
9. prosince 2011  v Krnově                           

Schůze obnoveného ČVTS

Místo: Karnola – zkušebna TS Krnov (Čsl.Armády, Krnov) 
Přítomni: 
Magdalena Rounová (MR) – OPVK, 
Tereza Hyklová (TH) – TS Centrum, 
Terry English (TE) – TS Poruba, 
Kateřina Javůrková (KJ) - TS Tyjátr, 
Vladislava Hudeczková (VH) – YMCA DAP, 
Matúš Vránsky (MV) - TS Opava + Slovensko, 
Marika Loskotová (ML) - TS Krnov, 
Josefina Smolková (JS) - TS Ústí nad Labem, 
Petra Kudelová (PK) - TS Opava, 
Ondřej Strádal (OS) – YMCA DAP, 
David Strádal (DS) – TS Tyjátr + YMCA DAP,
Přemysl Thorfinn Novotný (PTN) – TS Brno,
Lukáš Meduna (LM) – TS Brno

Omluveni: Martin Dvořák (TS Mělník), Klára Chlápková (TS Vrchlabí)

Program ČVTS:

1) Úvod – přivítání, modlitba
2) Stanovy ČVTS
3) TSCZ
4) OPVK
5) ČSTSF
6) KVAS
7) Info  o činnosti TS skupin
8) Volba předsedy a místopředsedy ČVTS
9) Příští schůze ČVTS
10) Závěr, modlitba, rozloučení

Schůzi vede předseda YMCA DAP Vladislava Hudeczková ve spolupráci s Magdalenou Rounovou.

1) Úvod – přivítání, modlitba (VH)

2) Stanovy ČVTS 

Pročteny současné stanovy.

Jednotlivé připomínky:

o shledán problém s formulací „účast na ČVTS je povinná“

o otázka: Jak financovat víkendové setkání ČVTS?

o co znamená „svorník“ ??



Návrhy:

o většina souhlasí s ČVTS 2x ročně

o stálí členové ČVTS pro následující min. 2 roky: delegát ETS, OPK, TS sekretář

o každá TS skupina má 1 hlas, YMCA DAP má také 1 hlas

o návrh pro DAP: granty na proplácení jízdného na ČVTS psát ve spolupráci s předsedou ČVTS

3) TSCZ 2012

Informace:

o HVT Štěpán Černý – oslovil kandidáty na vedoucí, z nich vybere tým

o klasická forma, bez zahraniční spolupráce, ideálně dříve v červenci (ne na přelomu 07/08)

Návrhy:

o termín – první polovina července

o místo – směřovat spíš na Moravu, TE doporučuje internátní školy (menší města, ne turistická)

o cena – nízká, účastníci platí provozní náklady tábora, ne dluhy DAPu (upozornit na to!)

o ČVTS navrhuje: intenzivní WS s praktickou výukou nejen nástrojů – přínos pro účastníky

o praktikanti – vítáme tipy (praktikanti se účastní 1 schůze týmu, mají dílčí úkoly, nad 16 let) – 

TH: vedoucí TS Centrum nebudou mít kapacitu, ale mohou zkusit vyslat praktikanty

o idea: miniškolení pro praktikanty + systematické mentorování 1+1 (vedoucí + praktikant)

o návrhy MV: 

-> stanovit si cíle a po táboře zhodnotit, zda jsme jich dosáhli + sepsat závěrečnou zprávu 
použitelnou v dalších letech

-> měřitelné výsledky (z navrženého systému WS) – zahrnout do reportu

- >TSCZ používat jako propagaci TSCZ – zvát i lidi mimo TS

-> TSCZ turné po českých městech (a lá TS Norway) – dobré např. jako lákadlo na ČSTSF

o TS Ostrava – můžeme počítat s účastí? 

-> TE: TSCZ je priorita a je propagováno, ale tensingáři nejezdí obecně nikam (na Fusion 
campu byli 4 ostravští tensingáři), na Fusion je motivuje právě systém WS

-> Ostrava se dobře zapojila na festivale v Opavě, možná je to namotivuje jet i na TSCZ



4) OPVK (MR a VH) – Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost

Vysvětleno a objasněno, o co se jedná a jak to bude v letech 2012-2015 fungovat.

o otázka: Co bude po OPVK?

-> pamatovat na to už teď při přípravě; YMCA DAP se během OPVK zaměří na stabilizaci

o ČVTS žádá od OPVK sepsání kritérií a podmínek k založení nové TS skupiny

o lepší propagace! = nejen mezi známé, ale na všechny TS weby, atd.

o jaké skupiny by se rády zapojily do projektu?

-> TS Ústí nad Labem – ANO, lidí dost, vedoucí zatím pouze JS, konkurence – nový Fusion

-> TS Brno – ANO, lidí dost, vedoucí: PTN, LM, Gabriela Migotová a Michaela Konzalová

-> TS Opava – ANO, lidí dost (15)

-> TS Krnov – ANO, lidí dost (15), ale malé město, často osobní krize, málo financí, obava ML že 
nebude mít komu předat vedení + ráda by případně i v OPVK spolupracovala s Opavou

-> TS Centrum – ANO, strach pouze z garance personálního zajištění

-> TS Mělník? TS Vrchlabí? TS Černilov?

-> TS Poruba – NE, má vlastní know-how (které rádi nabídnou) i dostatečné zázemí

Metodika + školení:

o návrh DS: zahrnout do metodiky „spolufinancování jednotlivých TS zapojených do OPVK“

o TE: zahrnout do metodiky, kdo může založit TS – personálně, finančně, programově, věcně

o OS: zahrnout do školení doporučení, co je ideální splňovat, aby TS fungoval (pro inspiraci)

5) ČSTSF 2012

o evaluace z ČSTSF 2011 je k dispozici u Edity Djakoualnové

Návrhy na koordinátora:

o ML („necítí se“) = nechce, maximálně být týmu,

o JS („není úplně nadšená“), 

o PTN („nebojí se výzvy“) = chce a když ne koordinátor, tak alespoň v týmu,

o MR („příliš mnoho práce“),

o OS („nechce - učí se říkat NE“),



o Gabriela Migotová – PTN a LM se zeptají,

o Filip Rajnoch - zeptat se,

o Tereza Bednaříková - zeptat se,

o Zuzana Vyvialová - zeptat se,

o Petra Grossmannová - zeptat se,

o Edita Taida Djakoualnová - zeptat se,

o Petra Gaberová - zeptat se,

o Jakub Helcl - zeptat se

Závěr ČVTS: Koordinátor bude vybrán a ustanoven do konce února 2012.

Návrhy na místo:

o Brno – má zájem,

o Ústí nad Labem – také má zájem

o OS: mimo TS město (např. Pardubice?)

o Krnov – festival by pomohl zviditelnit TS ve městě

o další návrhy: Černilov (má zázemí), Hukvaldy (dobrá škola, ale drahá, divadlo, tělocvična)

6) KVAS

o VH: nemá smysl organizovat dokud nebude nová metodika

o TS Vrchlabí (Klára Chlápková) chce mít know-how brzy (především WS hlasová hygiena)

o ML: chybí know-how pro vedoucí TS – praktické dovednosti

o existuje Školení činných členů YMCA = pro vedoucí všech YMCA aktivit včetně TS

o možná také nabídka školení Fusion – také dobré zlepšení dovedností TS vedoucích

o v současné době není koordinátor

o návrh: nemohl by KVAS zorganizovat někdo starší? (např. Mrož, Miki, Radim, Radovan, 

Štěpán, Beruška, Zuzka Vyvi, atd..) - 

o OS má úkol pokusit se oslovit a zajistit koordinátora (ČVTS musí sepsat požadavky na KVAS)



7) Info o činnosti TS skupin

TS Tyjátr

• 16 povětšinou mladších členů = TweenSing (cca od 10 let)
• dělá muzikál
• rozpadá se rada, neshody ve vedení (-> modlitby)

TS Ústí nad Labem

• 15 členů dobré jádro aktivních členů (ale mají mnoho aktivit)
• mnoho věřících členů
• vedoucím je JS a zatím se jí nedaří předávat vedení na další členy

TS Brno

• 14 členů
• vytrácí se 3K, je tam mnoho věřících a necítí potřebu bavit se o víře
• problém: kapela se schází zvlášť (platí si zkušebnu) ; dohromady se sborem o víkendech 
• problém s prostory

TS Černilov

• 9 aktivních členů
• zaměřují se na tanec a divadlo

TS Vrchlabí

• asi 20 členů
• velký rozkvět
• dělají velké koncerty

TS Opava

• 15 členů
• prostory zadarmo na gymnáziu
• chystá se muzikál
• spolupracují s Krnovem

TS Krnov

• 15 členů
• odchod maturantů
• problém je oslovit mladší generaci
• spolupracují s Opavou
• jediná vedoucí je Marika (->modlitby za nalezení dalších vedoucích)

Slovensko – Bystrica

• 4-5 lidí, dělají vystoupení pro školu
• nefungují jako opravdový TS



TS Centrum

• 18 – 20 členů; 2 vedoucí a další pomocníci
• několik koncertů a rozvíjí svou činnost

TS Poruba

• 35-40 lidí; 10 lidí zapojených do kapely; vše funguje
• v březnu turné do Slovinska (10.-17.března 2012)

TS Praha

• 30 členů; fungující jádro a další lidé
• obnovení vedoucích v radě
• aktivity mimo zkoušku (piknik,…)
• chtějí pořádat know-how pro své potřeby (pozvou okolní TS)
• mnoho nabídek na různé akce, ale nemají čas se všech účastnit

TS Mělník

• špatná motivace současných vedoucích k samostatné činnosti
• jinak vše fajn; pár nových lidí – potřebujeme je stabilizovat

8) Volba předsedy a místopředsedy ČVTS

Návrhy:

o MV – přijímá
o TH – nepřijímá
o ML – přijímá, ale jen místopředsedu
o JS – přijímá

Hlasování proběhlo tajnou volbou. 2 jména - jeden hlas pro předsedu, jeden pro místopředsedu.

Výsledky hlasování: ML (7 hlasů – místopředseda), MV (5 hlasů – předseda), JS (4hl. – P, 2hl. – MP).

9) Příští schůze ČVTS

Možné termíny:  25. – 27.5.2012 nebo 1. – 3.6.2012 (bude upřesněno dle dispozic TS vedoucích)

10) Závěrečná modlitba (TE) a rozloučení

Zapsal:  Vladislava Hudeczková, předseda YMCA DAP ..............................................................

Upravil a verifikoval: Ondřej Strádal , TS sekretář YMCA DAP .....................................................................


