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Zápis ze schůze ČVTS 
 

Datum:  9.11.2013  
Místo: YMCA Palác Praha  
 

Přítomni:  
Gabriela Migotová (GM) - místopředsedkyně ČVTS 
Magdalena Rounová (MR) - OPVK 
Marek Djakoualno (MDj) - nově zvolený předseda ČVTS 
Michaela Konzalová (MK) - nově zvolená předsedkyně ČVTS 
Michaela Fojtů (MF) 
Matylda Smolková (MS) 
Ondřej Strádal (OS) 
Kateřina Javůrková (KJ) 
Patrik Lukáš (PL) 
Lukáš Těthal (LT) 
Martin Dvořák (MDv) 
Lenka Kupková (LK) 
Jan Makarius (JM) 
Patricie Pastorová (PP) 
 
 
Obsah schůze: 
 

1) Zahájení - modlitba – GM 

2) OPVK (MR) 
- už je v druhé polovině 
- daří se bez velkých problémů projekt realizovat 
- už bude jen TSCZ  a turné, školení a Variety. Bude se upravovat metodika.  
- prosba – připomínky k metodice posílejte MR  
- databáze – je v přípravách – posílejte vše, co můžete sdílet (hry, písně, 

zamyšlení, tance, ...) 
- Centrální OPVK team – do konce činnosti musí být databáze i metodika 
- po skončení OPVK bude vše hlídat a aktualizovat ČVTS! 
- Majetek OPVK je majetkem YMCA V ČR = dlouhodobá zápůjčka pro TS 
 

Školení – super nápad – budeme v nich i po skončení pokračovat?! 
o MR je pro – spoustu věcí už víme, jak dělat; už je to otestované 

 

3) Tábor TSCZ 2014 (MR) 
- také ještě OPVK 
- do konce března budou přihlášky 
- 2 táborové základny jsou rozjednané 
- bude omezený věk účastníků 
- tábor bude na konci prázdnin a hned na něj naváže turné -> spousta výhod 
- termín: 21. – 31. 8.2014 
- otevření diskuze, jestli spojovat tábor a turné nebo ne 
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Hlasování  
Pro: 6 
Proti: 1 
Zdrželo se: 3 
 

Výsledek: ano, zkusíme to spojit. 
 
 

Hlavní vedoucí: návrh od OPVK – Vladislava Hudeczková (VH) 
- nikdo nemá námitky 
Hlasování  
Pro: 8 
Proti: 0 
Zdrželo se: 2 
 

VH si vybere team a základnu = obracejte se přímo na ní.  
 

4) TS Festival 2014 (GM, MR, OS) 
- už nebude pod OPVK 
- bude jednodušší administrativa, ale bude obtížnější zajistit finance 
- můžeme shánět sponzory 
- YMCA DAP – do prosince potřebujeme návrh na koordinátora a místo! 
- YMCA DAP – podána žádost na MŠMT a poskytne finanční základ z VG 
- Podnět: udělat festival jinak – je tu tendence jít s dobou  
- máme spoustu zahraničních TS, které s námi chtějí spolupracovat 
- minimální jazyková bariéra – stačí jeden člověk, který se o ně bude starat 
- program minulých festivalů se líbil = chceme zachovat; ale není to nutnost 
 

Návrhy na místa a na koordinátory – co nejdříve! (do 31.12.) 
 

Návrhy ČVTS na místo:  
RŠ? – Vrchlabí 
VH – Krnov  
MF – Praha  - debata o kladech a záporech  
OS - Jaroměř? Radim Žárský se chystá založit Ten Sing (Rom Sing); levný kraj 
 

Návrhy ČVTS na koordinátora:  
ED – bude psát bakalářky 
Štěpán Černý 
Filip Rajnoch 
David Strádal 
GM – nechce 
Petr Hofman z Vrchlabí - otázka, jestli už není moc dlouho mimo TS 
 

Inovace – potřebujeme omladit členskou základnu - chceme vaše tensingáře!  
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5) Zahraniční spolupráce 
- skupinové výměny jsou možné – obraťte se na MR nebo VH  
- chtěli bychom pozvat cizince na festival i na TSCZ 2015 
- YMCA v ČR – nabízí semináře pro pár lidí a různé pobyty 
 

VH má na starosti zahraničí 
- i za ETS - je v Exucutive Group 
- do příštího února figuruje na evropské úrovni 
- MR i VH mají hodně kontaktů do ciziny - pozvou cizince na TS Festival 2014 

 

- další ETS konferenci (nebo i ETS Festival?) chceme v ČR! 
 

Ten Sing Idea 
- procházení bodů a diskuze nad změnami 
 

Diskuze o přidání slova „rovnostranný“ do sekce Lidská bytost jako celek.  
Není to jen zbytečné slovo navíc?  

 

Hlasování  
Pro: 4 
Proti: 3 
Zdrželo se: 3 
 

Výsledek: Slovo „rovnostranný“ nebude přidáno. 
 

Diskuze o přidání sexuální orientace do posledního bodu. 
- různé názory - pokud je min. 1 zástupce proti, nemůže být schváleno (po vzoru ETS) 

 
Evropský Ten Sing 

4 pilíře - posilovat komunikaci napříč Evropou 
- posilovat mladé lidi tam kde jsou 
- poslouchat potřeby tensingářů 
- vytvářet otevřené křesťanské prostředí, které může být cítěno, viděno, zažito 

6) YMCA DAP (OS, DS, PL) 
- čtení dopisu od Filipa, Davida, Ondřeje, Kóčy, Patrika a Radima (Výboru DAP) 
- hlavní bod: kandidujte do Výborů YMCA a YMCA DAP a podpořte tvorbu TS 
 

Změna stanov ČVTS na 2leté období (nebyly od minule schváleny) 
Pro: 6 
Proti: 1 
Zdrželo se: 2 
 

Návrhy na předsedu ČVTS:  
MDj – ano ; GM – ano ; KJ – ano ; MDv – ne ; MS – ano ; LK – ne  
 

Návrhy na místopředsedu: 
DJ, MF, PP, MDj, GM, KJ, MS, JM, MK  
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Výsledky tajné volby: 
Předseda:  
GM: 2 hlasy ; MDj: 5 hlasů ; MS: 2 hlasy 
 

Místopředseda: 
MDj: 2 hlasy ; MF: 1 hlas ; DJ: 2 hlasy ; MK: 3 hlasy ; PP: 1 hlas 
 

Předseda ČVTS na roky 2013 – 2015: Marek Djakoualno (MDj) 
Místopředseda ČVTS na roky 2013 - 2015: Michaela Konzalová (MK)  

7) Diskuse - jak motivovat tensingáře 
- musí sami chtít - TS je dobrovolná volnočasová aktivita; motivovat X nenutit! 
- pozor, aby nevznikla rivalita! 
- např. WS šampionát je skvělá motivace být lepší a nevyvolává rivalitu 
- oceňovat přidělováním kompetencí 
- nebo možnost být vidět – např. Singspiration – „velké zpěvačky“ 
- ale není to nevhodné? Nebudou zbytečně ve stresu? 
- asi bychom měli spíše podporovat lokální práci s tensingáři a mít třeba i 12 

vítězů a ti něco „superextravyhrajou“ 
- koncept soutěže dělá KJ a pošle to na schválení předsedovi a ten pak ostatním 

8) Časový harmonogram 
Gospel Night Krnov:  6. - 8. 12. 2013 
Gospel Night Praha: 13 - 14. 12. 2013 
VOLEJBALOVÝ TURNAJ: 15.2 2014  
Školení č.4 v Litomyšli: 14. - 16. 3. 2014 
Solný mlýn: 25. - 27. 4. 2014 
Školení HVT: 25. - 27. 4. 2014 
 

Další schůze ČVTS: začátek května 2014  
Návrh: 2. - 3. 5. 2014 ?  
Předseda včas upřesní a dá všem vědět! 

9) Volná diskuze 
- TS Festival 4 denní – diskuze. Výsledek: Ano, je to lepší. 
- další ožehavá témata: 

a) Vztahy mezi TS  ..nezhoršují se? 
b) Neřešit problém za zády, ale přímo s tím, koho se týká! A nerozšiřovat ho! 
c) Zamyšlení - VH vypráví o Krnovu a zamyšlení a jak to celé je a bylo a jak 

byla malá a dělala jedno zamyšlení, atd… 
o měli by ho dělat vedoucí, ale zároveň to může posunout dál i někoho 

nového, kdo si to zkusí 

10) Zakončení schůze 
 
Zapsal: ??? 
  
Revidoval: Ondřej Strádal (OS) 


