
Zápis ze schůze ČVTS 
 
Datum: 3. – 4. 5. 2013 
Místo: Brno 
 
Přítomni:  
Josefina Smolková (JS) – Ústí nad Labem, předseda 
Zuzana Vyvialová (ZV) – Poruba 
Tereza Hyklová (TH) – Centrum 
Martin Dvořák (MD) – Mělník, TSCZ 
Lenka Kupková (LK) – Černilov 
Jana Jánská (JJ) – Černilov 
Michaela Konzalová (MK) – Brno 
Gabriela Migotová (GM) – Brno 
Matúš Vránský (MV) – 0 
Matylda Smolková (MS) – Praha 
Edita Djakoualnová (ED) – Praha, OPVK 
Magdalena Rounová (MR) – OPVK 
Markéta Radová (MRa) – Opava 
Dan Weiss (DW) – Krnov 
Sára Pospíšilová (SP) – Krnov 
Robert Šibl (RŠ) - Brno 
 
Obsah schůze: 

PÁTEK 

Zahájení schůze – JS 

Modlitba – JS 

Představení 

TS REPORTY (k dispozici u předsedy, zde pouze poznámky z diskuze)  

 Ostrava Poruba 
o Transformace ve Fusion – přestěhování do CB, hledání místa v rámci CB a začlenění 

se do něj; není jisté, zda se to stane  
o Začlenění Poruby -> děcka i vedoucí mají vztahy jinde -> začlenění více do TS je 

problematické, spíše to směřuje k transformaci do Fusionu 
o Předání know – how: ideálně školení (pro ZV), pro ostatní vedoucí možná i jinde než 

školení 
o Co na to říká YMCA Poruba – na transformaci ve Fusion? -> souhlasí 

 Ostrava Centrum 
o Udrží si Cooltour, kdyby TH odjela? Ano!:) Má tam dobré vztahy YMCA 
o Udrží se TS Centrum, kdyby TH odjela? TH věří, že ano – už jednou Centrum prošlo 

transformací a je tam teď hodně lidí s potenciálem, ale i kdyby ano, TS Centrum 
fungoval nějakou dobu dobře a pokud je čas aby skončil, je čas 

 Mělník 
o Žádné poznámky, jen pochvala ke koncertu a k naplnění WS a dalších kreativních 

aspektů 

 Černilov 
o Založení TS v Hradci 

 Zájem ano 



 Pomoc – kontakt na místa (YMCA Hradec, Žanety školy) a lidi (Páťa 
Pastorová, Tobiáš, Žanety a holky) + lidi na propagační koncert apod.  

 Idea nyní -> Černilov přesunout do Hradce a postupně nabalovat lidi 
(spolužáky současných TSgářů, TSgáře, co studují v Hradci, Žaneta a spol.) 

 Tip: dělat akustické koncerty ve třídách (v hudebkách) – osvědčené  

 Brno 
o Podpora od YMCA Brno -> personálně od Heleny hodně, finančně moc ne  

 Krnov 
o Neví, co mají dělat – vedení je teď na Danovi a Sáře (Marika odešla a ostatní 

maturujou) 
o Problém – málo členů 
o Potřebují podporu od někoho, kdo jim ukáže cestu, dá jim podporu, pomůže -> Piri!!! 
o Žádost do školení – jak získat autoritu při vedení skupiny/sboru 
o Soustředit se na sebe – na vedoucí a nechat vyrůst sebe a až poté lákat lidi do TS 
o Odpoutat se od cíle mít perfektní koncert – není to to nejdůležitější 
o Nenechat si všechno na svých zádech -> delegovat, nechat lidi pomáhat a klidně i 

dělat chyby -> tím se učí  
o Využít podpory sboru -> i např. jen duchovní nebo motivační 
o Není odpovědí na odchod lidí na školy dělat občas i zkoušky o víkendu jako ve 

Vrchlabí? SP – ne, v sobotu jsou společensky unavení 
o Tip od TH: za minulého vedení to bylo tak a tak, ale teď už to tak být nemůže, nemám 

na to, nejsem stejný člověk, některé věci, tak dobře neumím, ale věřím, že když to 
zkusíme, půjde to dál, věřím, že vy na to máte, a když se do toho pustíme, tak to 
zvládneme, i třeba za cenu toho, že občas zakopneme 

 Praha 
o Žádné otázky 

 Vrchlabí (referuje ED – expert TS Vrchlabí, snaží se dojíždět alespoň 2x měsíčně) 
o Nabízí prostory pro víkendovky (které se rádi zúčastní) + ubytování v samostatném 

bytě na faře pro vedoucí (např. schůze, team building) 
o Feedback ED -> nevidí to tak tragicky, je tam několik lidí s vedoucovským 

potenciálem, snaží se o jejich rozvoj; je tam dost členů 
o Zvykají si na dělení úkolů a delegování – i bez dohledu ED 

 Opava 
o Už teď ví, že příští rok všichni vedoucí maturují a proto školí vedoucí už teď -> 

delegují a posílají je na školení -> důležité! 

 Orlová 
o Otázky nejsou, nejsou přítomni 
o Tip: je letní TSCZ kemp, jste srdečně zváni!  + pro rozjezd TS nabízíme školení 

vedoucích TS 

 Ústí nad Labem  
o Pirna (Německo) – projekt Mládež v akci  

 Tip: zkuste Mládež v akci -> najděte si kamarády v zahraničí a na kamarádění 
s nimi (výměna) můžete nakoupit i novou aparaturu  

o Pochvala ED -> jako expert dojíždí a je skvělá!  
o Dotaz: jak se Vám podařilo vyhrabat z personální krize? Vtipně udělaný a vyvedený 

školní koncert v rámci školní akce + Kája je v té škole učitelka a mohla propagovat i 
po koncertě 

o Mají dobrovolníka z Německa -> je využitelné pro TS obecně? JS: je to fajn, pozvat si 
někoho, ale není si jistá, že TS je tak moc práce, aby to naplnilo úvazek dobrovolníka 
(ten jejich chodí i do nízkoprahu a mají pocit, že se trochu nudí) – je to člověk navíc, 
stará se o TS, pomáhá, úhel pohledu 



 Tyjátr 
o Otázky nejsou - nepřítomni 

 
SHRNUTÍ AKCÍ YMCA DAP (OS – report u předsedy) 

 Finanční stabilita 

 Personální nestabilita -> vyzýváme k zapojení se do výboru YMCA DAP! 

 Festival po GN Praha -> pozitivní ohlasy, finančně ok 

 Solný mlýn -> „nebyli vedoucí, co by pomohli Chlopinovi s organizací, peníze jsou“ 
o Není to pravda – vedoucí a spolupráci jsme nabízeli 
o Problém obecný – pokud se ČVTS dohodne na nějaké akci a termínu – MĚJTE TO V 

PAMĚTI 
o Chceme, aby byl, ale chtělo by to určit člověk, který není hodně zahlcen, aby to 

organizačně zařídil (stačí člověk, co někdy v životě dělal víkendovku – zajistit prostor, 
jídlo, dát vědět, že akce bude a kdy a vybrat přihlášky) a Chlopin – doufáme a 
prosíme - zařídí obsah 

o PODNĚT PRO YMCA DAP: vedoucí tuto akci potřebují, prosíme o její organizační 
zajištění jako dárek vedoucím 

 25. 5. 2013 – Valná schůze YMCA DAP v Krnově – jste zváni 
 
KNOW HOW 

 Proběhlo a proběhlo klidně 

 Tip: dobré je, aby organizační vedoucí byli jen pro organizaci -> a o program (WS) se starali 
lektoři, kteří zase nejsou zahlceni organizováním 

 Filosofie – zjišťovat po určité době využitelnost a efektivnost WS 
o LK: bicí využila, hrála po dlouhé době v Černilově na koncertě 
o LK: výtka – chybělo více duchovna v neděli 

 Kdo bude organizovat do příštích let – ED ráda podá feedback 
 
GN KRNOV 

 Účast: Brno, Krnov, Opava, + jednotlivci z: Mělník, Praha 

 Byla jako obvykle 
 

SOBOTA 
 
Zamyšlení (MV) – patříme do rodokmenu tensingu – závazek a výsada 
 
OPVK (MR) 

 TSCZ 
o 21. – 31. 7. 2013, RS Jemčina (Třeboň) 
o Pokyny k přihlášce (pozor na priority WS, zákonného zástupce, tisk oboustranně) 
o Prosíme o propagaci ve Vašich  
o Tým vybírá místo i na další TSCZ – ano! 

 FESTIVAL 
o Bude 26. – 29. 10. 2013 v Brně 
o Téma Technicolor 
o Hlavní budova – Cyrilometodějské gymnázium – je krásná a je tam milá sestra 

 ŠKOLENÍ 
o Bude 31. 5. – 2. 6. 2013 v Litomyšli v YMCA školícím centru 
o Zaměření na mladé vedoucí a ideu YMCA 
o Deadline přihlášek 13. 5. 2013 – prosíme o propagaci ve Vašem TS 



o Přislíbili účast: TS Opava (2-3), Centrum, Mělník (2?), Černilov (2?), Brno (1-2), Krnov 
(2-3), Praha (1-3), Ústí (1-2) 

 VARIETY 
o Proběhl první v Opavě – spokojenost 
o Máme finance a personální a programovou podporu pro další 2 tensingy  

 
YE FESTIVAL (ED) 

 Pojeďte jako dobrovolníci – ZV: je to skvělý zážitek! 

 + zapojení TSCZ – koncert v rámci festivalu  
 
KOMUNIKACE (MR) 

 Každý TS svůj @tensing.cz 

 JS poprosí Filipa, aby každému tento e-mail vytvořil 
 
PODPORA A ZODPOVĚDNOST LOKÁLNÍCH VEDOUCÍCH A SPOLUPRÁCEC S HL. VEDOUCÍM TSCZ A 
FESTIVALU (MV) 

 Dodržovat standart vedoucího tensingu  
o Je stanoven: metodika Ten Sing  

o Minimálně 18 let, činný člen YMCA, školení vedoucích, účast na ČVTS, 
schopnost předávat hodnoty tensingu, alespoň jeden z klíčových vedoucích 
je křesťan 

o Stanoven jako ideál – každý TS projde fází, kdy všechny nesplňuje 
o Je to náš TS standart, ČVTS může apelovat, aby to lokální YMCA dodržovali, ale 

standart má právo stanovit lokální YMCA 
o Pokud vám na tom záleží – říkejte to své lokální YMCA!!! 

o Problém Krnov – není tam nikdo věřící (SP) 
o Tip: do Companie jezdil dělat zamyšlení Chlopin externě – i to je dočasná 

cesta 

 SP: ale TSgáře v Krnově by to asi ani nebavilo -> diskuze: ale o tom je 
Ten Sing, není to o tom nutit TSgáře věřit, ale pomoci jim dozvědět 
se o tom 

 VZKAZ YMCA DAP: KRNOV JE TENSING POD YMCA DAP -> DĚLEJTE 
NĚCO!!!!  

o Minimálně dát tipy na staré TSgáře a lidi, kteří by mohli dělat 
zamyšlení externě 

 ZV: otázka? Má existence TS Krnov v tuto chvíli vůbec cenu? Nebo 
třeba začít znovu za půl roku – až se najdou lidi, kteří zařídí i 
křesťanské vedení 

o MT – je důležité, že mají chuť a chtějí to dělat 

 Změna přístupu v YMCA 
o Nemůžeme si jen stěžovat, že se YMCA nestará – i my se musíme starat o YMCA a 

ozvat se, zapojit, dát o sobě vědět! 

 Vzkázat jako ČVTS, že chceme člověka v lokální YMCA/na ústředí, který se 
stará o TS 

 Totéž z YMCA DAP 

 Zapojení se do lokální YMCA -> např. do výboru 

 Vzkázat ÚV ať se lokální členové starají o své TS 

 Říct své YMCA – „Starejte se o nás, prosím!“ 
o MD: YMCA se má starat, ale musí vědět jak – musí vědět, co je TS, my musíme dát 

vědět, co potřebujeme -> jsme jen jedna z mnoha aktivit YMCA 
o ZV: dát zprávu jako ČVTS na ÚV! To je cesta, jak to dát vědět lokálním ymkám i vedení 



 O přestávce vytvoří ZV, MV, ED, MR a MD návrh zprávy, který ČVTS schválí a 
bude přednesen na ÚV 

 Text: 
Výzva ÚV od Českého výboru tensingu 
 
Tato výzva vychází z diskuze na schůzi Českého výboru tensingu, kde se čím dál častěji ozývají 
hlasy, že mladí vedoucí se cítí nedocenění, necítí podporu ze své YMCA a neznají identitu YMCA. 
Chybí jim znalost toho, co vlastně YMCA je, protože jim chybí komunikace a podpora Ymky, na 
kterou jsou napojeni. Jsme si vědomi, že toto není problém všech Ymek, ale i přesto se objevuje 
čím dál tím více.  
Jako Ten Sing si vážíme toho, že můžeme být součástí pod organizace, jako je YMCA a za převážně 
materiální podporu, kterou od lokálních Ymek, pod kterými fungujeme, dostáváme. Ten Sing – jak 
účastníci tak vedoucí - je tvořen převážně mladými lidmi (většinou do 20 let) a vznikla potřeba ne 
jen materiální ale i lidské podpory. V ideálním případě by se lokální YMCA měla setkávat 
s vedoucími tensingu pravidelně a ptát se na jejich potřeby, úspěchy a problémy a pomáhat jim 
v jejich aktivním řešení a tímto jim pomoci v rozvoji vedoucovských schopností. Aktivní zázemí 
v YMCA je pro fungování tensingu a jeho dobrovolníků nezbytné. 
Ten Sing je důležitou základnou v rozvoji aktivních členů, na což by měla YMCA pamatovat a vážit 
si práce svých dobrovolníků. Práce tensingu je potenciálem samotné YMCA. 

 
  

o Znovu výzva od YMCA DAP – zamyslete se nad zapojením se do YMCA DAP -> YMCA 
DAP a ČVTS nejsou 2 rozdílná tělesa -> je to propojené a bez YMCA DAP nemohou 
fungovat některé TS a je důležité na to pamatovat a starat se nejen o svůj TS ale i o 
budoucnost YMCA DAP -> v současné době je DAP bez personálního zajištění téměř, 
je nutné sehnat nové lidi, kteří se zapojí 

 Přátelé českého tensingu 
o Využití peněz – dary konkrétním lidem/akcím nebo snaha o vytvoření úvazku člověka 

v YMCA, který se bude starat o TS  
o ED: Pokud by na ústředí byl zájem o úvazek člověka, který se bude starat o 

TS, peníze z Přátel dobrá podpora do začátku  
o MD: na provoz DAPu -> celorepublikové akce budou po OPVK zpět pod 

DAPem – podpora akcí i lidí, co budou plánovat tyto akce => lidi z DAPu se 
starají o TS 

 Reálnější, ve výsledku jde také o podporu TS a národních akcí => 
usnesení ČVTS  

 Diskuze nad výzvou ÚV 
o Nápad na video – lidštější podání -> vytvořeno na ČVTS 

 
SOCIÁLNÍ EXPERIMENT  

 Podpora skupin navzájem – losujeme skupiny -> modlit se za sebe, zajímat se o sebe, 
podporovat se, radit si atd. aneb ve dvou se to lépe táhne  

 Praha – Opava 

 Brno – Krnov 

 Mělník – Centrum 

 Poruba – Černilov 

 Ústí – Vrchlabí 

 Tyjátr - Orlová  
 
ČVTS – TIPY DO PŘÍŠTĚ 



 Prosba o dodržování programu (chodit včas, odcházet po skončení) + shodli jsme se, že se 
chceme kamarádit – dobré je třeba zůstat spát, kde spí všichni 

 Prosba o jiné formy diskuze do příště (např. malé skupinky, využití flipu, apod.) 

 Zařadit do programu i třeba krátkou přednášku, školení apod. 

 Prosba JS – příště dejte vědět předem, jaký chcete obsah ČVTS – návrhy na témata a program 

 Aby přijeli všechny skupiny 

 Pamatovat na data – např. na termín ČVTS si nedomluvím víkendovku a pokud vím, že už 
mám víkendovku, dám to vědět, abychom na tento termín nedali ČVTS 

 Pište ED -> termíny vašich akcí (koncerty, víkendovky apod.) -> ať je aktuální a můžeme se 
podle něho řídit při plánování našich akcí (národních i lokálních) 

 
JS děkuje za účast – není to samozřejmost, ale je to důležité 
 
ŽHAVÁ TÉMATA 

 Solný mlýn 
o Chceme, obsah ideálně Chlopin (osloví ho MD) a na organizaci navrhujeme: Radovan 

Vladík (ED), Radim Žárský (JJ) 

 TSCZ 
o Tip na zdravotníka -> prosíme! 

 Komín?  
 Judit 

  Motivovat TSgáře – aby jezdili na národní akce 
o Zároveň apel na vedoucí akcí -> informace co nejpodrobněji, nejsrozumitelněji a co 

nejdříve 

 Diskuze nad trváním ČVTS 
o Den nebo dva? S teambuildingovou částí nebo bez? 
o Neciťte nutnost zůstávat na tu zážitkovou část, je to dobrovolné – pokud máte čas a 

chuť, je to na žádost ČVTS, je dobré se i kamarádit nejen v kuse schůzovat  

 MD: Ten Sing neděláme pro sebe, ale pro tensingáře, ale ta zpětná vazba je pro nás  

 Pokud je možnost – jezděte na ČVTS ve více lidech (můžete předat ideu o národním TS dalším 
lidem, i představu o tom, co ČVTS je a noví vedoucí sem pak třeba jedou s nějakou základní 
myšlenkou – vezměte mladého vedoucího s sebou) + předejte informace o tom, co se tu dělo 
ve svém TS 

 
MOTIVACE TENSIGNOVÝCH VEDOUCÍCH 

 Dík Markét za fotky z opavské víkendovky a Robertovi za vánoční pozdravy od celebrit 

 Je to skvělé a důležité – nezapomínejme a dělejme to dál 
 
PLÁN AKCÍ: 

 Setkání YMCA + Výbor YMCA DAP na Soběšína: 17. – 19. 5. 2013 

 Valná schůze YMCA DAP, Krnov: 25. 5. 2013 

 Školení vedoucího tensingu: 31. 5. – 2. 6. 2013, Litomyšl 

 TSCZ: 21. – 31. 7. 2013 

 Školení vedoucího tensingu: 27. – 29. 9. 2013 

 (první víkend v říjnu celorepublikový evangelický sjezd mládeže) 

 Turné TSCZ: 12. – 14. 10. 2013 – tip: Vrchlabí, Krnov, Brno? 

 ČSTS festival: 26. – 29. 10. 2013 v Brně 

 Další ČVTS: 8. – 10. 11. 2013 v Praze/Čechách (pátek večer a sobota přes den schůze, sobota 
večer teambuilding a neděle ráno odjezd) 

 Gospel Night Krnov: asi 6. – 8. 12. 2013??? 

 Gospel Night Praha: 13. 12. 2013 



 Solný mlýn: 24. – 26. 1. 2014 

 TSCZ 2014: druhá polovina srpna  
 
MR čte zápis 
 
MS: Všichni jste úžasní a děláte důležitou práci a my i Vaši Tsgáři jsme Vám moc vděční!!!  
*krátký potlesk* 
 
 
 
 
 
 


