky 
poznávali okolní přírodu, chodili 
se koupat do Zvůle, hráli jsme 
hry na louce, zpívali u ohně v týpí  
a věnovali se tábornickým do-
vednostem jako je vázání uzlů, 
rozdělávání ohně, lukostřelba, 
spaní pod širákem...

rosomáK

„S rodinami na Mora-
Vlčici jsme se vydali na přelom 
doby kamenné a bronzové. Lidé 
tehdy objevovali nové možnosti 
v zemědělství, zpracování kovu, 
textilu a podobně. My se k tomu 
dobrodružství přidali, rozsévali, 
sklízeli, mleli i pekli, tkali i tesali. 
Vyzkoušeli jsme si práci na hrn-
čířském kruhu, drátkování, ale 
také lov zajíce či dokonce zubra 
evropského! Hlavním programem 
nás provázela kouzelná knížka 
„Pohádky z Ementálu“, duchovní 
program nás obrátil k těm nej-
základnějším tématům: vděčnost 
za život, setba v lidských srdcích, 
vina i oběť.

morA-vlčiCe
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Zápisky Prvního českého 
Skauta – kterak se nebát přežít  

Dnešní děti si přes záplavu 
moderní techniky nemají šanci 
prožít to, co jsme mohli mnohdy 
my. Naplno žít svůj dětský sen. 
Alespoň na chvíli žít v přírodě 
jako první lidé, naučit se roz-
dělávat oheň, postavit týpí, po-
slouchat zvuky přírody, stopovat 
dravou zvěř, či podniknout lov na 
jeleny. Pokusíme se s dětmi vrátit 
se znovu do přírody a naučit se, 
jak v ní přežít. 

V co především doufám, 
že si děti odnesou… To je láska  
k čestnému jednání, životu a také 
vědomí, že k zásadním činům  
a velkým věcem vede cesta dláž-
děná i těmi nejmenšími banalit-
kami a prkotinami, které ale stále 
musí ctít Boží zákon lásky.

vAKlondiKe

K Vlčici Teen už tak nějak patří lehce náročnější témata, a tak 
jsme se letos ponořili do temného světa drogové závislosti. Skrze náš 
příběh i táborové hry jsme si vyzkoušeli, jak lehce se může člověk do-
stat do tíživé situace a jak vážné následky mohou někdy přijít. Vždycky 
jsme se ale mohli spolehnout, že na to nejsme sami. A i když to bylo 
občas dobrodružství opět jsme zažívali neuvěřitelné množství legra-
ce. Písně ze Svítáku zněly nad Vlčicí a my byli opět na čas znovu dětmi. 
K tomu všemu navíc se tábora zúčastnil rekordní počet 19 účastníků!

vlčiCe teen
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vícedenní akce

Letošní prodloužený květnový víkend Tuláků 
jsme společně strávili kousek od Vranovské přehrady 
v pěkném objektu Lesního penzionu. Celkem bylo 40 
účastníků. Podnikli jsme několik zajímavých výletů 
v okolí, každý podle svého uvážení. Navštívili jsme 
nedaleký zámek Vranov, hrad Bítov, rozhlednu Rum-
burak a další hezká místa.

Prodloužený  víKend tuláKů  
nA vrAnově

Tento tábor hlásí první ročník. Účastníky 
jsou rodiny z Minivlčice, které už měly velké 
děti, ale chtěly dál první prázdninový týden 
trávit společně. Našli jsme krásné místo, které 
patří spolku TOM kamarádi Pacov. Bylo nás cel-
kem 46 a říkáme si TULÁCI! Počasí nám přálo,  
a tak jsme si celý týden užili. Dopolední du-
chovní program vedla Katka Frühbauerová. 
Koupali jsme se v místním Černém rybníku. 
Podnikli jsme několik výletů autem, pěšky i na 
kole a poznávali krásy zdejšího kraje. Navštívili 
jsme Chýnovskou jeskyni, Želivský Klášter, zá-
mek ve Zruči nad Sázavou, vodní nádrž Švihov, 
Velký Blaník a další krásná místa. Rádi bychom 
touto cestou poděkovali všem účastníkům tábo-
ra. Michal a Monika Procházkovi.

tábor tuláKů
huť u PACovA

Prodloužený říjnový víkend jsme tentokrát za-
vítali na Šumavu do obce Stachy, kousek od známého 
střediska Zadov. Sešlo se nás 36 a opět jsme všechny 
dny strávili aktivně. Někdo vyrazil pěšky, někdo na 
kole. Navštívili jsme krásná místa v okolí jako je Kvi-
lda, Prameny Vltavy, Modrava, hrad Kašperk a další. 
Podzimní Šumava nás opravdu nadchla.

Prodloužený  víKend tuláKů  
stAChY šumAvA
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víkendové akce

I letos jedno setkání doubků přerostlo ve 
větší akci. Už od pátku se na Valkounově sešli 
Doubci a také jeden oddíl skautů. Od znalců 
staré slovanské kultury jsme si nechali povídat  
o časech, než přišlo do našich končin křesťanství,  
i jsme se sešli u slavnostního ohně. Druhý den naše 
řady rozšířily další rodiny s dětmi včetně všech 
Ježečků. Společně jsme si prožili kus našich dějin. 
Kníže Rostislav odolával politickému tlaku ře-
zenského biskupství a poslal do Konstantinopole 
pro Cyrila a Metoděje. Ti vyučovali písmu, zpěvu, 
biblickým příběhům. Posílený lid moravský pak 
ve velkolepé bitvě porazil vojsko Ludvíka Němce.

vAlKounov s CYrilem 
A metoděJem

V roce 2019 Doubci podnikli několik růz-
ných akcí, např. víkendový vandr, výlet do Prahy 
s bojovou hrou i návštěvou výstavy „100 let tram-
pingu“ nebo podzimní přespávání na Valkounově. 
Doubci odrůstají a konkurence aktivit je veliká. 
Doufáme, že se občasné přespávací akce na Val-
kounově podaří zachovat, a to nejen v teplých 
měsících. Když se Valkounovská kuchyň trochu 
zaplachtuje, zatopí v kamnech, je tam moc pěkně.

doubCi

Vlčice II letos oslavila 12 let a kromě pořá-
dání tábora letošního jsme se rozhodli ohlédnout 
i za těmi minulými a uspořádat setkání čestných 
členů a všech současných i minulých vedoucích. 
Protože se dohromady jednalo o několik desítek 
lidí, naše táborová základna se jevila jako ideální 
místo, protože je ale v sezóně beznadějně zaplně-
ná, rozhodli jsme se pro setkání brzy z jara. Počasí 
tedy mohlo být všelijaké  a také bylo od sluníčka 
až po sníh. To ovšem nezabránilo tomu, aby se na 
Vlčici sešlo více než čtyřicet lidí, kteří Vlčicí II za ta 
léta prošli. Vzpomínali jsme, promítali staré fotky, 
četli v kronikách a obdivovali dovezené historické 
artefakty, ale také hráli táborové hry, zpívali a ná-
ramně se bavili. A znovu se nejspíše shledáme za 
dalších 6 let.

setKání čestnýCh členů 
A vedouCíCh vlčiCe ii
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Čtyři pytle odpadků sesbíraly 12. dubna odpoledne 
děti z Klubu YMCA. Yarní úklid počtvrté. Kus sídliště, kus 
louky a kousek lesa. Pak už nám byla fakt zima a nemohli 
jsme to utáhnout. Dámská botka, holínka, cyklopneu-
matika, taška starých hrnců a spooousta různých lahví, 
krabic, pytlíků, ubrousků...

Děkujeme Službám města Jindřichův Hradec za od-
voz pytlů. A děkujeme všem dětem, které pomohly uklidit 
kousek světa.

YArní úKlid

25. a 26. května 2019 se uskutečnilo velké setkání 
dobrovolníků YMCA JH. Psaná podoba názvu akce měla 
evokovat slovní spojení *Ty jsi dobrovolník*, ale taky 
nalákat na vše dobré, co tento víkend mohl nabídnout.

Při poděkování dobrovolníkům jsme YMCA plac-
kami “omedailovali” je i celé jejich rodiny. Vyhlašování 
bylo rozděleno podle aktivit, takže jsme všichni viděli, 
kdo co v YMCe dělá. Jako poděkování byl zamýšlen také 
zajištěný víkendový servis = party či rodiny si mohly 
jen užívat společného času. Navíc při společném jídle či  
u kávy vznikaly povídací skupinky a to bylo také moc 
milé.

Dalším důvodem našeho velkého setkání byla 
oslava 175. narozenin YMCA – s dortem, balónky a všudy-
přítomným logem YMCA  i logem oslav. Na balónky jsme 
psali, co pro nás YMCA znamená a co jí přejeme.

A v neposlední řadě šlo i o vzdělávání ymkařských 
dobrovolníků – k tomu nám báječně posloužila před-
náška Petra Chlápka “Kořeny poslání YMCA”. Měla velký 
úspěch a zaznamenali jsme na ni samé kladné ohlasy. 
Myslím, že pocit sounáležitosti s hnutím YMCA probudila 
či prohloubila v každém z nás.

Program byl rozdělen do bloků, v nichž buď byla 
široká nabídka různého vyžití (výlet, deskovky, orienťák, 
pěvecká dílna, volejbal venku, florbal v hale...) nebo jedna 
společná náplň – takovým společným programem byl 
(kromě přednášky) také večerní koncert naší nové bá-
ječné aktivity – Ten Singu Pelhřimov pod vedením Dana 
Matějky. Bylo to strhující a obohacující...

Závěrečné nedělní bohoslužby víkend krásně uza-
vřely a vyslaly nás naplněné do další práce.

dobroty
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Táborový rok Vlčice II / 2019 se neobešel bez 
několika podařených čundráckých akcí. Pro děti 
pořádáme jarní a podzimní puťáky, pro vedoucí pak 
Vandry – to, aby se to nepletlo. S děckama jsme na 
jaře vyrazili po stopách ztracených vesniček České 
Kanady, jako jsou Romava a Rajchéřov. Bylo luxusní 
počasí. Došlo tak i na koupačku a to díky množství 
ymkařských šátků, které Zuzka poskytla místo plavek. 
Na podzim se s tuláky doslova roztrhl pytel, protože 
se nás sešlo přes dvacet. Obsadili jsme nejdřív celý 
autobus, pak čtyři bivakovací plachty spojené do jed-
né, a nakonec po krásné cestě kolem Staňkovského 
rybníka i značnou část Fiňáku na Vlčici. Vandry nemí-
vají tak hojnou účast, zato jsou mnohem semknutější. 
Jarní nám na poslední chvíli pozměnily zdravotní 
potíže a nepřízeň počasí, ale to vyřešila Zuzky cha-
loupka v Novohradkách. Tenhle kout země jsme si 
prostě zamilovali a určitě tam vezmeme i děcka. Na 
podzim jsme se pak toulali okolím Roštejna a užívali 
si úžasné barvy a teplíčko babího léta. Takže už se 
všichni těšíme na další toulky a spaní pod hvězdným 
nebem.

víKendové AKCe 
vlčiCe ii

Jednorázové akce

Nový rok jsme v YMCA Jindřichův Hradec za-
hájili již devátým ročníkem Mustangovy padesátky. 
Letos se po dlouhé pauze jednalo o skutečný běžkař-
ský závod. Tři odvážní jedinci se první neděli v novém 
roce vydali na běžkách, ostatní zvolili pro putování  
z Buku do Roseče pěší trasu. 

V Roseči nás kromě občerstvení čekala soutěž 
ve střelbě a to jak biatlonová „stojka“ tak i „ležka“. 
Správnou techniku střílení nám osvětlil biatlonista 
Jáchym Hojný. Vítězi se stali všichni zúčastnění,  
v kategorii mustangů vyhrál, ostatně jako již každý 
rok, Jan Mustang Blažek.

Devátý ročník Mustangovy padesátky se vyda-
řil a všech 16 závodníků si nedělní zimní procházku 
příjemně vychutnalo a odměna v hostinci v Buku byla 
pro všechny více než zasloužená.

mustAngovA  50 
9.ročníK
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Kavárnička pro seniory se koná každý druhý 
čtvrtek v měsíci. Otevřeno máme již od 9.30 a roz-
cházíme se kolem dvanácté hodiny. Na každou ka-
várničku je připraven zajímavý program. V loňském 
roce jsme si povídali o Bibli, kosmu nebo o Karlu 
Čapkovi, či o historii betlémů.

Také jsme uspořádali jeden celodenní výlet. 
Tentokrát do Netolic a na zámek Kratochvíle.

Kavárnička je prostorem pro setkávání, po-
vídání, sdílení, ale i pro získání nových informací  
a zajímavostí. 

KAvárničKA

Rok se s rokem sešel  
a přinesl nám již tradiční, nezamě-
nitelný 11. YMCA ples. Už dlouho 
dopředu se na Jindřichohradecku 
a v dalekém okolí šuškalo, že to 
nebude jen tak obyčejný ples. 
Všichni byli zvědaví, a proto se 
19.1.2019 v 19:00 hodin  nadšeně 
vítalo v Kulturním sále Střelnice 
mnoho a mnoho ymcařských tvá-
ří. V sále se linuly líbezné melodie 
skupiny Baret, která nás svým 
hraním provází již  mnoho let.  
O pestrý program se postaralo 
hned několik uskupení. Předtan-
čení s lehkostí  odtančily slečny 
z YMCA klubu a  hudební rytmic-
kou vložku představila skupina 
Hakuna Matata. O půlnoci nás rozesmáli ymcařští  pardálové a pak se tančilo, smálo a radovalo. No inu, 
šuškalo se to správně. Rozhodně to obyčejný ples nebyl. Byl kouzelný. Tak zase za rok!

Ples YmCA

Karneval v Moravči se 
podařil jako obvykle, nechyběla 
dobrá hudba, soutěže, ani odměny 
pro děti. Na parketu se potkávali 
kostlivci, princezny, čarodějnice, 
indiáni, strašidla i tučňáci. Zpěv 
zajistila studentka konzervatoře 
Barbora Mičková a na nástroje 
zahrál band složený zTenSingu 
Pelhřimov pod vedením Daniela 
Matějky. Akce se konala ve spolu-
práci s OÚ Moraveč.

KArnevAl morAveč
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Pod záštitou YMCA JH jsme pro dětské oddělení 
pelhřimovské nemocnice uspořádali sbírku hraček, 
her a plyšáků. Šlo nejenom o nové hračky, ale i o ty, 
se kterými si děti doma již nehrály, a přitom to byly 
hračky pěkné a zachovalé. Chtěli jsme tak malým 
pacientům alespoň trochu zpříjemnit jejich pobyt  
v nemocnici. Doufáme, že se nám to povedlo. Příští 
roky budeme v těchto sbírkách pokračovat.

hrAčKosběr

V deštivém počasí, které ještě podtrhovalo 
smutek celé akce, jsme se 7. března 2019 sešli na hra-
deckém náměstí při PAMATUJ! – vzpomínkové akci  
k uctění památky obětí šoa. 

Čtyři jindřichohradecké pěvecké sbory zazpíva-
ly písně Hatikva, Šemá Jizrael a Kde domov můj – tedy 
tři písně, které podle svědectví měli na rtech i vězni 
koncentračního tábora Auschwitz–Birkenau, když šli 
v noci 8. března 1844 na smrt do plynových komor. 
Celkem jich bylo během jediné noci zavražděno 3792 
– mužů, žen i dětí. 

Program PAMATUJ! pak pokračoval v bývalé 
synagoze přednáškou Marty Leblové o rodině jindři-
chohradeckého rodáka, operního pěvce Karla Berma-
na, od jehož narození uplynulo 100 let.

Díky všem, kdo přišli – bylo nás o dost víc než  
v předchozích letech. Vážíme si toho!

Za spolupořádání děkujeme spolku Zikaron.

PAmAtuJ!
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V neděli 9.6.2019 proběhlo 
na sídlišti Vajgar již 6. YMCA od-
poledne pro děti. Opět bylo plné 
her a soutěží, nechyběl skákací 
hrad, odměny, balónky YMCA ani 
hod na basketbalový koš. 

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

Vše se tentokrát neslo v duchu oslav 175. výročí založení YMCA – 
největší a nejstarší mládežnické organizace na světě.

YmCA odPoledne 

Každou třetí neděli v měsíci se v YMCA centru schází zkušení 
hráči i nadšení nováčci, aby se utkali nad deskovými hrami. Hrajeme 
hry z ymkařských zásob či nové, které někdo z nás přinese. Setkání 
jsou otevřená – těšíme se na nové soupeře :)

desKovKY Pro 
dosPělé

V sobotu 24. srpna se opět sešla v hradeckém parku spousta 
dětí na akci Město dětem. Mezi spolky, které v ten den připravují pro 
děti atrakce jako ukázku své práce, byla (jako každý rok) také YMCA 
Jindřichův Hradec.

Téměř třicet našich mladých dobrovolníků celé odpoledne 
neúnavně pracovalo na tom, aby se u nás dětem i dospělým líbilo  
a aby zjistili nebo se ujistili, jak fajn organizace YMCA je – patří jim 
za to náš velký dík a přejeme jim, ať je přestanou bolet unavené 
svaly a zůstane jen dobrý pocit z vykonané práce. Děkujeme vám 
všem!

město dětem
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Sešlo se nás asi 150 a spo-
lečně jsme zakončili táborovou 
sezónu. Začali jsme bohosluž-
bami, při kterých nám Michal 
Kitta připomněl, jak důležité 
jsou všechny části ymkařského 
těla. Po nich se nám představilo 
všech 8 letošních táborů + nově 
vzniklá skupina Tuláci. Po obědě 
nás potěšila svým strhujícím vy-
stoupením parta Ten Sing Pelhři-
mov, pak mohly děti soutěžit na 
různorodých stanovištích, která 
představovala průřez oblíbenými 
ymkařskými radovánkami, Mar-
tina Malínková a Adéla Strojková 
až do úmoru malovaly dětské 
obličeje a před 16. hodinou jsme 
Potáborko zakončili v kostele pís-
ničkami a společnou modlitbou.

Byl to krásný den a všem, 
kdo k tomu jakkoli přispěli, patří 
veliký DÍK!

Potáborové  
setKání

Klub pokračoval v oblíbené tradici jarního  
a podzimního víkendového výletu.

8. května jsme vyrazili do Soběslavi a prožili v ní 
moc fajn den – trochu  památek, trochu hraní, povídá-
ní, poznávání...

I výlet do Prahy 18. a 19. října se báječně vydařil! 
Užili jsme si úžasnou podzimní Stromovku a její hřiš-
tě, pátrací hru Skautský kurýr, která se skvěle hodila  
k blížícímu se výročí vzniku republiky, i spousta dal-
ších pražských krás.

víKendové výletY 
Klubu YmCA
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Parta rodičů a dětí se v pod-
zimním počasí 19. října vydala na 
výlet do Strmilova. Z Jindřichova 
Hradce se jelo úzkokolejkou do 
Střížovic a dál už pěšky. Cestou 
děti našly tajnou zprávu, ve které 
se psalo, že je třeba složit báseň 
o strmilovském podzemí, v němž 
bydlí čert. Po obědě ve strmilovské 
restauraci jsme se do tohoto podze-
mí skutečně vydali a objevili sladký 
poklad. Vzhledem k nevlídnému podzimnímu počasí další program probíhal pak v teple u Hesounů doma.  

výlet 
do strmilovA

 
báseň:  
Strmilov má podzemí,  
nachází se pod zemí. 
Bydlí tam i čert 
a není to žert! 

SVOBODA NENÍ LEVNÁ VĚC zpívaly letos mladé ymkařky při 
jindřichohradeckých oslavách 17. listopadu. Kromě toho, že svým 
osobitým stylem “odpálily” atmosféru mezi lidmi do výšin, nabídly 
nám k zamyšlení text od kapely Mig 21. Třeba tento kousek: 

Vono by chtělo, aby nás zase nějakej Karel Kryl. 

Aby se zase nějakej Václav objevil.

A tak se hledá blanickej rytíř, co nemá kaz.

Můj dobrej Bože – von to snad bude muset bejt někdo z nás!

Nečekejme, až někdo něco udělá – udělejme to! Nemusí to být 
velké věci, to my v YMCe už víme. Stačí malé věci s velkou láskou :) 

Tak třeba tohle bychom si mohli z letošních listopadových 
oslav odnést. 

A my v Jindřichově Hradci taky vzpomínku na krásné svobod-
né oslavy, jichž byla i YMCA JH součástí, pomáhala tvořit jejich náplň, 
byla při tom – celý večer doprovodil zpěvem pěvecký sbor YMCA 
Jakoubek (a taky Jolka Mitasová a Anička Krninská), při projevech 
bylo slyšet i zástupce YMCA, z čepic, placek a šátků svítilo naše logo. 
Byla to velká, radostná párty!

festivAl svobodY
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Pravidelná, krásná a po-
vedená akce u rodiny Bártů. Do 
jednoho, ano jednoho!, rodinné-
ho domu se vešlo 45 účastníků 
(převážná část z letního tábora  
v Huti u Pacova). Nechyběl 
Mikuláš, anděl a čerti se opět o 
jednoho rozrostli, takže byli tři! 
Byli strašidelní, ale velmi hodní. 
Všechny děti byly velmi šikovné, 
a tak každé dostalo od anděla 
malý dárek. Samozřejmě za před-
nesenou básničku, písničku nebo 
hudební vystoupení. Někteří 
účastníci přespávali do druhého 
dne. Moc děkujeme rodině Bártů 
za azyl!!!

miKulášsKá  
u bártů

I tento rok jsme se vydali 
procházkou z Pelhřimova na 
místní vrch Křemešník. Po cestě 
jsme si jako vždy povídali, vyprá-
věli a smáli se. Jaké ale bylo naše 
překvapení, když jsme zjistili, že 
tento rok po pár kilometrech naše 
nohy stávkují a začínají bolet ná-
mahou. Chvíli jsme se vymlouvali 
na toto či ono, ale přiznejme si  
chybí nám trénink! Uvidíme další 
rok, jestli dokážeme naši kondici 
zlepšit. 

novoroční PoChod
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Druhý ročník Silvestrovské 
akce, která je určena nejen Tulá-
kům, ale všem YMCAřům. Posled-
ní den v roce se sešlo 36 YMCAřů 
a jejich kamarádů. Vyrazili jsme 
vlakem do Mnichu a odsud šli 
zpět do Hradce. Krásná vycházka, 
která byla dlouhá 12 km. Počasí 
nám přálo, a tak došlo i na opé-
kání buřtů. Po cestě děti plnily 
různé úkoly, které je dovedly až 
k zaslouženému pokladu. Někteří 
z nás pak poslední den v roce 
2019 zakončili a oslavili u Smej-
kalů. Tímto patří velké díky za 
přípravu a organizaci + pohoštění 
a zázemí Pepovi a Dáše.

silvestrovsKý 
výšlAP

z mniChu do hrAdCe
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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 administrativ-
ní 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 2019 byl 18. rokem naší správy táborové základny Vlčice na břehu Staňkovského rybníka. Ke 
zvelebení 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
• Petra Marešová
• Jolana Mitasová

24
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Poděkování

Na závěr chceme poděkovat všem, kdo jakýmkoliv způsobem přispěli k dobré práci YMCA Jindři-
chův Hradec.

Za vedení celoročních aktivit děkujeme:
• Jaroslavu Hojnému za vedení pěveckého sboru YMCA Jakoubek
• Monice Kučerové, Lucii Smékalové, Evě Sicouret Pérez a Janě Zobalové za vedení Mateřského 

centra
• Michalu Kittovi a Blance Nové za Kavárničku pro seniory
• Haně Noskové za Klub
• Michalu Procházkovi za fotbálek
• Janu Blažkovi za TeenSing
• 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):
• Martině Koppové 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, Jihočes-
kému kraji a Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy.
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Seznam našich sponzorů v roce 2019:

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

ACP Traductera, a.s.

Ad Lacus – Dagmar Smejkalová

AGROLA, spol. s r.o.

Agro Leasing J. Hradec s.r.o.

Bikepark Hradiště

Bistro Karot – Libor Kamenický

Bros.Bar Jindřichův Hradec

Bylinky – Zuzana Kořínková

Ciret s.r.o.

Cukrárna Sen

Cyklocamp pod Landštejnem

Černej pták – penzion a restaurace

Dada club – Zdeněk Kasper

Fit studio Eden

Fruko–Schulz s.r.o.

Hostinec U Dělostřelců, Jindřiš

HB beton s.r.o.

Hostinec u Dělostřelců, Jindřiš

Housarovi, s.r.o.

JJednota, spotřební družstvo

Jindřichohradecké místní dráhy, a.s.

Květiny – Ing. Vladimír Nosek

Kytary.cz

Nadační fond Avast

Obchod U Dvou lvů

Optika Žabková

Otevřená OKNA, z.ú.

Pivovar Popelín

Pizzeria Padrino

Přírodní zahrada, z.s.

RAIN tiskárna s.r.o.

Ráj sýrů Gourmetstore – Andrea Vinciková

RAW Gym  Miroslav Kubů

Restro – Jana Mitasová

Santal, s.r.o.

Služby města Jindřichův Hradec s.r.o.

Spojené kartáčovny a.s.

Stavebniny Máca, Počátky

Střapatá Bohunka Bistro & Café

SUBTER PLUS s.r.o. 

VS montáže – Vladimír Slavík

Waldviertler Sparkasse von 1842 AG

Zahradní centrum

ZD RADELO

zKopceDolu.cz
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hosPodářská  zPráva

náklady kč výnosy kč

Spotřeba materiálu, DHIM, 
DNIM 508 711,47 Dotace MŠMT 176 000,00

Služby, nájmy, opravy, telefony, 
cestovné, energie 395 004,47 Jiné dotace – přímé KČ 

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

Mzdy, OON, ZP, SP a ost.
zákonné pojištění 118 000,00 Členské příspěvky 48 900,00

Ostatní náklady 8 916,83 Dary 161 851,00

Odpisy 0,00 Příjmy z vlastní činnosti 778 309,00

Poskytnuté dary a příspěvky 44 110,94 Ostatní výnosy 103,57

Daň z příjmu právnických osob 0,00

Náklady celkem 1 074 743,71 Výnosy celkem 1 195 163,57

Zisk 120 419,86 Ztráta 0,00

hosPodářsKý výsledeK 2019

rozvAhA 2019

aktiva kč Pasiva kč

Hmotný a nehmotný Investiční 
majetek 42 150,00 Vlastní jmění 946 985,93

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

Oprávky k hmot. i nehmot. 
invest. majetku 0,00 Závazky z obchodního styku 8 556,00

Peněžní prostředky 1 018 376,79 Závazky ze závislé činnosti 00,00

Pohledávky z obchodního 
styku 31 025,50 Daň z příjmů právnických 

osob 00,00

Pohledávky za zaměstnanci 0,00 Ostatní pasiva 31 025,50

Ostatní aktiva 15 435,00

Aktiva celkem 1 106 987,29 Pasiva celkem 986 567,43

Ztráta 0,00 Zisk 120 419,86
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YMCA Jindřichův Hradec 
Bratrská 129/IV
377 01 Jindřichův Hradec
Email: jh@ymca.cz 
www.ymcajh.cz


