
VELIKONOČNÍ TÝDEN 2008 
 
Soustava na sebe bezprostředně navazujících aktivit pořádaných občanským sdružením YMCA České 

Budějovice pro neorganizované děti a mládež i pro širokou veřejnost. 
 
Účastníci si mohli vybrat, zda v rámci Velikonočního týdne využijí všechny 
nabízené příležitosti nebo jen některé. Dále se mohli rozhodnout k aktivnímu 
zapojení se do přípravy programu či jen pasivně přijmout roli diváka.  
 
 
Hudební soustředění 
Velikonoční týden začal jednodenním 
soustředěním v neděli 16. března 2008. V 
kostele ČCE v Českých Budějovicích, tř. 28. 
října 28 se sešlo 18 účastníků – děti, mládež i 
dospělí. Všichni se společně intenzivně 
připravovali na hudební část programu 
připravovaného na Vítání jara (21.3.) a 
zejména na provedení Truvérské mše (24.3.). 
 

 
 
 
 

 
Velikonoční výlet 
Na Zelený čtvrtek 20. března 2008 ráno 
jsme jeli na výlet. Děti měli velikonoční 
prázdniny, takže jsme očekávali větší 
zájem. Ale i přes nepřízeň počasí (byla 
opravdu velká zima, chvílemi i sněžilo) 
nás bylo nakonec 22. Jeli jsme do Římova. 
Nejprve jsme si prohlédli původní dřevěný 
srub - Muzeum Roubenka z roku 1611, 
kde je instalována expozice Římovské 
mašinky s funkčním modelem vlakodráhy. 
Dále již naše kroky směřovaly po trase 
Římovské pašijové cesty. Během putování 
jsme se na několika zastávkách seznámili 
s velikonočním příběhem. Každé zastavení 
bylo provázeno vhodnými tematicky 
navazujícími hrami a soutěžemi. Všichni 
se vraceli spokojení.  
 

 
 
 
 
Sederový večer 
Na Zelený čtvrtek 20. března 2008 večer se 
sešlo asi 50 posluchačů ve sborovém domě 
Archa v Kaplici na besedě o židovském 
způsobu slavení Velikonoc. Program měl 
velice poutavě připravený odborník na tuto 
tematiku Mgr. Mikuláš Vymětal, ThD. 
 

(Tato akce nebyla financována Statutárním 
městem České Budějovice). 
 
 
 



Vítání jara 
Vítání jara na Černé věži je akce se 
sedmnáctiletou tradicí. Tentokrát vyšel 
termín prvního jarního dne mimořádně na 
Velký pátek 21. března 2008. Tuto 
výjimečná příležitost jsme využili k 
uskutečnění Vítání jara v rámci 
Velikonočního týdne. Výstup na 
českobudějovickou Černou věž byl provázen 
speciálním programem sestaveným 
z hudební části a dále z literární tvorby 
členů a příznivců YMCA. Vyvrcholením celé 
akce bylo pozorování prvního jarního 
východu slunce - letos nám ovšem počasí 
nepřálo a slunce se schovávalo po celou 
dobu za mraky. Nicméně dobrou náladu 
všech téměř 40 účastníků to nepokazilo a 
všichni sestupovali z Černé věže plni 
neopakovatelných dojmů. 
 
 
 

Přátelský turnaj ve hře Carcassonne 
 
Na velikonoční pondělí 24. března 2008 
odpoledne se v kostele ČCE v Českých 
Budějovicích sešlo přes 40 dětí a mladých 
lidí. Program svátečního dne začal uvedením 
Truvérské mše od Petra Ebena. Nejednalo se 
ovšem o typický koncert, ale každý 
posluchač měl možnost se zapojit zpěvem či 
hrou na hudební nástroj. 
 

 
 

 
 
Po hudebním programu se již mohli 
všichni pustit do turnaje ve hře 
Carcassonne. Někteří borci dali  přednost 
jiným hrám, na výběr bylo přes třicet 
různých osvědčených i nových 
společenských stolních a karetních her. 
Všichni se báječně bavili a zejména 
menším dětem se vůbec nechtělo domů. 
 
 
 
 
Velikonoční týden hodnotíme jako zdařilý počin, jako dobře využitou možnost 
nepromarněného prožití letošních Velikonoc českobudějovickými  
neorganizovanými dětmi a mládeží. 
 
 

J. Matějková 
YMCA ČB 
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