První Ymku

založil G. Williams
v Londýně (1844),
v období průmyslové
českých
revoluce. Byla určena
zemích ještě
těm, co chtěli lépe
za Rakouska-Uherska
trávit volný čas.
zorganizoval A. Adlof
„Křesťanský spolek mladíků“(1879), který později
splynul s organizací YMCA.

Za I. světové

V

války (1914–1918) americká
YMCA pro legionáře na
Sibiři zřizovala útulky,
kde si mohli napsat dopis
domů, přečíst knihu, vypít čaj...
To zaujalo T. G. Masaryka.

Vroce 1921 oficiálně vznikla československá

T. G. Masaryk – první

YMCA, aby rozvíjela ducha, duše a těla
mladých lidí a předávala jim důležité
životní hodnoty. Jejím dalším úkolem
bylo mimo jiné šířit ymkařské hnutí
do okolních zemí.

československý president,
spolu se svou dcerou
Alicí, pozvali přes šedesát
sekretářů z americké
Ymky, aby tu vybudovali
novou pobočku.

Díky Ymce u nás zdomácněly
dosud nevídané sporty.

Ymkaři v Československu se měli k světu.

V centru Prahy vyrostl nádherný Palác YMCA
s krytým bazénem,
basketbalovým
hřištěm na
střeše...

Ve studentském domově v Praze se nejen sportovalo,
ale i studovalo ve zdejších studovnách, knihovně...
		
YMCA dala život podobným klubům
					po celé republice.

Ymkaři se také ze všech sil

snažili řešit spory mezi
Čechy a Němci v pohraničí.

Za II. světové války

(1939–1945) byla činnost YMCA
postupně zcela zrušena. Mnoho
ymkařů zaplatilo za své názory
životem. V archivu Ymky se
za tajnou zdí tiskly odbojářské
letáky a časopisy.

Málokdo dnes

Po válce YMCA obnovila,

ví, že tradici slavení Dne
matek nebo vánočních
stromů na náměstích
u nás zavedla
		právě YMCA.

Krátké nadšení z osvobození vystřídala
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co se obnovit dalo. Ymkaři
také ze všech sil pomáhali
ve zničených městech
pohraničí.

Po pádu komunismu YMCA vesele pokračuje dál. Dnes má

hrůzovláda komunistů (1948–1989),
která svobodomyslnou Ymku opět
		
zakázala, přesto její
			duch žil dál.

			
v České republice 27 poboček a více než 4 tisíce členů.
			
Je otevřená každému – všem, kteří chtějí zajímavě trávit volný
		
čas, navazovat přátelství, rozvíjet svůj talent, objevovat, na čem
			
v životě skutečně záleží. Věnuje se hlavně organizaci
						
volnočasových aktivit – např. kroužků,
												 klubů, letních táborů.
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Zjisti víc na www.ymca.cz

