
Ptá se: Pavlína Neudertová, Centrum Motýlek, Rájec-Jestřebí 

Odpovídá: Markéta Doušová, YMCA Neveklov 

 

1.  Rádi bychom se Vás zeptali, kdy bylo sdružení YMCA v Neveklově založeno. Kdo stál u jeho 
zrodu? A s jakými plány/ambicemi? Podařily se Vám naplnit? 

Občanské sdružení YMCA Neveklov vznikla v roce 2004. U zrodu stáli lidé, kteří v Neveklově již několik let 
pracovali s dětmi pod křídly římskokatolické farnosti a mimo jiné založili tradici Dětských dnů, která trvá 
dodnes - letos jsme slavili již 18. ročník. K nim se připojila členka sdružení YMCA, která se předtím do 
Neveklova přistěhovala a měla chuť se zapojit a využít své zkušenosti. 

První akcí nově založeného sdružení YMCA Neveklov byl Živý Betlém na náměstí, který se uskutečnil před 
Vánoci v roce 2004. Naším cílem bylo posílit nabídku volnočasových aktivit pro děti i dospělé, pomáhat 
rodinám, podporovat vzdělání dětí i dospělých, podporovat společenský život v obci a být partnerem 
Městskému úřadu a dalším institucím. Přestože nejsme nijak velký spolek, můžeme se chlubit tím, že 
pravidelně pořádáme velké akce pro veřejnost - Dětský 
den a Živý Betlém, v minulosti jsme pořádali vzdělávací 
kurzy pro dospělé a zřídili mateřské centrum. Dnes 
pořádáme kromě jednorázových akcí kroužky pro děti a v 
létě rodinný tábor. Při pořádání jednorázových akcí je 
naším partnerem Městský úřad a současně se zapojují 
snad všechny spolky či neformální uskupení, která v 
Neveklově působí a při pořádání kroužků 
spolupracujeme se Základní školou a místní knihovnou.  

2.  Jste součástí největší křesťanské organizace 
na světě. Organizujete některé ze svých akcí 
společně s ostatními YMCA sdruženími 
z ČR či ze zahraničí? Kterou takovou akci byste 
označili za dobu Vašeho působení za 
největší/nejúspěšnější? 

Zapojujeme se do činnosti YMCA v ČR, která zastřešuje 
činnost jednotlivých lokálních spolků YMCA u nás, 
nejzajímavější akcí bude určitě dětský tábor, který 
pořádá YMCA v ČR na Masarykově táborové základně 
YMCA Soběšín. O tomto táboře natočila ČT reportáž, její 
zhlédnutí je dostupné z tohoto odkazu: 

http://www.ceskatelevize.cz/porady/1098528273-krestansky-magazin/317298380040009/ 

Spolupráce se zahraničím zahrnuje možnost vycestování našich členů do místních organizací YMCA v 
Evropě, v USA i jinde ve světě, a to na různé programy - vzdělávací akce, tábory, dobrovolnictví, brigády. Na 
tábor na Soběšíně s námi jezdí vedoucí ze slovenské YMCA. 

3. Na Vašich stránkách jsme si všimli, že spolupracujete se základní školou, knihovnou. Jak 
byste zhodnotili tuto spolupráci? Jsou jí instituce (nejen zmiňované) nakloněny, podporují ji 
nebo spíše naopak? Kdo bývá iniciátorem těchto akcí? 

Naše spolupráce se základní školou je velmi dobrá, ve školní tělocvičně pořádáme kroužek sportovních her 
a na půdě školy jsme uspořádali Noc s Andersenem. Ve spolupráci s knihovnou zase probíhá klub deskových 
her. Spolupráce s oběma institucemi probíhá již dlouhodobě, je založena na dobrých osobních vztazích. V 
Neveklově spolupracujeme také s dobrovolnými hasiči, se skauty, s mysliveckým sdružením, se Sokolem i s 
Obchodní akademií a se spolky Nevenia a Zahradním klubem Dešťovka. 

 
Webové stránky: www.neveklov.ymca.cz 

Facebookové stránky: https://www.facebook.com/YMCA-Neveklov-107402195985816/ 

 

http://www.ceskatelevize.cz/porady/1098528273-krestansky-magazin/317298380040009/
http://www.neveklov.ymca.cz/
https://www.facebook.com/YMCA-Neveklov-107402195985816/


 

 


