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YMCA vznikla v roce 1844 v Londýně.
Založil ji George Williams, který chtěl mladíkům,
přicházejícím do města za prací, nabídnout společné
studium Bible, diskuze a rozhovory. Během 50 let se
YMCA rozšířila do 34 zemí a měla půl milionu členů.

ČESKOSLOVENSKU

19. STOLETÍ

SVĚT. VÁLKA A LEGIE
YMCA působila v legiích na všech frontách
první světové války. Zřizovala pro vojáky
útulky, kde mohli trávit volný
čas, dát si teplý čaj, půjčit knihu nebo
napsat dopis domů. Spolu s legionáři se
pak dostala do Československa, kde dále
pracovala s vojáky.

1921

Pražský student Alois Adlof organizoval
malé skupiny mladíků, kteří společně
studovali biblické texty, diskutovali,
provozovali knihovny, přednášky. Slibně
se rozrůstající organizace (70 sdružení)
byla zastavena válkou.

1919
V legiích poznal činnost YMCA
i T. G. Masaryk. V roce 1919 pak vyslal
svou dceru Alici na světové ústředí do
Ženevy, s žádostí, aby u nás YMCA začala
pracovat. Následně do ČSR přijelo 62
amerických sekretářů, kteří začali pracovat
se studenty a organizovat sociální pomoc.

Vznikla samostatná československá YMCA.
Byl zvolen první ústřední výbor, ve kterém
zasedly významné osobnosti (E. Rádl,
F. Drtina, V. Havel st. ad.) a vedení
organizace i majetky přešly z amerických
rukou do českých. Vzniklo 15 lokálních
sdružení, jejichž činnost reagovala na
místní potřeby občanů.
V období tzv. první republiky rozkvétala činnost Ymky v mnoha oblastech:
byl založen Masarykův tábor na
Soběšíně, další na Oravě, Veverské
Bítýšce, Vlčici, ad.
YMCA významně přispěla k rozvoji
sportu - postavila mnoho sportovišť a
přinesla k nám řadu nových sportů
(volejbal,
basketbal,
softbal,
lukostřelbu, techniku signálů při hře).
Její
oddíly
byly
prvními
čs.
reprezentanty v basketbalu, ve kterém
neměly konkurenci až do války.
s Ymkou byla spojena řada vynikajících
osobností, například Ing. V. Havel (otec
prvního porevolučního prezidenta),
Emanuel Rádl, J. L. Hromádka, ad.
Na kurzech pražské YMCA přednášel
ymkařům ve 20. letech mimo jiné dr.
Edvard Beneš.
Před první světovou válkou měla YMCA
kolem 20.000 členů.

YMCA otevřela Studentský domov
v Praze Na Slupi pro více než 6 tisíc
studentů s klubovnami, menzou,
kavárnou i knihovnou
YMCA u nás zavedla slavení Dne matek
a také tradici stavění vánočních stromů
na náměstích. Pod ty nosili občané
dárky pro chudé, které ymkaři
distribuovali.
v roce 1927 vznikla Akademická YMCA
a začala vydávat Křesťanskou revue.
Jejím cílem bylo pěstovat kultivovanou
diskuzi a vést tak studenty
ke kritickému myšlení svobodného od
dogmatismů.
v dubnu 1928 byl slavnostně otevřen
Palác YMCA v Praze Na Poříčí. Mladým
mužům nabízel k ubytování 400 lůžek,
kavárnu, klubovny, lázně, tělocvičnu
s unikátní klopenou běžeckou drahou
a první krytý bazén v republice.

1939 - 43
V období nacistické okupace byla
zakázána činnost Akademické Ymky,
Masarykův
tábor
zabrala
Hitlerjugend. Řada ymkařů se
zapojila do odboje, stovky jich
během války zahynuly, tři významní
sekretáři byli popraveni
v koncentračních táborech.

1943
Organizace
YMCA
rozpuštěna
nacisty, majetky zabaveny.

1945
Ihned po skončení války YMCA
obnovila činnost, všechny své
tradiční programy zaměřila více
sociálně, budovy i tábořiště sloužily
jako
zázemí pro intervenované
občany a vězně propuštěné
z koncentračních táborů.

1948
Po únoru 1948 byla
uvalena nucená správa.
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1951
V roce 1951 YMCA nuceně ukončila
činnost,
majetek
byl
předán
komunistické mládeži. Řada Ymkařů
se dostala do pracovních táborů
(např. Antonín Sum ml., osobní
tajemník Jana Masaryka, odsouzený
v procesu s M. Horákovou za
velezradu). Myšlenky YMCA přežívaly
dál, např. v tradici tzv. lesních
brigád, pořádaných evangelickou
církví, nebo v rámci církevní práce s
mládeží.

1989 - 1990
Už na sklonku roku 1989 se scházela
skupina pamětníků a pracoval
přípravný tým v čele s Dr. Luborem
Drápalem. V únoru 1990 byla pak
YMCA v Československu oficiálně
obnovena.

www.ymca.cz
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1968
Již v únoru 1968 se v Praze sešla
přípravná skupina pro obnovu
YMCA, po celé republice vznikaly
přípravné týmy pro obnovení
činnosti,
budoucí
vedoucí
se
účastnili táborů zahraničních Ymek.
Ministerstvo vnitra ale registraci
YMCA nepovolilo, všechny naděje se
definitivně rozplynuly se příchodem
„spřátelených armád“.

DNES
Dnes má YMCA v České republice
4.000 členů. Pořádá tábory, nabízí
oddíly a kroužky, programy pro
rodiny i sociální služby. Ve svých 27
pobočkách nabízí dětem a mladým
lidem nejen možnost zajímavě
strávit volný čas, ale zejména
prostor pro přátelství, pro poznávání
vlastních
talentů,
hodnot
a
spolupráce, prostor, kde mohou
objevovat, na čem v životě skutečně
záleží.

