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YMCA Jindřichův Hradec i v roce 2020 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. Vše 
bylo ztíženo pandemií Covid-19, ale dělali jsme, co bylo v daných 
chvílích možné.

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

V roce 2020 pracovalo 9 celoročních skupin, proběhlo 9 letních 
táborů, 6 víkendových akcí a 37 akcí jednorázových. K 31.12.2020 
měla YMCA Jindřichův Hradec 311 členů všech věkových kategorií.

YMCA JINDŘICHŮV HRADEC
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POSLÁNÍ SPOLKU

1. YMCA Jindřichův Hradec je křesťan-
sky orientovaný dobrovolný nepoli-
tický a neziskový spolek, které 
usiluje o plnohodnotný život 
mladých lidí a hlásí se k ce-
losvětovému společenství YMCA 
(dále jen „YMCA“).

2. YMCA je hnutím služby a pomoci. 
Harmonickým rozvojem tělesné, 
duševní a duchovní stránky člově-
ka, chce přispívat ke zdravému, od-
povědnému a radostnému životu 
lidí ve společnosti.

3. YMCA Jindřichův Hradec se hlásí 
k Pařížské bázi Světové aliance, při-
jaté 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 sdružo-
vat 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 rozdíly v 
názorech na jiné věci, jakkoli 
důležité, nemají narušovat bratrské 
vztahy mezi členy Světové aliance.“ 
Pařížská báze je závazná pro všech-
ny oblasti práce YMCA.

4. 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 společen-
ství YMCA.

5. Praktickým naplňováním křesťan-
ských principů vede YMCA mladé lidi 
k Ježíši Kristu a plnosti života v něm.

6. Účel YMCA Jindřichův Hradec 
spočívá v péči o všestranný tělesný, 
duševní a duchovní rozvoj především 
mladých lidí, a to členů YMCA i neor-
ganizované mládeže i ostatní veřej-
nosti a je prováděno zvláště 
prostřednictvím: rozvoje osobnosti 
mladého člověka a jeho charakteru,

a)  tělesné výchovy a sportu, 
výchovy k demokracii, toleranci 
a občanské odpovědnosti,

b)  vzdělávacích programů ve 
vědě, umění, kultuře, sociálních 
oblastech, ekologii apod.,

c)  charitativní a humanitární po-
moci potřebným lidem doma  
i v zahraničí,

d)  mezinárodních styků s důrazem 
na vzájemné poznávání, přátelství 
a spolupráci mladých lidí.
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ROK 2020 V YMCA JH

Během jara 2020 jsme s první vl-
nou pandemie nemoci Covid-19 
všichni zažili něco, co do té doby ne, 
a to jsme ještě netušili, co nás čeká 
ve zbytku roku.

Na jaře to chvíli bylo zvláštní 
bezčasí... Ale my ymkaři jsme brzy 
začali pokukovat, jak získaný čas na-
plnit. Každý po svém jsme ho využili, 
jak jsme uměli – snad k dobrému. Co 
jsme mohli dělat? A co jsme dělali? 
Naše klubovny byly zavřené, nesměli 
jsme se vidět s těmi, kteří se našich 
aktivit běžně zúčastňují. Mysleli jsme 
však na ně o to víc a snažili jsme se být 
s nimi v kontaktu alespoň virtuálně.

A taky jsme přemýšleli, jak být 
prospěšní ostatním lidem – šili a roz-
dávali jsme roušky a taky je na svých 
sítích propagovali, vymysleli jsme 
půjčování deskovek a knížek, někteří 
z nás natočili milá a nápaditá videa či 
audionahrávky pro potěchu duše... 

Potkat jsme se nemohli ani se svý-
mi přáteli z YMCy, třeba se svými tá-
borovými týmy. Nemohli jsme chys-
tat naše tábory při schůzkách. Mnozí 
k setkání využili moderní techniku – 
víc jsme přemýšleli, jak se sdílet. Pak 
jsme prožili obavu, jestli naše tábory 
vůbec letos budou moci být. Nutilo 
nás to přemýšlet, jak jinak připravit 
táborovým dětem společné zážitky. 
Nakonec jsme uspořádali v létě 9 tá-
borů a zpětně vidíme, že to byl mezi 
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dvěma lockdowny pro většinu dětí 
velmi důležitý čas.

Spoustu jsme toho stihli v meziča-
sech, kdy to trochu šlo. Zpětně vidí-
me, že se vlastně podařilo uspořádat 
mnoho akcí, včetně několika opravdu 
velkých. I celoroční aktivity jsme vždy 
na chvíli obnovili a pečlivě hlídali, jaký 
počet je zrovna povolen uvnitř či ven-
ku, zda v rouškách či bez... 

Mnozí jsme si znovu uvědomili sílu 
modlitby. A taky to, že žádné pláno-
vání nemáme pevně v ruce, že nejsme 
pány situace a některé dění prostě 
nemůžeme ovlivnit, i kdybychom se 
snažili sebevíc. To všechno nás mys-
lím změnilo, posunulo, vždycky už si 
budeme pamatovat rok 2020. Když 
budete listovat dál, dozvíte se, co nás 
potkalo v další „vlně“. A i teď, když 
píšeme tyto řádky, přináší před nás 
doba nové a nové výzvy a my se snaží-
me být prospěšní svému městu, lidem 
kolem nás, profesím z první linie...

A ještě jedna věc se ukázala – že 
totiž každý máme své „ymkařství“ v 
sobě. To, co jsme během let v YMCe 
prožili, v nás zůstalo, a my jedná-
me podle tohoto přijatého v celém 
svém životě – ne jen, když se to po 
YMCe jmenuje. A tak jsme konali dob-
ré v nouzovém čase i každý sám za 
sebe, neorganizovaně. A to je možná  
v mnoha ohledech ještě cennější.

ROK 2020 V YMCA JH
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ZAKLÁDÁNÍ YMCA PELHŘIMOV

Patří to sem! Na setkání výboru YMCA JH počátkem roku 2020 
zazněla myšlenka, že aktivity a plány ymkařů na Pelhřimovsku 
narostly do takových rozměrů, že dlouho navrhované založení 
samostatné YMCA by možná konečně dávalo smysl. Ta myšlen-
ka zazněla bez přípravy, bez předchozích konzultací, ale spustila 
nečekaně rychlý sled úderných akcí: a) jednání mezi ymkaři z Pel-
hřimovska, zda jim to přijde rozumné a realizovatelné, b) naleze-
ní konkrétních lidí, kteří by se ujali funkcí, c) jednání s ústředím 
YMCA v ČR, přípravu dokumentů. Připomeňme nyní, že všechny 
zmíněné akce byly akcemi členů YMCA JH konané s přejným po-
žehnáním ostatních členů YMCA JH.

V květnu se konala ustavující schůze, 5. srpna byl nový spo-
lek zapsán do registru. Od září začaly nové samostatné aktivi-
ty YMCA Pelhřimov. Otevřelo se YMCA centrum v Pelhřimově  
(a pak se z důvodu karantény opět zavřelo), začala rekonstruk-
ce prostor pro YMCA klubovnu v Nové Cerekvi. Všechny aktivity, 
které se do té doby na Pelhřimovsku konaly, do konce roku 2020 
zůstaly součástí YMCA JH. Během podzimu přišla i formálně stvr-
zená dohoda o vypořádání mezi YMCA JH a nově vzniklou YMCA 
Pelhřimov. 

Za YMCA Pelhřimov chceme vyjádřit ohromnou vděčnost za 
dosavadní spolupráci pod křídly hradecké YMCA a za všechnu 
podporu, energii i finanční prostředky, které kdy hradecká YMCA 
vyslala směrem k Moravči a Pelhřimovu, a které patřily k předpo-
kladům vzniku samostatné YMCA Pelhřimov. Děkujeme!
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CELOROČNÍ PRAVIDELNÉ AKTIVITY

Tento rok jsme si nemohli beachvolej-
bal užít tak, jak bychom si přáli. O to víc 
jsme se ale těšili na společně strávené 
chvíle. Hrajeme vždy jako o život, a to, 
že nás míč ne vždycky poslouchá, pře-
cházíme smíchem. 

BEACHVOLEJBAL

Futsal pro děti byl letos skvěle rozjetý. 
Bohužel, stejně jako všechna pravidel-
ná setkání, tak i tuto postihl zákaz kvůli 
pandemii. Už ani nevím, kolikrát jsme se 
potkali. O to víc si ale vážím zájmu a nad-
šení všech dětí, které chodily. Bylo jich 
opravdu hodně. V tělocvičně mezi 6 až 
8 dětmi. Pokud jsme byli venku, bylo nás 
mnohem víc, často třeba i 12 dětí. Uvi-
díme, co přinese rok 2021, každopádně 
futsálek je určen pro děti od 6-ti do 14-ti 
let. Pokud to situace dovolí, scházíme se 
každé úterý od 17 do 18 hodin. Buď v tě-
locvičně nebo na venkovním hřišti. Vše 
záleží na počasí.

YMCA FUTSÁLEK
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CELOROČNÍ PRAVIDELNÉ AKTIVITY

Setkávání Ježečků byla omezena 
vzhledem k vládním opatřením. Proto 
jsme se několikrát sešli pro udržení kon-
taktu on-line a pokud bylo setkávání do-
voleno, využívali jsme hlavně prostředí 
mimo budovy pro různé hry na čerstvém 
vzduchu. Od  září se nás sešlo asi 11. Za-
čali jsme novou skautskou příručku Ces-
ty Země. Setkávání byla postupně znovu 
přerušena, ale s rokem 2020 jsme se roz-
loučili alespoň on.line vánoční hodinkou.

JEŽEČCI
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CELOROČNÍ PRAVIDELNÉ AKTIVITY

V roce 2020 se propojily aktivity Kec-
ky a sportování nejen pro předškoláky 
s dalšími aktivitami. Vše bohužel díky 
pandemickým omezením.

V Nové Cerekvi hraje YMCA fotbal. To 
už nějaký čas platí. Hraje tam mládež, 
přidávají se dospěláci, hraje se v tělo-
cvičně nebo na venkovním hřišti. Hraje 
se často i za ne úplně ideálního počasí, 
zvlášť když karanténa nedovoluje vnitř-
ní aktivity, ale stále je shovívavá k těm 
venkovním.

Novinkou roku 2020 bylo, že se smě-
rem k fotbalu posunulo i sportování ro-
din s menšími dětmi. Šárka Nováková 
vzpomněla na svou aktivní slávistickou 
minulost a ujala se části rodinných tré-
ningů. Na hřišti se začaly objevovat drob-
né pomůcky jako terčíky, tyče na slalom 
apod. Každé, i to nejmenší dítě mělo svůj 
míč. Pořád ovšem pamatujeme na to, že 
v téhle fázi je nejdůležitější celkový roz-
voj, ne úzké zaměření na fotbal. 

Zároveň s touto proměnou se začaly 
na setkání objevovat i další rodiny. Ne-
bylo výjimkou, že se počet všech přítom-
ných přiblížil třicítce. O to hůře jsme však 
dokázali čelit karanténním opatřením. 
Když to šlo, hrálo se, když ne, tak ne.

AKTIVITY V NOVÉ CEREKVI
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Již osmý školní rok je v provozu YMCA 
centrum na sídlišti Vajgar a v něm po ce-
lou dobu mimo jiné i Klub pro školní děti.

V covidové době bylo sice scházení 
několikrát přerušeno vládním nařízením, 
přesto jsme se snažili nabídnout dětem 
inspirativní prostředí a obohacující akti-
vity. Vyráběli jsme, hráli hry, povídali si, 
svačili, vařili nebo chodili na procházky.

Klub YMCA je otevřen pro všechny 
děti školního věku. Přijďte taky, pošlete 
své děti nebo o nás řekněte dalším!

KLUB V YMCA CENTRU

V Mateřském centru YMCA se pravi-
delně schází maminky s dětmi z Jindři-
chova Hradce i blízkého okolí. Jsme rádi, 
že se řady našich členů stále rozrůstají. 
Děti se do „klubíku“ rády vrací, mají zde 
své kamarády, učí se básničky, písničky, 
hrajeme hry, malujeme ….

Mateřské centrum YMCA Jindřichův 
Hradec fungovalo s omezeními i v roce 
2020, bohužel jsme se v době karantény 
nemohli scházet, tak jak jsme byli zvyklí 
– úterky dopoledne/středy odpoledne/
od září 2020 i pátky dopoledne. Mnoho zábavy a legrace jsme si ale užili při spo-
lečných výletech. Na konec školního roku jsme se s dětmi vypravili k rybníku Malý 
Ratmírov, kde si děti užily odpoledne u vody, na hřišti, na obrovské trampolíně.  
Z dalších výletů zmíním např. návštěvu Obludiště v Dolní Pěně. Ke konci roku nám 
bylo velmi líto, že děti přišly o svou tradiční vánoční besídku z důvodu nově přija-
tých opatření, ale doufáme, že v roce 2021 si budeme moci všechno vynahradit.

MATEŘSKÉ CENTRUM

CELOROČNÍ PRAVIDELNÉ AKTIVITY
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CELOROČNÍ PRAVIDELNÉ AKTIVITY

Navzdory roku plnému všemožných 
omezení stihl Ten Sing Pelhřimov devět 
vystoupení. Ještě v únoru v pelhřimov-
ské knihovně a u evangelíků Jihlavě, 
v červnu při Noci kostelů v Kamenici nad 
Lipou a v Moravči, potom v Pelhřimově 
na náměstí v rámci benefičního koncer-
tu a také ve Velkém Meziříčí. Na konci 
srpna si Ten Sing užil soustředění se zá-
věrečným festivalem v Moravči a navá-
zal koncerty v pelhřimovských sadech 
na (d)eco festu a v synagoze v Nové 
Cerekvi.

Jak tušíte, zkoušení bylo složitější. 
Ale snažili jsme se držet i online. Na jaře 
jsme využívali živé vysílání přes youtu-
be, pokusili jsme se také na dálku nahrát 
dvě písně, přičemž do tvorby té druhé, 
We Are The World, se podařilo zapo-
jit i ymkaře z různých koutů republiky. 
Při podzimní karanténě jsme přešli na 
program Discord, který lépe umožňuje 
vzájemnou komunikaci a rozdělení rolí. 
Sami účastníci se začali ujímat pravidel-
ných zamyšlení a za asistence zpěvač-
ky Ireny Noskové jsme se začali i lépe 
rozezpívávat.

Epidemická opatření také přinesla 
jednu zajímavou fázi, kdy byly povole-
ny venkovní hromadné akce, bylo však 
zakázáno zpívat. Nezalekli jsme se a asi 
tři zkoušky jsme věnovali tanečnímu ná-
cviku podle slavného Thrilleru Micha-
ela Jacksona. Už v originální verzi totiž 
zpravidla zachovávají dvoumetrové 
rozestupy

TEN SING PELHŘIMOV
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TÁBORY

Sezónu táborů na tábořišti Vlčice za-
hájil jako tradičně pobyt rodičů s těmi 
úplně nejmenšími až předškolními dět-
mi. I přes náročnější přípravy v době 
covidové se podařilo sestavit program 
s celotáborovou hrou - letos děti prová-
zela Pippi dlouhá punčocha. Duchovní 
program stavěl na myšlence „Nic nás 
nemůže oddělit od boží lásky“, kterou 
jsme aktivitami přizpůsobenými malým 
dětem zkoumali ze všech stran.

MINI VLČICE

Vlčice II se v roce 2020 uskutečnila i 
přes všelijak nepříznivé vyhlídky úspěš-
ně a krásné místo na Vlčici a opět trochu 
volnosti jsme si užívali o to víc. Vyrazili 
jsme tentokrát na divoký západ mezi 
kovboje a indiány. Budovali jsme osadu, 
těžili drahokamy, ale také bojovali s ban-
dity, vypravili se za indiány a museli se 
postavit podlému místostarostovi. 

A k tomu všemu jsme ještě si vyprá-
věli biblické příběhy o Danielovi.

VLČICE II
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TÁBORY

I přes nepřízeň nepřátelského viru 
Covid odjíždíme v červenci od vlakové-
ho nádraží v Jindřichově Hradci pečlivě 
zdravotně prohlédnuti a připraveni strá-
vit v přírodě na našem milovaném místě 
na Vlčici 11 táborových dní. Padesát čtyři 
dychtivých táborníků se letos těší na spo-

lečné zážitky tentokrát zasazené do příběhu o Mojžíšovi.
Od prvního okamžiku, jak již to na Vlčici bývá, se začnou dít neuvěřitelné věci. Při-

chází za námi Josef Egyptský a vypráví nám, jak se Izraelci dostali do Egypta. Hned 
druhý den však zakoušíme, jaké to je žít pod egyptskou nadvládou, tvrdě pracovat 
v otrockých podmínkách a plnit nesmyslné pokyny vládnoucího faraona. Posiluje nás 
písnička „Báby“, které se bály zabíjet novorozeňata, jakož i odvaha prostých lidí vze-
přít se zlovůli mocných. To vše vedlo k narození Mojžíše, kterého vidíme vyrůstat  
u faraonova dvora, avšak záhy ho doprovázíme na jeho nuceném útěku do Midjánu. 
Posilujeme ho, aby se vrátil do Egypta s úkolem vyvést Izraelce z otroctví, a všichni 
si zkoušíme vykřesat oheň bez sirek. Společně s Mojžíšem a Áronem bezvýsledně 
jednáme s faraonem, dopadají na nás mnohé rány, zejména nás skutečně letos trápí 
všudypřítomní komáři. Nakonec se přece jenom připravujeme na vyjití z Egypta stav-
bou obydlí s natřenými veřejemi. 

Cesta z Egypta vede částečně po souši, částečně přes vodu, která se před našimi 
kánoemi rozestupuje až k Meridiansteinu položeného těsně na hranicích s Rakous-
kem. Cestou objevujeme vzácnou faunu, flóru i historii okolí Staňkovského rybníka  
a přilehlého hvozdu Dubovice.

Při těžkých zkouškách na poušti se nelze divit remcání Izraelců. Dokonce ze stra-
chu přemlouváme Árona, ať nám zhotoví zlaté tele. Mojžíše to jaksepatří rozlítilo  
a krásné kamenné desky roztříštil o vlčické nástupiště. Museli jsme pak běhat po 
okolních lesích a shánět střepy Desatera opět dohromady, protože jsme se chtěli i 
nadále nechat vést Hospodinem blíž k Zaslíbené zemi. 

To se nám společnými silami podařilo a tábor plný her, koupání, sluníčka, raftu, ká-
noí a nově i obřího paddleboardu jsme nechtěli opouštět. Společně nás drželo pohro-
madě kamarádství, hodně písniček jak při duchovních programech, tak i u táboráku. 
Samozřejmě jsme plnili různé Vlčky a vyprávěli si zajímavé příběhy. 

Celou dobu se o nás staraly vynikající kuchařky a zdravotnice, zázemí a podporu 
nám poskytla řada kamarádů.

Všem děkujeme a jsme vděčni za možnost prožít nová dobrodružství, táborové 
lásky, načerpat zkušenosti a vytvořit si tak nezapomenutelné vzpomínky, že nás bu-
dou provázet až do dalšího tábora.

VLČICE I
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TÁBORY

Mora Vlčice je tábor pro rodiny s dět-
mi, letos byl ve stylu Ferdy Mravence. 
Děti se kromě dalších postav potkaly  
i s Beruškou a Broukem Pytlíkem a nauči-
ly se, co znamená pracovat pro společné 
blaho celého mraveniště. Tábor jsme si 
moc užili i přes počáteční nepřízeň poča-
sí. Sluníčko nakonec vyhrálo a my jsme 
si mohli naplno užít pohádkovou atmo-
sféru, plnou scének, kostýmů a fantazie 
z mikrosvěta. O mravencích jsme se do-
zvěděli opravdu hodně, naučili se dojit 
mravenčí krávy - mšice, orientovat se 
podle čichu, pečovat o kukličky i ubránit 
vlastní mraveniště.

MORA VLČICE

Tématem naší velké táborové hry 
v roce 2020 byl Komenského Labyrint 
světa a ráj srdce. Jako poutníci jsme  
v doprovodu našich průvodců - Všezvě-
da Všudybuda a Mámení procházeli jed-
notlivé stavy lidské společnosti. Duchov-
ní program navazoval na témata velké 
táborové hry.

Rosomák se konal na obvyklém místě 
blízko Terezína u Kunžaku. Okolí táboři-
ště se ale vlivem kůrovcové kalamity vý-
razně proměnilo, ubylo lesů a pro někte-
ré aktivity jsme hledali (a naštěstí také 
našli) nová místa.

ROSOMÁK
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TÁBORY

Vaklondike 2020 uvedl své účastníky 
do světa řecké mytologie. Kradli jsme 
oheň s Prométheem, učili se řemeslům, 
kousek cesty jsme šli s Héraklem, Perse-
em, Odysseem a dalšími, potkávali jsme 
Kyklópy, Hydry, poměřili síly i obratnost 
v Olympijských hrách. Nad vším bděl ši-
roký panteon moudrých, ale někdy potu-
telných vedoucích. Otázkou, která místy 
lehce prosvítala na povrch, bylo, kde je 
hranice mezi bájí a skutečností. Možná 
už ty první báje o soupeření temných sil 
odrážejí něco ze skutečnosti, kterou ve 
světě potkáváme dodnes. Závěr puto-
vání řeckými mýty nás pak vedl k Tróji. 
A to je druhá strana, kde jsme se prot-
nuli s naším „skutečným“ světem. Léta 
nikdo z historiků nevěřil, že bájná Trója 
kdy existovala. Než ji jeden pán podle 
popisu starých básní našel, vykopal a ob-
jevil v ní poklad neuvěřitelné hodnoty.

Vaklondike 2020 také ukázal, že je 
tu silná skupina mladých na hraně věku 
účastníků a vedoucích. Co to přinese 
dál? Rozhodně to bude dobrodružné.

VAKLONDIKE
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Letošní Vlčice Teen byla výjimečná 
nejenom rekordním počtem “dětí“, kte-
rý překročil limit 20ti účastníků, ale také 
tím, že se změnila role hlavního vedou-
cího, což poznamenalo také náš příběh. 

Tábor začal klasicky pod vedením 
dosavadního hlavase Ondyho Soukyho 
alias “bratra Písně”. Přijal nás do své 
skupiny “Svítálistů” a vedl nás ke kras-
nému, čistému životu plného víry, lásky 
a přátelství. Modlili jsme se k našemu 
Pánu Ježíši Kristu co to jen šlo, zpívali 
jsme svítákovky po kvantech. Postupně 
s neustále se navyšujícím množstvím 
písní nám to ale začalo přerůstat přes 
hlavu. Chtěli jsme se najíst bez toho, 
aniž bychom před tím zazpívali 16x do-
kola “vše dobré co máme “ a jít spát bez 
půlhodinového “než půjdeme spát, při-
jď nám požehnat”. A pak se to stalo. 

Sestra Síla v jejíž roli byla Anna Krňa 
se naštvala, zavraždila bratra Píseň  
a převzala vedení naší skupiny “Svítális-
tů” a celé Vlčice Teen. Vysvětlila nám, že 
nemůžeme uctívat jen Ježíše Krista ale 
také jeho bratra Satana, aby nastala na 
světě rovnováha. 

Z toho jsme se ale naštěstí včas pro-
brali a poslali Satana i s poblázněnou 
sestrou sílou tam, kam patří. 

Tím skončil Teen jako vždy správně  
a my jsme vyčistili naše nejoblíbenější 
místo od zla i odpadků, vrátili se žít naše 
domácí životy a všichni se zas těšíme, až 
se na Vlčici vrátíme.

VLČICE TEEN

TÁBORY
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TÁBORY

Díky Višňovce jsme na Šumavě oko-
lí Kvildy projeli na kole křížem krážem. 
Měli jsme nádherné počasí až na jednu 
výjimku, která potvrzuje pravidlo a my 
jsme promokli až na kost. Ale i v té době 
nám naše děti ukázaly, jak jsou neuvěři-
telné a bez jakéhokoliv fňukání došlapa-
ly do cíle.

Kromě jízdy na kole jsme podnikali 
i výšlapy, hráli jsme různé hry a hlavně 
jsme si hodně povídali a smáli se. 

VIŠŇOVKA
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VÍKENDOVÉ AKCE

Mezi aktivitami YMCA JH sekce severoseverovýchod chybí nadpis „Doubci“. Pů-
vodní Doubci už nám jaksi odrostli. Stali se z nich táboroví vedoucí, angažují se ve 
skautu, v tensingu i jinde. Přesto se v červnu osm lidí z téhle party sešlo a vydalo 
na víkendový puťák skrz lesy západně od Pacova. Pršelo celou dobu. Bylo to super!

PUŤÁK
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JEDNORÁZOVÉ AKCE

Pandemie nás zasáhla na místě nej-
citlivějším. Nemůžeme zpívat! Celý rok 
2020 jsme se vůbec nescházeli také pro-
to, že náš sbormistr Jarda Hojný je lékař, 
máme mezi sebou lékárnice a zdravotní-
ky a ti všichni měli o nás ostatní obavy, 
aby nás nenakazili.

Rok to byl neuvěřitelně smutný. Ja-
koubek zpívá nepřetržitě od roku 1990, 
nikdy jsme nemuseli rušit koncerty, pra-
videlně jsme se scházeli a celý rok si vzá-
jemně chybíme.

V průběhu roku byly ale přeci jenom 
dvě příležitosti, jak se dát dohromady. 
V létě slavil své padesátiny náš sbormi-
str. V té době jsme se sejít mohli, a tak 
jsme secvičili pro Jardu divadelní před-
stavení po vzoru Járy Cimrmana a do-
konce zazněla i píseň, kterou jsme pro 
něj složili.

Ke konci roku nás čekaly další vý-
znamné narozeniny. Honza Blažek, za-
kladatel Jakoubka, slavil šedesátiny. To 
už ale bylo v době, kdy jsme se scházet 
nemohli. A tak jsme zkusili pro nás úpl-
nou novinku, a to nahrát Honzovu oblí-
benou píseň Děťátko se narodilo. Poslali 
jsme ji Honzovi přímo v den narozenin  
a umístili na yutube. O Vánocích snad pí-
snička potěšila i naše příznivce, kterým 
jsme ji mohli rozeslat jako náš Vánoční 
pozdrav.

Pevně doufáme, že se brzy zase za-
čneme scházet.

JAKOUBEK



20

Komu se nelení, tomu se plesá! Jak 
jistě všichni moc dobře víme, tak Jindři-
chohradecké YMCe se rozhodně nelení, 
a proto se v sobotu 18.1.2020 v Jindři-
chově Hradci v KD Střelnice odehrál ten 
nejkouzelnější 12. YMCA ples, jaký si do-
vedete představit. Kdo tam nebyl, jako 
by nebyl! 

V 19:00 hodin nás uvítala kapela The 
Good Times big band, která je pro YMCA 
ples horkou novinkou a nemůžeme si je vynachválit. Jejich podání YMCAřské hym-
ny bylo tak strhující, že v sále nezůstala jediná noha, která by si alespoň na chvilku 
na parketu nezaskotačila. 

Mladé a šikovné slečny z Fitko Eden, se nám postaraly o předtančení a zábava 
byla v plném proudu. 

To jsou chvíle panečku! Potkat staré známé, zasmát se, zatančit si, připomenout 
si, jak obrovskou komunitu vytváříme. To všechno YMCA ples umí a přináší. 

Bohatá tombola, která nabízela např. kytaru, dorty či poukaz na tábor byla sa-
mozřejmě součástí. Ve 21:00 nám přišel žonglér Vítek předvést Žonglérskou omele-
tu a tím nastala dětská večerka. 

Celý večer pod parketami v suterénu žhavil svůj aparát Martin Kozák, který při-
pravil vynikající fotokoutek a tak si z letošní plesu odnášíme nejen krásné vzpomín-
ky, ale i parádní fotky. 

Vždycky to uteče tak rychle! Kéž by ten večer nikdy nemusel skončit. 
O půlnoci nás mladí tábornicí z Vlčice Teen překvapili dokonalým spartakiadním 

vystoupením s dobovými oblečky a tím se program uzavřel.Poté už se jen veselilo 
a protancovávali se střevíce. 

Děkujeme všem za účast a těšíme se na příští rok. 
13. YMCA plesu zdar! 

PLES  YMCA

JEDNORÁZOVÉ AKCE
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JEDNORÁZOVÉ AKCE

V roce 2020 kvůli mimořádným epide-
miologickým opatřením proběhlo pou-
ze pět schůzek kavárničky. Program byl 
pestrý – beseda o vzniku Bible, o kosmo-
logii a nejnovější astronomii, o Bojnici, 
Prievidze a Levoči, o Husovi a Komen-
ském (výročí 350 let od úmrtí). Navzdo-
ry obavám z koronaviru byly besedy  
v období rozvolnění dobře navštíveny, 
účastníci si libovali, že kavárničky zůsta-
ly zachovány.

Stejně uvítali i tradiční podzimní zá-
jezd. I když bylo účastníků méně – dva-
cet čtyři s vedoucím i řidičem, návštěvu 
kláštera Zlatá koruna a památníku Jana 
Žižky v Trocnově si užili. Dokonce i ma-
jitel restaurace, kde jsme obědvali, nám 
vyšel velmi vstříc, protože turistická se-
zóna byla loni chudá.

KAVÁRNIČKA

Každou třetí neděli v měsíci se schází 
v YMCA centru milovníci deskových her 
– zkušení hráči i nadšení nováčci – aby 
si užili společný čas nad osvědčenými  
i neprozkoumanými deskovkami.

Přijďte i vy, těšíme se na vás!

DESKOVKY PRO DOSPĚLÉ
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Počátkem února se konal tradiční 
karneval ve spolupráci YMCA a obce 
Moraveč. Ymkaři se postarali o soutě-
že a ceny, Užší skupinka z tensingu zas 
měla na starosti hudební doprovod. Hra-
je se bez pauzy a je krásné vidět, kolik je 
v dětech energie, když vydrží dvě a půl 
hodiny v kuse tančit, dovádět a blbnout. 
Účastní se rodiny z Moravče i okolních 
vesnic.

KARNEVAL MORAVEČ

Dne 9.3.2020 se v našem městě již 
poosmé konala vzpomínková akce 
PAMATUJ!

Děkujeme:
• zpěvákům z pěveckých sborů Sme-

tana Jindřichův Hradec, Sbor Adama 
Michny, Zanoty a YMCA Jakoubek

• spolupořádajícímu spolku Zikaron, 
z.s.

• Michalu Kittovi za přednášku  
o antisemitismu

• všem, kdo přišli uctít památku obě-
tí holocaustu

PAMATUJ!

JEDNORÁZOVÉ AKCE
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Tradiční akce pro děti – oslava naro-
zenin YMCA i Dne dětí – tentokrát v ne-
děli 7.6.2020. 

V covidové době, navíc s hrozbou 
deště – nevěděli jsme, jestli vůbec ně-
jaké děti přijdou. A nejen, že jich přišlo 
víc než 150, ale vytvořily skvělou náladu, 
nadšeně soutěžily a radovaly se z ymkař-
ských odměn. Bylo to parádní!

A velký dík patří i neúnavným ymkař-
ským dobrovolníkům.

YMCA ODPOLEDNE

• spousta dětí, které naše stanoviště 
bavilo, a jejich rodičů, kteří z toho měli 
radost

• 30 ymkařských dobrovolníků, kteří 
se celý den nezastavili, a patří jim za to 
veliký dík!

• hromada rozdaných letáčků o prá-
ci YMCA JH a mnoho rozhovorů s těmi, 
které to zaujalo

Tak zase za rok na viděnou pod Na-
xerovou lávkou u lanové skluzavky, lodí, 
luků...

YMCA NA AKCI MĚSTO DĚTEM

JEDNORÁZOVÉ AKCE
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JEDNORÁZOVÉ AKCE

Z Bodlinky je ymkař! Děti z tábora Mi-
niVlčice adoptovaly na konci září ježka 
Bodlinku ze Záchranné stanice v Třeboni.

Děkujeme Honzovi Novému za čas, 
který nám věnoval, za zahřátí v týpí i 
horkou polévku. Byl to super den!

VÝLET MINI VLČICE DO TŘEBONĚ

...bylo zase parádní! V neděli 13. září 
se nás sešlo asi 200, abychom společně 
zakončili táborovou sezónu. 

Díky všem, kdo přispěli k tomu, že 
Potáborko bylo veselé i dojemné, napl-
něné množstvím aktivit i dobrým jídlem, 
blbnutím i milými rozhovory.

Jsme vděčni Pánu Bohu za to, že žeh-
ná práci YMCA, a prosíme, aby to tak 
bylo i nadále.

POTÁBOROVÉ SETKÁNÍ
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JEDNORÁZOVÉ AKCE

Někdo měl chuť posedět s přáteli 
nebo potkat nové lidi. Někoho přiláka-
la představa dobrého jídla a pítí. Všich-
ni chtěli zažít pohodu uprostřed města  
a přesto v přírodě. 

To vše a mnoho dalšího nabídl Pik-
nYk – sousedské setkání na louce pod 
gymnáziem.

Jedli jsme, hráli hry, zpívali u ohně, 
povídali si. Bylo to moc fajn!

PIKNYK

18. prosince uplynulo již 9 let od úmr-
tí Václava Havla. Proto jsme se v den to-
hoto výročí sešli na jindřichohradeckém 
náměstí, abychom společně rozsvítili 
svíčku na jeho památku a připomněli si 
některé jeho myšlenky. Nadčasové tex-
ty Václava Havla vybrali a přečetli stu-
denti Gymnázia Vítězslava Nováka pod 
vedením Hany Šebkové – patří jim za to 
náš velký dík!

Bylo to moc krásné setkání a do dal-
ších dnů jsme si z něj odnesli naději a od-
hodlání. A věříme, že spousta dalších se 
k nám přidala rozsvícením svíčky u sebe 
doma – světla tím bylo ještě více.

SVÍČKA PRO VÁCLAVA HAVLA



26

YMKAŘI V PRÁDELNĚ NEMOCNICE

Když se v našem městě začala dra-
maticky horšit situace související s pan-
demií Covid-19, obrátilo se 21. října na 
jindřichohradeckou YMCu vedení kri-
zového štábu města s dotazem, zda 
by naši dobrovolníci nemohli pomoci  
v prádelně nemocnice, která se kvůli 
nařízené izolaci zaměstnanců potýká 
s nedostatkem pracovníků – z původ-
ních 17 zbyli 4. 

Mnozí z nás v tu dobu měli některé 
dny volno z práce, studenti měli online 
výuku jen část dne (navíc v dalším týdnu 
prázdniny) – nic tedy nebránilo tomu, 
abychom se hned druhý den vrhli do 
této dobrovolnické pomoci. Vedoucí 
prádelny souhlasila, že se můžeme bě-
hem směny střídat podle toho, jak má 
kdo čas třeba jen část dne, a to otevře-
lo pro spoustu z nás možnost pomáhat 
i při svých běžných jiných aktivitách. 
Vznikla tabulka, která nás následující 
měsíc provázela a ze které vyplývá, že 
ymkaři nakonec odpracovali v prádel-
ně Nemocnice Jindřichův Hradec 402 
hodin čistého času a vystřídalo se při 
tom neuvěřitelných 25 dobrovolníků. 
Jako poděkování postupně všichni do-
stali nová trička YMCA – logo na nich a povědomí zbylých zaměstnanců prádelny  
o tom, odkud jsme, bylo příležitostí k povídání u oběda, co je vlastně YMCA, co  
v normálních časem dělá a co nás přivedlo k této pomoci. Těšilo nás, že lidé, kteří 
předtím o YMCe neslyšeli, jsou z toho nadšení, říkají nám, jaká jsme skvělá parta, 
jak jsme šikovní a ochotní, a tyhle pozitivní věci si spojují s YMCou. 
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YMKAŘI V PRÁDELNĚ NEMOCNICE

A taky nám samozřejmě přinášelo dobrý pocit, že můžeme takto konkrétně, 
hmatatelně pomoci v situaci, kdy jindřichohradecká nemocnice byla přetížená,  
a město, ve kterém žijeme, na tom nebylo dobře.

Naší práce si všimla média, a tak poděkování YMCe zaznívalo během toho mě-
síce z různých stran. Dobrovolníci YMCA si to zasloužili – pracovali neúnavně po 
celou dobu, kdy nás prádelna nemocnice potřebovala, a ještě pak pokračovali  
v podobné práci v prádelně Sociálních služeb – vedení této instituce o nás slyšelo, 
na 14 dnů nás také požádali o pomoc a vzešlo z toho dalších 84 hodin ymkařské 
dobrovolnické práce.

Byl to intenzivní, zvláštní čas, kdy jsme mohli pomáhat úplně jinak než jsme 
zvyklí, zažít nové věci a snad i šířit dobré jméno YMCA – všem 25 dobrovolníkům, 
kteří se k tomu přidali, patří náš velký dík! A taky kousek dortu, který jsme od Ne-
mocnice JH za naši práci dostali :-).
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Veškerá činnost YMCA Jindřichův Hradec je zajišťována dob-
rovolníky, 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 po-
kračovat ve své činnosti a rozvíjet ji. K zajištění chodu spolku byla 
navíc s Hanou Krejčovou (správa táborové základny Vlčice a ad-
ministrativní 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 zú-
častnilo celkem 95 dobrovolníků. 

DOBROVOLNÍCI
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Rok 2020 byl 19. rokem naší správy táborové základny Vlčice 
na břehu Staňkovského rybníka. Ke zvelebení místa, které využí-
váme k pořádání našich táborů, proběhlo v loňském roce mnoho 
individuálních brigád našich dobrovolníků včetně starších dětí.

SPRÁVA VLČICE
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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

VÝBOR
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Na závěr chceme poděkovat všem, kdo jakýmkoliv způsobem při-
spěli k dobré práci YMCA Jindřichův Hradec.

Za vedení celoročních aktivit děkujeme:
• Jaroslavu Hojnému za vedení pěveckého sboru YMCA Jakoubek
• všem ochotným maminkám za vedení Mateřského centra 
• Michalu Kittovi za Kavárničku pro seniory
• Haně Noskové za Klub
• Michalu Procházkovi za Fotbálek 
• Janu Blažkovi za TeenSing
• Martině Koppové za DeskovkY
• 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 čle-

ny, 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
• Michalu Procházkovi za Tuláky
• Ondřeji Soukupovi za Vlčici II. 
• Tomáši Drnkovi za Vlčici I.
• Kryštofu Měkutovi za Rosomák
• Anně Krninské za Vlčici Teen
• Lucii Křivohlavé za MoraVlčici
• Danielu Matějkovi za Vaklondike

PODĚKOVÁNÍ
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Dále děkujeme:
• Haně Krejčové za kancelářskou práci a za péči o TZ Vlčice
• Jiřímu Pavlíčkovi a Zdeňku Krejčovi za technickou péči o TZ Vlči-

ce a o YMCA centrum
• 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 Čes-
kobratrské 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.

PODĚKOVÁNÍ
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PODĚKOVÁNÍ

ACP Traductera, a.s.
AGRO–LA, 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.
Jednota, 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 Bank AG
Zahradní centrum
ZD RADELO
zKopceDolu.cz

... a mnoho individuálních dárců. 
Děkujeme!

SEZNAM NAŠICH SPONZORŮ V ROCE 2020
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Náklady Kč Výnosy Kč

Spotřeba materiálu, DHIM, 
DNIM 558 900,24 Dotace MŠMT 204 700,00

Služby, nájmy, opravy, telefony, 
cestovné, energie 392 453,32 Jiné dotace – přímé KČ 

(minist., obce, nadace) 50 000,00

Mzdy, OON, ZP, SP a ost.zákon-
né pojištění 129 800,00 Členské příspěvky 46 800,00

Ostatní náklady 7 968,43 Dary 145 000,00

Odpisy 0,00 Příjmy z vlastní činnosti 663 330,00

Poskytnuté dary a příspěvky 55 750,00 Ostatní výnosy 144,41

Daň z příjmu právnických osob 0,00

Náklady celkem 1 144 871,99 Výnosy celkem 1 109 974,41

Zisk 0,00 Ztráta 34 897,58

Aktiva Kč Pasiva Kč

Hmotný a nehmotný In-
vestiční majetek 42 150,00 Vlastní jmění 1 067 405,70

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

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

Peněžní prostředky 926 490,71 Závazky ze závislé činnosti 0,00

Pohledávky z obchodního 
styku 25 980,00 Daň z příjmů právnických 

osob 0,00

Pohledávky za zaměstnanci 0,00 Ostatní pasiva 25 980,00

Ostatní aktiva 63 867,50

Aktiva celkem 1 058 488,21 Pasiva celkem 1 093 385,79

Ztráta 34 897,58 Zisk 0,00

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 2020

ROZVAHA 2020

HOSPODÁŘSKÁ ZPRÁVA
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