
Důvěra v KRISTA
Alternativa pro KULTURU (mladých)
Prostor pro KREATIVITU

Občanské  Sdružení  YMCA  DAP funguje  již  od  roku 
2001  jako  organizace  zajišťující  volnočasové  aktivity 
především pro mladé teenagery.  Základním a dosud 
nejosvědčenějším  prostředkem  je  hudebně-kreativní 
program TenSing a  aktivity  s TenSingem související. 
YMCA DAP zastřešuje činnost tří celoročně fungujících 
TS  skupin  (2  ve  východních  Čechách  a  jedna 
v Krnově). Další velmi podstatnou náplní práce YMCA 
DAP je organizace celorepublikových akcí jakými jsou 
letní  TSCZ  tábor,  podzimní  TS  Festival,  Know-how 
semináře, Gospel Night v Krnově. V letošním roce byl 
také  zvolen  nový  Výbor.  Obsazení  se  poměrně 
výrazně obměnilo a mírně omladilo. Předseda Štěpán 
Černý  také  rozjel  projekt  Přátelé  českého  Tensingu, 
který má za úkol oslovit především bývalé tensingáře a 
všechny  výdělečně  činné,  kteří  chtějí  podporovat 
aktivity YMCA DAP. Zároveň byl zřízen fond, z něhož 
by měla být  od příštího roku hodnocena práce nově 
zřízené  funkce  „TS  sekretář“,  který  má  za  úkol 
především administrativní podporu akcí YMCA DAP.
Rok  2009  nebyl  příznivý  z hlediska  financí  (dotací), 
kterých jsme obdrželi naprosté minimum. I přesto byla 
snaha  udržet  standard  přijatelných  podmínek  i  pro 
sociálně slabší, což mělo za následek fakt, že mnohé 
akce končily ve ztrátě. To nás ale neodradilo, naopak 
spíše motivovalo k promýšlení různých nových variant, 
které by tento nedostatek odstranily. 
Těšíme se, co přinese rok 2010 a předem děkujeme za 
vaši podporu. 

(Ondřej Strádal – TS sekretář)

Pravidelně fungující aktivity a skupiny:
TenSing Krnov

V roce 2009 prožil TS Krnov velkou personální změnu, 
co  se  týká  členů.  Mnoho  starých  tensingářů  po 
maturitě  odešlo  do  jiných  měst  a  naše  tensingová 
skupina  byla  doplněna  novými,  mladšími  členy. 
Změnila  se  nám  i  hlavní  sbormistryně.  I  přes  tuto 
velkou obrodu a omlazení členů dále plně fungujeme! 
Zvládli jsme závěrečné vystoupení v Kofola clubu, dále 
menší  vystoupení  na  festivale  v  Ostravě  spolu  s 
veřejnou  generálkou  v  krnovské  čajovně,  benefiční 
koncert a samozřejmě i tradiční Gospel Night v Krnově. 
Působíme  pravidelně  každou  středu  v  16:30  v 
prostorách bývalé základní školy na Náměstí Míru. 

 
(Marika Loskotová)

TenSing Černilov

Rok  2009  byl  ve  znamení  nárůstu  počtu  členů  i 
množství  vystoupení.  Za zmínku určitě stojí  koncerty 
při příležitosti návštěv zahraničních skupin v Černilově 
(Německo, USA), vystoupení na alternativním festivale 
Villa  Alternativa  v  Černilově,  předvedení  Tensingu  v 
černilovské ZŠ, na Farním dnu v Černilově a následně 
i v Třebechovicích p. Orebem, oživení předvánočních 
živých  betlémů nebo opět  na Gospel  Night  v  Praze. 
Silným impulsem pro skupinu byla účast dvou našich 
členek na tradičním letním táboře TS-CZ (SK) 2009, 
který  znamenal  mnoho  nových  zužitkovaných 
zkušeností  a  také  kontaktů  napříč  republikou.  V 
současnosti se k TS dění v Černilově sjíždějí účastníci 
ze  široka  a  daleka,  což  je  pro  skupinu  ohromným 
přínosem. 

(Radim Žárský)

TenSing Vrchlabí

Tensing Vrchlabí v roce 2009 čítal 17 členů. Scházeli 
jsme se pravidelně každou středu od 16:00 do 19:30. 
Během roku jsme připravili vystoupení sedmi koncertů. 
Tyto  koncerty  se  odehrávaly  nejen  na  základních 
školách,  ale  také  na  TS  festivale  v  Ostravě,  v 
modlitebně  Farního  sboru  ČCE  ve  Vrchlabí,  a  při 
společném koncertě TS skupin v Praze (Gospel Night).
Mimo  tato  pravidelná  setkávání  jsme  uspořádali 
několik oslav našich členů, filmových večírků, setkání 
při hraní společenských her.
Tento  rok  jsme  zvolili  pro  víkendovou  akci  tensingu 
nedalekou  základnu na Pecce,  kterou nám zapůjčila 
místní  organizace  Skaut  ve  Vrchlabí.  Díky  našemu 
sponzoru  jsme  si  mohli  pořídit  2  nová  komba. 
Děkujeme všem,  kdo  nás  v  tomto  roce  materiálně  i 
jinak podporovali. 

(Klára Chlápková)

Studentský klub při škole VOKO

Klub  Voko  při  Střední  odborné  škole  sociální 
v Náchodě pokračoval ve své práci i ve školním roce 
2008/2009. Veden Hanou Havlovou a školní kaplankou 
Marií  Medkovou  nabízel  pravidelně  otevřené  hodiny, 
kdy bylo možno do klubu jít, zahrát si hry, stolní fotbal. 
Přihlásit se na internet. V klubu se scházel pravidelně 
TenSing  Náchod  a  2  jiné  klubové  kapely  využívaly 
zkušebnu klubu ke své tvořivé činnosti. Přes úspěšné 
období od založení klubu na podzim r. 2005 došlo na 
začátku školního roku 2009/2010 po rezignaci vedoucí 
klubu  Hany  Havlové  z osobních  a  časových  důvodů 
k situaci,  kdy  klub  skončil  bez  řádného  vedoucího. 
Vedení  klubu  se  provizorně  na  dálku  ujal 
mistopředseda  YMCA  DAP  Radim  Žárský.  Po 
neúspěšném jednání se zájemkyní o vedení klubu, byl 
klub převeden a přestěhován do Černilova, kde bude - 
jak věříme – i nadál vytvářet atraktivní prostor pro práci 
s mladými lidmi. 

(Radim Žárský)



Jednorázové akce a podniky:
Česko-Slovenský TS Festival v Ostravě: „Wait 4 It“ 
aneb „Počkej si na to“ se konal se ve dnech 28.-31. 
října na ZŠ v Ostravě-Hrabůvce. 
Kromě  klasických  koncertů  jednotlivých  TS  skupin 
proběhla  i  velice  zajímavá  akce  v rámci  projektu 
„Connection“,  kdy  ze  sebe  všichni  účastníci  vytvořili 
obrovské pohyblivé živé obrazce. Dalšími zajímavostmi 
byl pokus o rekord – největší zpívající sbor v autobuse 
nebo Festivalový deník.
Know – how semináře. Letos se uskutečnily dokonce 
2:  jeden  klasický  se  zaměřením  na  tensingové 
dovednosti  (bicí,  basa,  klávesy,  osobnost  vedoucího) 
na jaře v Praze a druhý netradiční filmový, na kterém 
proběhly  workshopy  dabování,  reklama,  muzikál  a 
maskérství.  Tento  spíše  zábavný  víkend  se  konal 
v říjnu v Brně a setkal se s velmi kladným ohlasem.
Gospel  Night  v Krnově byla  součástí  cyklu 
adventních  koncertů  ČCE  Krnov  a  měla  opět  již 
tradičně  charitativní  charakter.  Výtěžek  sbírky  byl 
věnován  Církevní  ZŠ  a  MŠ  pro  děti  se  speciálními 
potřebami.

Pravidelné letní projekty:
TSCZ(SK) ´09 + turné (TenSing Česká republika)

Jako každoročně proběhl i letos letní tensingový tábor, 
a to v Heřmanovicích na Severní Moravě. 
Kromě nových tváří v týmu vedoucích se proměnilo i 
složení  účastníků,  které  bylo  velmi  pestré. 
Téměř každá  tensingová  skupina  měla  svého 
zástupce.  Tato  skutečnost  velmi  pomohla  TS 
skupinám, do nichž se účastníci tábora nabití zážitky a 
zkušenostmi  vrátili.  Kromě veřejné generálky  v místě 
konání  tábora  se  nám  za  podpory  YMCA  Ostrava-
Poruba  podařilo  uskutečnit  větší  koncert  před  Avion 
Shopping  Parkem  v Ostravě.  Začátkem  září  pak 
proběhlo  skvělé  a  úspěšné  5tidenní  turné  účastníků 
TSCZ na Slovensku se 4 koncerty (Banská Bystrica a 
okolí) a 1 v Brně – „Benefiční koncert pro světlušku“.

(Ondřej Strádal)

TenSing Želiv

V letošním roce zaznamenal náš Tensing menší útlum. 
Nepodařilo  se nám uskutečnit  tolik  akcí  a dokonce i 
hlavní letní kurz byl nabourán hromadnou nemocí. Ale 
nenechali jsme se odradit. Zvolili jsme novou TS radu, 
zorganizovali  víkendové  soustředění  v Krkonoších  a 
pak se koncem října objevili na TS festivale v Ostravě 
a následně i na Gospel Night v Praze. Do svých řad 
jsme „adoptovali“ i několik členů jiných TS skupin, kteří 
naše  akce  velmi  oživili  a  věřím,  že  i  oni  od  nás 
načerpali  novou  inspiraci  a  navázali  bližší  vztahy 
s některými členy TS Želiv.

(Ondřej Strádal)

Porady a pracovní skupiny:
ČVTS - Český Výbor TenSingu
ČVTS je pracovní setkání tensingových vedoucích. 
Je pořádáno většinou dvakrát do roka a probírají se při 
něm  národní  tensingové  záležitosti  jako  např. 
organizace  Československého  TS  Festivalu,  tábora, 
Know how, KVASu atd. Během schůze je čas také na 
tzv. TS polikliniku (aneb co jednotlivé TS skupiny těší a 
trápí) a na nové nápady, návrhy a podněty, co zlepšit 
v celorepublikovém  dění.  Letos  se  ČVTS  sešel 
v březnu v Praze a v prosinci v Krnově.

(Ondřej Strádal)

Evropská TenSingová skupina ETS

Je pracovním týmem Evropské YMCA složený 
ze zástupců všech zemí, v nichž TenSing funguje. ETS 
organizuje a koordinuje festivaly a školení na evropské 
úrovni.  Náš zástupce v ETS (Vladislava Hudeczková) 
se pravidelně účastní jednání ETS a informuje YMCA 
DAP  o  novinkách.  Dalším  aktivním  zástupcem  je 
předseda  našeho  sdružení  Štěpán  Černý,  který 
zároveň  členem  výkonného  výboru  ETS  a  letos  i 
v následujících  2  letech  se  bude podílet  na přípravě 
Evropského Tensingového festivalu v Německu 2011. 

Poděkování:
Díky  patří  především  BOHU  za  ochranu,  vedení  a 
přítomnost  při  našem  díle.  Dále  děkujeme  všem 
členům  Výboru  YMCA  DAP,  vedoucím  aktivit, 
dobrovolníkům.  Z partnerských  organizací  především 
YMCA  v ČR,  MŠMT,  Nadaci  rozvoje  občanské 
společnosti, ČCE Krnov, YMCA Ostrava-Poruba.

Kontakty:
Sídlo: Náměstí Míru 13, KRNOV, 794 01
Kancelář: Rolnická 21a, OPAVA, 747 05
www.  dap.ymca.cz  , info@ymcadap.cz,
Bankovní spojení: 524764001/5500; IČ: 26532379
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