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ÚVODNÍ slovo

Milí přátelé,
prošli jsme rokem 2012 s velkými očekáváními, které se nám z velké části podařilo 
naplnit. Chtěli jsme: 

Další  velkou  výzvou  pro  nás  byl,  je  a  ještě  rok  a  půl  bude  projekt  OPVK,  který 
prostřednictvím YMCA v ČR pomáhá rozvíjet tensingovou aktivitu v Čechách po dobu 
3 let. Naším úkolem bylo vymyslet systém, který by co nejefektivněji využil výsledky 
projektu  k rozvinutí  práce  YMCA  DAP.  Největším  oříškem  je  zachovat  kontinuitu 
našich aktivit a co víc – vytvořit silné zázemí, které by umožnilo v aktivitách projektu 
pokračovat  i  po  jeho  skončení.  Hlavní  akce  YMCA  DAP  –  tábor  a  festival  budou 
v letech 2012-2014 v režii projektu OPVK. Poté jejich organizaci zase převezme YMCA 
DAP. Jako nejdůležitější bod, na který se chceme zaměřit v roce 2013 je personální 
posílení  v řadách  vedoucích,  jejich  proškolování  a  vedení  k samostatnosti  a 
zodpovědnosti. V současné době většina dění stojí na hrstce aktivních dobrovolníků. 
Často tak dochází k jejich vyčerpání a ke kolizím v termínech, když se snaží obsáhnout 
více než je v jejich možnostech. Touto cestou bychom dospěli k vymření a vyhoření 
ymkařského  ducha a to přece nemůžeme dovolit.  Přejeme proto YMCA DAP,  aby 
v dalších  měsících uměla oslovovat  mladé lidi  a ukazovala,  že  opravdu MÁ SMYSL 
vložit do práce s teenagery své schopnosti, čas, energii a nadšení.

(Ondřej Strádal – sekretář)
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PRAVIDELNĚ FUNGUJÍCÍ AKTIVITY A SKUPINY

TS Černilov
V první polovině roku 2012 se scházelo na pravidelných zkouškách 
jen několik málo lidí. Naší jedinou aktivitou byly různé dramatické a 
sociální hry a občasné zpívání. Bylo nám jasné, že Ten Sing v tomto 
stylu není dlouhodobě udržitelný a tak jsme během května a června 
vložili  veškeré své úsilí  do natáčení videa a příprav ukázkově-zvací 
zkoušky.
Výsledky se dostavily začátkem září. Od nového školního roku se náš 
Ten  Sing  rozrostl  o  nové  členy,  kteří  se  aktivně  zapojili  do  všech 
tensingových  aktivit.  Společně  jsme  se  pak  vydali  na  festival  do 
Hradce  Králové.  Nadšení  z festivalu  bylo  obrovské  a  doslova  nás 
„nakoplo“  do  dalších  dní.  S radostí  jsme  uvítali  účast  téměř  celé 
skupiny na GN v Praze. Pro některé bylo vystoupení v Praze prvním 
zpíváním  na  veřejnosti.  Zážitky  byly  opět  silné  a  my  jsme  tak 
směřovali  k závěru  roku  spojenému  se  dvěma  samostatnými 
vánočními koncerty. A proto se s chutí pouštíme do dalších setkání.

 (Lenka a Kateřina Kupkovy)
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TS Krnov
Ten  Sing  Krnov  začal  rok  2012  školními  koncerty,  což  přineslo 
zaslouženou odměnu,  jelikož  se  k nám přidalo  okolo  15-ti  nových 
členů. V březnu jsme měli skvělou víkendovku s TS Opavou a v dubnu 
jsme udělali koncert pro azylový dům Armády Spásy. Jsou tak hodní, 
že nám pokaždé uvaří  guláš  na krnovskou Gospel  Night.  V květnu 
jsme měli další 4 školní koncerty a v té době měl náš Ten Sing kolem 
30-ti členů. Stihli jsme ještě další víkendovku s TS Opavou i pár členy 
z TS  Brna  a  naučili  jsme  se  spoustu  písniček,  se  kterými  jsme 
následující měsíc v polském Krakowě vystupovali. Červen pokračoval 
koncertem v Opavě, závěrečným koncertem v Krnově v Kofola Music 
Clubu a jedním vystoupením pro ČCE. Po prázdninách jsme se opět 
shledali,  avšak  v menším  počtu.  Zbytek  roku  jsme  si  užili  dalšími 
školními  koncerty,  protože  některé  školy  chtěly,  abychom  přišli 
znovu. Také jsme se zúčastnili TS festivalu v Hradci Králové a ukončili 
rok společně se členy z jiných tensingů na krnovské Gospel Night. Za 
ušetřené peníze jsme si mohli koupit nový cajon, ze kterého máme 
velikou radost. Byl to vydařený rok a budeme doufat v další takové.

(Lucie Šmírová)
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TS Opava
Opavský  Ten  Sing  bude  mít  13.5.2013  již  druhé  narozeniny  a 
poslední dobou se nám zatím vážně daří.  Máme kolem 25 stálých 
členů, které jsme nabrali díky školním koncertům. Doufáme, že nám 
toto  silné  vybudované  jádro  vydrží  co  nejdéle.  Také  jsme  rozjeli 
spolupráci s domovem seniorů sv. Zdislavy v Opavě, kam jednou za 
čas  chodíme  a  děláme  různé  aktivity  pro  babičky  a  dědečky  – 
hrajeme s nimi třeba karty nebo zpíváme. 
V červnu  jsme  společně  s TS  Krnov  vyrazili  na  turné  do  Krakowa. 
Zúčastnili  jsme  se  TS  Festivalu  v Hradci  Králové  a  podpořili  svou 
účastí  krnovskou  Gospel  Night.  Kromě toho  děláme také  spoustu 
menších akcí jako pikniky, filmové noci či víkendové akce a společně 
se snažíme rozvíjet své schopnosti a být více a více kreativní.

(Markéta Radová)
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TS Vrchlabí
Členové  tensingu  se  v  uplynulém  roce  setkávali  na  kruchtě  fary 
pravidelně  každou  středu  v  čase  16-19h  a  nepravidelně  některé 
pátky ke zkouškám kapely. 
Novinkou pro rok 2012 se stalo scházení ke zkouškám vždy poslední 
sobotu v  měsíci.  Tyto zkoušky pořádáme zejména pro ty,  kteří  ze 
studijních důvodů (SŠ, VŠ) nejsou během týdne ve Vrchlabí a chtějí 
se  nadále  podílet  na  tensingové  práci.  Tensingáři  v  roce  2012 
pomáhali budovat na vrchlabské faře multifunkční místnost, kam se 
v dalším roce aktivita z kruchty přesune. Tuto místnost bylo možné 
přestavět  díky  financím,  které  sbor  na  podporu  práce  s  mládeží 
dostal náš sbor z Bavorské nadace Fasten Opfer. Projekt výstavby byl 
podmíněn  brigádnickou  spoluprácí  mládeže,  které  se  tensingáři 
chopili velmi statečně. Odměnou jim je nová krásná zkušebna.
Ten  Sing  Vrchlabí  je  od  června  2012  zapojen  do  projektu  OPVK 
navštěvuje jej střídavě více než 25 mladých lidí.

(Klára Chlápková)

* foto: Archiv YMCA DAP



PRAVIDELNÉ PROJEKTY

Tensingový tábor TSCZ 2012 „Trochu jinak“

Letošní ročník tradičního letního projektu TSCZ 
2012 se konal v malebném prostředí  Orlických 
hor  na základně  Astra  na  začátku  července.  V 
letošním roce nečekal  účastníky  žádný zvláštní 
program,  a  tak  měli  možnost  vyzkoušet  si  po 
delší době klasický tábor se vším všudy. Celkem 
se  sešlo  44  účastníků,  o  které  se  staralo  8 
vedoucích z  celé  republiky.  Cílem organizátorů 
bylo  jedna  posílit  soudržnost  českého  TS,  rozvíjet  kompetence 
mladých  vedoucích  a  také  pomáhat  jednotlivým  TS  skupinám  k 
lepšímu  fungování.  Novinkou  bylo  proto  zařazení  tzv.  výukových 
workshopů, kdy si účastníci osvojovali základy klíčových činností pro 
provoz  TS  (kytara  začátečníci,  kytara  pokročilí,  basa,  klávesy,  bicí,  
zpěv,  rozbor  písní  pro  sbor,  drama,  tanec,  zvučení).  Tuto  praxi  
bychom  doporučovali  zachovat  i  pro  příští  ročníky.  Celý  tábor 
zakončila trojice koncertů, nejprve v místě akce a pak nadvakrát na 
náměstí v Novém Městě nad Metují. Účastníci se ještě sešli v září v  
Hradci Králové, kde na turné propagovali Český Tensingový Festival, 
který se měl ve východočeské metropoli konat na konci října.

(Štěpán Černý)

* foto: Archiv YMCA DAP



Adventní festival v Praze (novinka místo ČSTS!)

Akce  se  konala  v adventním  čase  v Praze  (7.-9.12).  Plynule 
navazovala na již tradiční akci YMCA Praha s názvem Gospel Night 
Praha.  Centrem  celého  dění  byla  VOŠ  Jabok,  které  děkujeme  za 
propůjčení prostor a firmě HB Média chceme poděkovat za zajištění 
stravování  účastníků.  Festivalu  se  zúčastnilo  na  sedmdesát 
mládežníků - tensingářů. Zlatým hřebem celého víkendu bylo veřejné 
vystoupení  v rámci  pražských  vánočních  trhů  na velkém pódiu  na 
Staroměstském náměstí. Tímto však akce zdaleka nekončila. Čekala 
nás  ještě  spousta  her,  festivalových  soutěží,  koncert  kapely 
Sólarsteinn a dokonce nás přišel navštívit i Mikuláš se svou partou 
andělů  a  čertíků.  V neděli  ráno  se  účastníci  vypravili  pěšky  na 
bohoslužbu  do  vinohradského  sboru  ČCE,  kde  se  také  zapojili 
zpěvem  několika  písní.  Akce  se  vydařila  po  všech  stránkách  a 
můžeme  doufat,  že  se  opět  v adventním  období  takto  příjemně 
budeme moci setkat i v příštím roce.

(David Strádal)

* foto: Archiv YMCA DAP



Gospel Night v Krnově

Gospel  Night  Krnov -  již  tradiční  předvánoční  akce.  Co by nejlépe 
vystihlo letošní ročník s tématem Jiskra naděje?
O 15 více účastníků, delší program (začátek už v pátek večer), jiný 
zvukař, noví dirigenti i sólisté. To vše bylo nové a Gospel Night to 
oživilo. Stejné bylo zázemí v podobě krnovské tensingové zkušebny 
spolu se zapůjčenými prostorami od skautů, stejný byl kostel ČCE, ve 
kterém  proběhl  v  16  hodin  odpoledne  koncert,  který  byl  opět 
součástí série Adventních benefičních koncertů ČCE a stejně dobré 
bylo i jídlo, za které opět vděčíme rodině Neugebauerových. Věříme, 
že jiskra naděje do příštího roku neuhasne, ale přinese další skvělou 
Gospel Night!

(Ondřej Strádal)

* foto: Archiv YMCA DAP



Ten Sing Želiv

Vedení tensingového programu na Evangelizačním kurzu se ujaly dvě 
mladé tensingářky z Vrchlabí – Daniela Jeriová a Monika Palátková. 
Navázaly  na  předchozí  rok  a  potěšily  mladou  nadějnou  generaci 
nadšených  dětí  a  teenagerů  ve  věku  9  až  15  let  tím,  co  je  baví. 
Nechyběly  hry,  workshopy  ani  biblický  program,  o  který  se  staral 
tensingový  kmet  Petr  Chlápek.  Pětidenní  nácvik  pak  vyvrcholil 
pátečním  koncertem  nejen  pro  účastníky  kurzu,  kde  přibližně  25 
mladých předvedlo celý koncertní program.

(Ondřej Strádal)

JEDNORÁZOVÉ AKCE, ŠKOLENÍ, SEMINÁŘE

Know-how seminář

Tříleté volání  po obnovení  této potřebné akce a nová mladá vlna 
členů tensingu (především TS Mělník) nás 
motivovala, abychom její tradici obnovili.  Chtěli jsme také mladým 
tensingářům trochu přiblížit Ymku, tak jsme navázali kontakt s YMCA 
Palácem  v Hradci  Králové  a  uspořádali  seminář  přímo  v jeho 
prostorách. Celý víkend domem zněly bicí, kytary, klávesy i sborový 

* foto: Archiv YMCA DAP



zpěv.  Na  výběr  z workshopů  byl  i  tanec,  drama  nebo  speciální 
workshop  různých  potřebných  tensingových  dovedností,  který 
zahrnoval  zamyšlení,  financování  tensingu,  propagace a  další  věci, 
které účastníky zajímaly. Večery patřily skupinovým scénkám nebo 
palačinkám. Všem 26 zúčastněným se nechtělo domů, a to navzdory 
improvizovanému zázemí, kde nebyly např. sprchy ani kuchyňka.

(Ondřej Strádal)

Turné TSCZ 2012

Hradec  Králové  -  město,  o  kterém  by  se  dalo  říci,  že  se  stalo 
tensingovým městem roku 2012. Po květnovém Know-how semináři 
se vedoucí TSCZ rozhodli vyrazit sem i na své podzimní turné, které 
mělo mimo jiné také zpropagovat Český Tensingový Festival,  který 
zde o měsíc později organizovala YMCA v ČR. Termín na konci září 
vyhovoval pouze 2/3 účastníkům TSCZ. Necelých 30 mladých lidí  i 
přesto dokázalo během víkendu v krásné Střední veterinární škole 
dát  dohromady  koncertní  program  a  už  v  neděli  s  ním  poprvé 
vystoupit v obřím obchodním centru Futurum. V pondělí jsme pak 
zopakovali celý koncert ještě třikrát. Na základní škole v Černilově, 
na  ZŠ  Štefánikova  v  HK  a  odpoledne  před  odjezdem  v  pasáži 
obchodního centra Atrium. Při tom všem jsme se stihli také proměnit 

* foto: Archiv YMCA DAP



na několik  hodin  v  piráty  nebo vymýšlet  básně,  písně a  tance na 
zadaná témata.

(Ondřej Strádal)

SPORTOVNÍ AKTIVITY

Volejbalový YMCA turnaj

Místem konání  turnaje byly vybrány 
Pardubice,  které  jsou  dobře 
dostupné  ze  všech  koutů  republiky. 
Termín konání turnaje byl ustanoven 
na sobotu 18. února 2012. Přihlásilo 
se  šest  týmů:  EVS  Pardubice,  Faráři 
(Černí  jezdci),  Rakeťáci  (Vrchlabí), 
Tučňáci Jarov, J. E. D. PAŠO a YMCA 
Slepenec.  Turnaj  se  odehrával  na 
dvou  volejbalových  kurtech.  Týmy 
byly smíšené - tedy vždy se na hřišti 
musela  vyskytovat  alespoň  jedna 
žena. Hrálo se na dva vítězné sety po 25 bodech. Vítězem celého 
prvního ročníku Volejbalového turnaje YMCA se stal tým „Rakeťáci“ z 

* foto: Archiv YMCA DAP



Vrchlabí.  Vítězný tým si  domů odvezl  krásný velký putovní  pohár, 
diplomy a spoustu příjemných sladkých odměn.

(David Strádal)
PORADY A PRACOVNÍ SKUPINY

Výbor YMCA DAP

Výbor  se  sešel  v roce  2012  třikrát.  Poprvé  v lednu  v Horním 
Benešově, poté v květnu v Praze a v listopadu opět v Praze.  Výbor 
fungoval v počtu 5 + 2 náhradníci. Funkci hospodáře převzal od Hany 
Neugebauerové Filip Rajnoch. Podařilo se ustálit financování včetně 
splácení  nedoplatků  za  krnovskou  zkušebnu  z minulých  let. 
Nepodařilo se zorganizovat školení pokladníků TS skupin. 
Výbor stále hledá nové mladé aktivní lidi, kterým na YMCA záleží a 
chtěli  by pomáhat  vytvářet  a  zkvalitňovat  zázemí  všem aktivitám, 
které YMCA DAP dělá.
Valná schůze se sešla v květnu v rámci Setkání YMCA na Soběšíně.

(Ondřej Strádal)

ČVTS (Český výbor tensingu)

Český výbor tensingu (zástupci 
všech  tensingových  skupin 
v ČR)  se  sešel  v roce  2012 
dvakrát.  Začátkem  června 
v Brně  a  v polovině  listopadu 
v Praze.  Průměrná  účast  byla 
20 lidí a zastoupeno bylo vždy 
minimálně  8  skupin.  O  schůze 
byl  tedy  zájem  a  to  je  dobře. 
Projednávaly se všechny důležité body včetně změn v dokumentu 
„The  Ten  Sing  Idea“  z Evropské  tensingové  konference  (česky 
„Základní myšlenky tensingu“). Byly také odhlasovány stanovy ČVTS 
a vytvořen plán akcí YMCA DAP tak, aby nekolidoval s jinými akcemi 
YMCA, akcemi projektu OPVK a dalšími významnými událostmi.
Osvědčila se dvoudenní varianta ČVTS. Jednání není tak vyčerpávající 
a najde se i nějaký čas na diskuzi a zábavu.

(Ondřej Strádal)

* foto: Archiv YMCA DAP



ETS Group (Evropská tensingová skupina)

V roce 2012 se uskutečnila konference European Ten Sing Group v 
hlavním  městě  Dánska,  Kodani.  Zúčastnili  se  jí  2  zástupci  z  ČR, 
Vladislava Hudeczková a Ondřej Strádal. 
V rámci konference se probíralo tensingové dění v Evropě. Hlavním 
tématem byla účast evropského tensingu na YMCA Europe festivale 
v létě 2013. Dále se navazovala nová přátelství, která dala základ pro 
mezinárodní spolupráci v rámci českého tensingu. V neposlední řadě 
se projednávaly změny dokumentu „The Ten Sing Idea“, ve kterém je 
shrnuto vše podstatné, na čem Ten Sing staví.

(Vladislava Hudeczková)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Kontaktní údaje YMCA DAP o. s.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
SÍDLO: Čsl. Armády 43b, 794 01, Krnov
KORESPONDEČNÍ ADRESA: Na Poříčí 12, 110 00, Praha 1
WEB: www.dap.ymca.cz --> sledujte prosím aktuální info !
E-MAIL:  info@ymcadap.cz (hospodář, sekretář)
                sekretar@tensing.cz (pouze sekretář)
TELEFON: +420 734 248 994 (sekretář Ondřej Strádal, akce DAP)
BÚ: 524 764 001 / 5500 (Raiffeisenbank a.s.)
IČO: 265 323 79
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Příloha: 

Hospodářský výsledek 2012 (v Kč)

VÝSLEDOVKA 2012

Náklady Kč Výnosy Kč

Spotřeba materiálu 10 843 Účastnické příspěvky na akce 203 651

Potraviny 66 016 Členské příspěvky 18 300

DDHIM (do 40 tisíc) 8 448 Dary (od práv. i fyz. osob) 52 554

Energie 2 120 Vnitřní granty YMCA v ČR 33 900

Cestovné 16 590 Dotace MŠMT (přes YMCA v ČR) 39 700

Telefon, internet, pošta 8 615 Úroky 6

Nájemné (vč.akcí) 106 578

Voda, teplo, plyn, elekt. 28 018

Mzdy (DPP) 21 300

Daně, poplatky, penále 5 185

Pojištění 7 358

Vrácené účast.poplatky 2 100

Ostatní služby 23 624

Náklady ceklem 306 795 Výnosy celkem 348 111

Zisk 41 316 Ztráta 0

ROZVAHA 2012

Aktiva Kč Pasiva Kč

Hmotný a nehm. investiční maj. 0 Vlastní jmění 180 000

Finanční investice 0 Nerozd. zisk/neuhraz. ztráta -185 064

Oprávky k hmot. i nehmot.inv.maj. 0 Závazky z obchodního styku 28 766

Peněžní prostředky 55 565 Závazky ze závislé činnosti 0

Pohledávky z obchodního styku 1 114 Daň z příjmů právnických osob 0

Pohledávky za zaměstnanci 0 Ostatní pasiva 0

Ostatní aktiva 8 339

Aktiva celkem 65 018 Pasiva celkem 23 702

Ztráta 0 Zisk 41 316

Děkujeme za vedení hospodaření bývalé hospodářce Haně Neugebauerové, novému 
hospodáři Filipovi Rajnochovi a za zpracování účetnictví Michaele Kružíkové-
Bartoškové.



Děkujeme všem za podporu! 

Děkujeme Bohu, že nad námi drží svou ochrannou ruku.

Těšíme se na další spolupráci a skvělé společné chvíle v YMCA !
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