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Je zkratka anglického názvu „Young Men’s Christian
Association“, což se překládá jako „Křesťanské sdružení
mladých lidí“ 
 
Je rozsáhlá mezinárodní organizace, která působí ve 119
zemích světa. 
 
Je otevřena všem lidem bez rozdílu náboženského vyznání,
rasy, pohlaví, sociálního postavení nebo duševních a
fyzických schopností.  
 
YMCA Česká republika, které je YMCA DAP součástí, je
členem Evropské (EAY) a Světové (WAY) aliance YMCA.  
 
YMCA vznikla roku 1844 v Anglii a v naší zemi pracuje s
přestávkami od roku 1921. Po nuceném přerušení činnosti
během druhé světové války a poté znovu v roce 1951, byla
její činnost obnovena roku 1990 a od té doby funguje až
dodnes.  

O YMCA 



Poslání YMCA DAP spočívá především v péči o všestranný tělesný, duševní a duchovní
rozvoj mladých lidí. Toto poslání naplňuje YMCA DAP zvláště prostřednictvím rozvoje
osobnosti mladého člověka a jeho charakteru, tělesné výchovy a sportu, výchovy k
demokracii, toleranci, občanské odpovědnosti, vzdělávacích programů a dalších aktivit. 
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YMCA DAP

Hlavním nástrojem, který YMCA DAP pokládá za ideální způsob, jak napomoci rozvoji
jedince a naplnění svého poslání, je hudební aktivita Ten Sing.  

Ten Sing  

Je zkratka anglického názvu „teenagers‘ singing“ neboli „mladí zpívají.“ 
 
Je hudebně kreativní volnočasová aktivita pro mladé lidi ve věku 12 – 19 let, která se
věnuje neformálnímu vzdělávání. Za použití tzv. performing arts, tedy umění v podobě
tance, divadla a hudby, se mladí lidé učí vzájemné spolupráci, sebepoznávání, zdravému
sebevědomí. 
 
Je neprofesionální uskupení, které se snaží poskytnout mladým lidem prostor pro
seberealizaci a možnost vyzkoušet si, co koho láká. Ať už je to hudba, tanec nebo
divadlo. 



Mimo péči o tensingové hnutí, realizuje YMCA DAP různé akce, kterými se snaží
svou činnost dále obohacovat. Mezi naše další aktivity patří: 
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Program vzdělávání vedoucího tensingu (PVVT) 
Know-how vzdělávací seminář 

TS v LS – teambuildingový víkend pro vedoucí tensingů 
Gospel Night Krnov – adventní víkend s benefičním koncertem 

TSCZ – letní tensingový tábor 
TSCZ turné  

Step-by-step – vzdělávací seminář o vedení tensingu 
Český tensingový festival 

Ten Sing Želiv – letní projekt pro mládež 
Volejbalový turnaj v Pardubicích 

hudební, kulturní, sportovní, turistické a ekologické akce 
 
 
 

Další aktivity 
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Orgány YMCA DAP 

Výbor je druhý nejvyšší orgán YMCA DAP (po Valné schůzi), který řídí činnost
organizace. Na Valné schůzi YMCA DAP v roce 2017 byl zvolen nový výbor, který
bude působit do roku 2019. 
 
Členové výboru:   
Magdalena Rounová – předseda 
Marek Balgué Djakoualno – místopředseda  
Ondřej Strádal – hospodář  
Markéta Radová – tensingový sekretář 
Aneta Strádalová – člen výboru 
Patricie Pastorová – člen výboru 
Zuzana Strádalová - náhradník 
 
Mimo Výbor YMCA DAP existuje také ČVTS (Český Výbor Tensingových Skupin), který
funguje jako poradní orgán YMCA DAP. 
Na ČVTS se schází zástupci všech tensingových skupin v České republice. Informují o
své skupině, jejích úspěších a problémech, o dalších plánech. Připravují (vymýšlejí)
se zde národní i lokální akce. Slouží tedy jako základna národního tensingového
hnutí. Ze svého středu si volí předsedu (aktuálně Kateřina Šimková)  
a místopředsedu (aktuálně Mariana Tauchmanová), kteří schůze připravují,
organizují a pracují celoročně jako informační uzel pro český Ten Sing. ČVTS se
schází dvakrát do roka a má přispívat k informovanosti a spolupráci mezi
tensingovými skupinami na lokální i národní úrovni. 
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ROK 2017

Strategický plán, který YMCA DAP schválila již v roce 2015, se i v roce 2017 týkal
následujících čtyř oblastí, které byly zvoleny jako prioritní: 
   
- Výchova a vzdělávání vedoucích  
- Propagace tensingového hnutí a YMCA  
- Propojení YMCA a tensingu  
- Křesťanství v tensingu   
 
Pozice tensingového sekretáře plnila i v roce 2017 důležitou roli. Úkolem
tensingového sekretáře je starost o administrativní úkony spojené s fungováním
českého tensingového hnutí, získávání finančních prostředků a také komunikace s
veřejností a příprava programové náplně některých akcí. 
 
 
 
 
V roce 2017 fungovaly s podporou YMCA DAP čtyři tensingové skupiny (Vrchlabí,
Opava, Jaroměř, Krnov). Každá tensingová skupina je vedena dobrovolníky YMCA,
kteří právě prostřednictvím tensingu předávají ymkařské hodnoty dalším mladým
lidem. Samotná idea tensingu pochází z Norska, odkud se rozšířila i do jiných zemí. 
  
 
 

 tensingové skupiny
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Základní myšlenky tensingu:  
 
1. Hlavní cíle: výchova vedoucích, vedení k demokracii, osobní a sociální rozvoj
ducha, duše a těla. 
2. Tři „K“ – Kultura, Kreativita, Kristus – jsou rovnocennými součástmi Základních
myšlenek tensingu. 
3. Mladí pro mladé – Mladí lidé znají nejlépe názory svých vrstevníků, proto jsou
aktivní ve vedení tensingu 
4. Odpovědnost mladých, přítomnost dospělých  
5. Lidská bytost jako celek – Ten Sing se svými pestrými aktivitami zaměřuje na
celou lidskou bytost – na jejího ducha, duši a tělo.  
6. Proces před produktem  
7. Otevřené členství, křesťanské vedení 
   
 
 
 pravidelné akce
VOLEJBALOVÝ TURNAJ 
 
Volejbal a basketbal jsou sporty, které díky YMCA obohatily světové sportovní dění.
Proto každý rok pořádáme volejbalový turnaj v Pardubicích, ve kterém se mohou
utkat nejrůznější týmy z různých koutů České republiky. 
Volejbalového turnaje se v roce 2017 zúčastnilo 58 lidí. 
 
KNOW-HOW SEMINÁŘ 
 
Víkendový seminář koncipován jako soubor výukových workshopů, které jsou
vedeny dobrovolníky YMCA nebo externími lektory. Účastník si může vybrat z
nejrůznějších hudebních workshopů – hra na kytaru, bicí, baskytaru, klávesy nebo
jiných praktických workshopů, díky kterým získá dovednosti využitelné jak v
tensingu, tak obecně v životě.  
Know-how, které se v roce 2017 pořádalo v Kralupech nad Vltavou, se zúčastnilo 15
lidí.  
 
TSCZ  
 
TSCZ je zkratka pro tensingový tábor, který kombinuje prvky hudebního
soustředění i klasického letního tábora: zkoušky sboru a workshopů jsou doplněny
hrami, outdoorovými aktivitami, celotáborovými hrami, zábavnými a tematickými
večerními programy, výlety, zamyšleními. Důraz je kladen na intenzivní soužití
účastníků a jejich rozvoj a vzdělávání. TSCZ je zakončeno koncertem pro veřejnost. 
Letošní ročník TSCZ s názvem „Mimo realitu“ se konal ve Vendryni s počtem 30 lidí. 
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TSCZ TURNÉ 
 
Navazuje na TSCZ tábor. Jeho účastníci jedou na turné po ČR nebo do zahraničí, kde
koncertují s programem, který na TSCZ táboře nacvičili. Často je turné spojeno se
zakládáním nových tensingů nebo propagací tensingového hnutí. 
Tento rok se TSCZ turné pořádalo v Krakówě a z českého tensingu se tak za hranice
podívalo 22 lidí. 
 
TS v LS 
 
Jedná se o teambuildingový víkend pro vedoucí tensingových skupin, jejich
spolupracovníky a další aktivní lidi v YMCA. Cílem tohoto víkendu je prohloubení
vztahu vedoucích k dobrovolnické práci v YMCA a nastartování vedoucích na další
tensingový rok prostřednictvím různých týmových, relaxačních aktivit a zamyšlení. 
TS v LS je tradiční akcí, které se na konci léta zúčastnilo 20 tensingových vedoucích
a dobrovolníků. 
 
LETNÍ PROJEKT TEN SING ŽELIV 
 
Tento letní týden plný tensingu se koná nepřetržitě od roku 2003. Projekt je
přidružen k akci „Církev živě“ (dříve Evangelizační kurz, který se konal v želivském
klášteře), která je určena pro všechny generace a je organizována Ústředím ČCE.
Ten Sing je zde hlavním programem pro mládež. V dopoledních hodinách mladí lidé
pod vedením zkušených lektorů (či bývalých tensingářů) rozvíjí svou osobnost a
duchovní stránku kreativními formami, v odpoledních a večerních hodinách se pak
věnují zpěvu, tanci, hře na nástroje, nácviku divadelní scénky, apod. Nechybí ani
sportovní vyžití, výlety a různě zaměřené prožitkové programy. Mnozí účastníci dále
pokračují v celoroční činnosti v různých tensingových skupinách. 
V letošním roce se TS Želiv účastnilo 32 mladých. 
 
ČESKÝ TENSINGOVÝ FESTIVAL (ČSTSF) 
 
Český tensingový festival je několikadenní akce pro tensingové skupiny. Během
festivalu probíhá kreativní program, který je složen z množství workshopů, her,
koncertů, zamyšlení a dalších aktivit. Každá tensingová skupina má prostor ukázat
výsledek své činnosti a předvést svou činnost formou koncertu. Vyvrcholením
festivalu je závěrečný koncert pro veřejnost.  
Letošní festival se konal v Krnově a zúčastnilo se ho 86 tensingářů z různých
tensingových skupin.  
 
GOSPEL NIGHT KRNOV  
 
Jedná se o každoroční adventní akci, na jejímž programu se podílí dobrovolníci z
tensingu Krnov. Víkend je věnován nácviku koncertního programu, který je
prezentován v rámci benefičních adventních koncertů. 
V roce 2017 se Gospel Night zúčastnila i skupina dětí z YMCA Kraków, dohromady se
tak sešlo 26 účastníků. 
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PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ VEDOUCÍHO TENSINGU (PVVT) 
 
Jedná se o roční vzdělávací program pro vedoucí a začínající vedoucí tensingu.
Školeni jsou v metodice tensingu a dalších důležitých dovednostech a vědomostech,
které jsou pro práci vedoucího nezbytné (získávání odpovědnosti za sebe i druhé,
komunikace, řešení krizových situací, spolupráce, motivace a sebevědomí, atd.) a to
skrze víkendová školení, e-learning a účast na teambuildingovém víkendu
vedoucích (TS v LS). 
Díky letošnímu ročníku PVVT máme 7 nových tensingových vedoucích. 
 
STEP-BY-STEP 
 
Novou akcí, jejíž první ročník proběhl v roce 2017, byla akce Step-by-step.  
Tato vzdělávací akce vznikla pro všechny, kteří uvažují o své budoucnosti  
vedoucího v tensingu, zajímají se o to a chtějí zjistit, co všechno to obnáší.  
Víkend je rozdělen do několika vzdělávacích bloků, které jsou soustředěny na
praktické informace v různých oblastech – např. jak se stát dobrým vedoucím krok
za krokem, vedoucí – manažer, vedoucí – motivátor, vedoucí – hospodář. 
Po prvním ročníku, kterého se zúčastnilo 10 tensingářů, hodláme akci pořádat 
i nadále. 
 

jednorázové akce
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ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

YMCA DAP jako nezisková organizace funguje především díky dotacím, darům a
členským příspěvkům. V oblasti fundraisingu se snažíme neustále zdokonalovat,
abychom byli schopni nejen udržet ceny našich aktivit a akcí na výši přijatelné pro
co nejširší spektrum účastníků, ale chceme také udržet pozici tensingového
sekretáře. Ukázalo se, že má pro celkový chod YMCA DAP velký užitek. 
 
Podíváme-li se na níže přiloženou tabulku, největší položkou v nákladech jsou
dohody o provedení práce, v nichž je zahrnut především „částečný úvazek“
sekretáře a dále dohody lektorů či techniků na různých akcích. Další dvě „nejdražší“
věci jsou potraviny a pronájmy prostor. Tyto položky jsou v poměru k počtu a
rozsahu akcí velmi nízké. Všichni naši vedoucí se snaží zajišťovat ty nejvýhodnější
nabídky.  
 
Další výdaje se týkají technického zajištění akcí nebo celkového chodu naší
organizace (pojištění, zpracování účetnictví, poštovné, apod.). Z položek výnosů pak
zjistíme, jak důležitá je pro nás celoroční podpora MŠMT (cca 1/3 příjmů), vnitřní
granty Ústředí YMCA v ČR, podařilo se nám také čerpat prostředky z Fondu rozvoje a
pouze cca 1/10 příjmů tvoří dary a členské příspěvky. 
 
Poděkování patří všem vedoucím a dobrovolníkům za hledání úsporných (a přesto
kvalitních) řešení a účetní Karolíně Soudkové, která se stará o to, abychom měli vše
účetně v pořádku. 
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TABULKA
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Poděkování

Rádi bychom touto cestou poděkovali Všem, kteří nás v roce 2017
podporovali. Děkujeme dobrovolníkům, kteří věnovali a nadále věnují svůj
volný čas a energii tensingu a Ymce DAP. Věříme, že dobrovolnictví v YMCA
DAP Vás bude i nadále naplňovat. Velké poděkování patří také těm, kteří

nás podporují finančně, materiálně a duchovně.  
 

Děkujeme, že se s námi spolupodílíte na tom, co budujeme. 
 

YMCA DAP  
Statut: zapsaný spolek 

Sídlo: Čsl. armády 808/43b, Krnov, 794 01  
Korespondenční adresa: Na Poříčí 12, Praha 1, 110 00  

Telefon: 727 875 319  
IČO: 26532379  

 
Výbor YMCA DAP: info@ymcadap.cz  

Tensingový sekretář: sekretar@tensing.cz  
ČVTS: cvts@tensing.cz  

 
WEB: www.dap.ymca.cz, www.tensing.cz 

FACEBOOK: facebook.com/   , facebook.com/tensingcz 
INSTAGRAM: #ymcadap , #tensingcz 

 


