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V ÝR OČ NÍ   ZP R ÁV A   2011
D  v ra  v  KRI ST Aů ě
A  lternativa  pr o  KULTURU
P  ro s t o r  pr o  KRE A TIVITU

ÚVODNÍK + NOVINKY

Rok 2011 bych přirovnal  k trampolíně.  Následující  zprávy o činnosti  přináší 
nemalé úspěchy,  ze kterých se radujeme, a které nás nabíjejí  a posilují  v další 
práci. Ať už jde o vydařené akce, dobrou reprezentaci české Ymky nebo každého 
človíčka, kterého naše aktivity oslovily - všechny tyto dílčí úspěchy po kouskách 
budují pevný základ do dalších let. Jak už to ale na trampolíně bývá, své slovo 
dostane  i  zemská  přitažlivost.  Toto  přirovnání  není  úplně  adekvátní,  protože 
s přitažlivostí počítáme, zatímco některé problémy, kterým jsme museli čelit, byly 
pro nás nemilým překvapením. Největším se stala dlužná částka na doplatcích za 
energie v prostorách krnovské zkušebny, kterou nám pronajimatel (město Krnov) 
bez předchozího upozornění naúčtoval. Ukončili jsme proto nájemní smlouvu a 
pro TS Krnov nalezli nové útočiště. Věříme, že z dalšího jednání s městem Krnov 
vzejde rozumný kompromis, který neohrozí pokračování naší práce. 

I přes tyto nesnáze jsme v roce 2011 zapracovali na vybudování systému, který 
má přinést lepší finanční, materiální i personální pomoc TS skupinám. Má za cíl 
také  více  podpořit  vzdělávání  vedoucích  i  účastníků  našich  aktivit  a  lepší 
provázanost  celého  TS  hnutí  v ČR.  První  vlaštovkou  by  měl  být  Know-how 
seminář v květnu 2012. Aktuálním tématem byl také projekt OP VK, který YMCA 
v ČR odstartuje 1.1.2012. Přebere organizaci velkých akcí (tábor, festival) a my se 
tak budeme moct příští 2 roky více věnovat podpoře TS skupin a lokálních akcí.

Novinkou je také změna sídla (na adrese současné krnovské TS zkušebny) a 
kancelář, kterou od r.2012 máme společně s YMCA Família ve 4.patře pražského 
YMCA Paláce. V kontaktech najdete také nové mobilní číslo YMCA DAP. Stále 
hledáme sponzory  na  pokrytí  administrativních nákladů a  apelujeme také na 
všechny  naše  členy,  aby  pamatovali  nejen  na  své  členské  výhody,  ale  i  své 
členské povinnosti. Za jakoukoli podporu Vám moc děkujeme! Motivací pro Vás 
může být radost a pokroky účastníků našich aktivit. Děkujeme také za všechny 
modlitby. Bez Boží pomoci by naše snažení nemělo smysl. Na viděnou v r.2012!

(Ondřej Strádal, tensingový sekretář)
PRAVIDELNĚ  FUNGUJÍCÍ  AKTIVITY  A  SKUPINY
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Ten Sing Vrchlabí

Ten Sing Vrchlabí  v roce 2011 fungoval k radosti  svých členů i  dalších 
příznivců velmi pěkně. Mladší vedoucí vzali chod Tensingu pevně do rukou 
a  společnými  silami  podnikli  spoustu  akcí  pro  stmelení  skupiny  i  pro 
veřejnost. Ten Sing čítal 19 členů a zkoušky dále navštěvovali nepravidelně i 
tzv."exčleni",  tedy  středoškoláci  a  vysokoškoláci,  kteří  skupinu  z  důvodu 
přesunu za studiem museli opustit.  Poprvé se nám podařil získat grant od 
města.  Podědili  jsme  též  aparaturu  po  Tensingu  Černilov,  což  nás  tak 
potěšilo, že na to slova nestačí! Dalo by se říci, že nyní už má Ten Sing ve 
Vrchlabí konečně své vydobyté místo mezi aktivitami pro mládež. Věříme, 
že  v  příštím  roce,  kdy  bude  farní  sbor  ČCE  ve  spolupráci  s  tensingáři 
budovat novou zkušebnu a zázemí pro mládež, bude situace ještě lepší.

(Klára Chlápková)

Ten Sing Krnov

Ten Sing Krnov od poloviny roku 2011 funguje v nové zkušebně. Členů 
sice máme nemnoho, ale to patří mezi každoroční problémy v malém městě. 
Rok 2011 byl pro nás ve znamení spolupráce s nově založeným Tensingem 
Opava. Uspořádali jsme společné víkendovky v Horním Benešově, Býkově i 
Zátoře,  na  kterých  jsme  se  mohli  lépe  poznat  a  vytvořit  program  pro 
společný  koncert  v Kofola  music  klubu  v  Krnově,  kterým  jsme  ukončili 
školní i tensingový rok. Po prázdninách jsme opět obnovili svoji spolupráci 
s Opavou a  vystoupili  jsme  na školním  koncertu  v Domě dětí  a  mládeže 
v Krnově a v říjnu jsme se také zúčastnili ČSTS Festivalu. Měli jsme také na 
starost  tradiční  Gospel  Night  Krnov.  Za  péči  o  aparaturu  vděčíme 
Vladimírovi, za organizaci kapely Matúšovi a Lukášovi a za vedení sboru 
Marice. S koncem roku jsme se však s kluky z kapely museli rozloučit kvůli 
školním  povinnostem.  Snažíme  se  také  obnovit  již  dávno  zaniklý  výbor. 
Znamená to, že rok 2012 pro nás bude po všech stránkách nový. Ale my se 
výzev nebojíme a už teď máme plány, jak se se vším popereme. Zkoušíme 
nadále každou středu v 16:30 v nových prostorách areálu Karnoly.

(Marika Loskotová)

Ten Sing Černilov
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Ten  Sing  Černilov  vstoupil  do  roku  2011  pln  nadšení,  se  kterým  se 
zúčastnil mnoha akcí. Mezi ně patřily například vystoupení na plese Ulity 
Černilov  a  víkendovka  s Tensingem  Tyjátr  a  Scholou  Proseč.  Následoval 
samostatný aprílový koncert 1.4. Naše družení se s ostatními Tensingy jsme 
v červnu  završili  společným  turné  s Tensingem  Vrchlabí.  Po  letních 
prázdninách, během kterých si někteří naši členové užili atmosféru TSCZ a 
ETS festivalu v Německu,  se opět  pravidelně  scházíme každé pondělí  od 
18:00 hodin ve zkušebně Kulturního a spolkového domu. Spolu s Tensingem 
Tyjátr  jsme  se  na  víkendovce  pilně  připravovali  na  festival  do  Opavy, 
kterého jsme se v říjnu zúčastnili. Vzhledem k úbytku členů z řad našeho TS, 
jsme v druhé polovině roku 2011 měli jen jedno veřejné vystoupení a tím byl 
vánoční  koncert  v místním  kostele,  který  i  přes  malé  počty  účinkujících 
sklidil velký potlesk. Proto se s chutí pouštíme do dalších setkání.

(Lenka a Kateřina Kupkovy)

Ten Sing Opava

TS Opava funguje oficiálně od září 2011.  Scházíme se pravidelně každý 
pátek v učebně místního gymnázia.  Ten Sing navštěvuje cca 15 členů. Na 
říjnovém TS festivale u nás v Opavě jsme spolu s TS Krnov měli hodinový 
koncert. "Nový TS" se tedy ukázal v celé své kráse, ale co bylo hlavní - tento 
festival  nadchl tensingáře  svou atmosférou,  kupou nových přátel  a  mohli 
vidět  smysl  své  práce.  Od  té  doby  jsme  zažili  plno  skvělé  zábavy  - 
pravidelně pořádáme víkendovky ve spolupráci s TS Krnov - první proběhla 
v září v Zátoru, další v říjnu v Býkově, následovala GN v Krnově a v Praze. 
V roce  2012  chceme  pokračovat  v zaučování  nových  dirigentů,  shánění 
aparatury a v červnu plánujeme turné s TS Krnov do polského Krakowa.

PRAVIDELNÉ PROJEKTY

Tensingový letní tábor TSCZ 2011 “Metamorphosis“

V roce 2011 byl Tensingový tábor v jistém smyslu výročním. Stejně jako 
před  pěti  lety  se  nesl  v duchu  příprav  na  Evropský  Tensingový  festival, 
který  se  konal  v německém Ziegenheimu za přítomnosti  tensingářů  nejen 
z Evropy, ale i z celého světa.

Co se týká počtu účastníků, sešlo se nás 55, což je mírně nad průměrem 
V 6 dnech se nám podařilo nacvičit bezmála hodinový program sestávající 
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z vystoupení pěveckých, tanečních, dramatického a muzikálového. Jediným 
neprezentovaným workshopem byl nový netradiční WS multimédia,  který 
vytvořil táborovou kroniku, která byla k nahlédnutí i na ETSF v Německu.

Po dobu tábora již tradičně účastníci zažili mimo nacvičování hudebního 
vystoupení večerní tančírnu, noční bojovku a další programy zaměřené na 
skupinkovou a týmovou spolupráci.

Připravený  program  jsme  předvedli  na  veřejné  generálce,  které  se 
zúčastnilo  cca  80  mladších  účastníků  jiných  táborů,  s nimiž  jsme  sdíleli 
rekreační středisko Svor. Představení sklidilo úspěch, který jsme zopakovali 
při  cestě na  Evropský Tensingový Festival  ještě  na čáslavském hudebním 
festivale Diakonie ČCE Čáslav a na vlastním koncertě v MKD na Mělníku.
Jsme také  moc  rádi  za  všechny  nováčky,  pro  které  byl  tábor  TSCZ 2011 
novou zkušeností a pro celý projekt byli velkým přínosem.

(Filip Rajnoch, Ondřej Strádal)

ČSTS Festival 2011 “Originál“ v Opavě

Letošní  Tensingový  festival  se  uskutečnil  od  27.  do  30.  října  v  Opavě. 
Zúčastnilo  se  ho  130  tensingářů  ze  všech  českých  skupin  a  také  z 
obnoveného  Tensingu  Bratislava.  Festival  se  vrátil  k  tradičnímu 
čtyřdennímu  programu.  Kromě  odpoledních  a  večerních  tensingových 
koncertů samozřejmě probíhaly každý den workshopy, na které se podařilo 
získat  finanční  podporu  z  grantového  programu  Think  Big  Nadace  O2. 
Workshopů se pořádalo na třicet různých. Veřejný koncert se uskutečnil v 
OC Silesia. Program závěrečného večera okořenilo vystoupení Singspiration 
–  koncertní  program  připravený  pro  letní  Evropský  Tensingový  Festival. 
Každý  den vycházely  festivalové  listy  a  také  vzniklo  krátké  video,  které 
každý  den  zdokumentovalo.  Přes  mnoho  překážek  se  mladému  týmu 
podařilo festival dovést ke zdárnému konci a spokojenosti tensingářů.

(Edita Taida Djakoualnová)
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Gospel Night Krnov 2011

V roce  2011  opět  diváky,  kteří  zaplnili  krnovský  kostel  Českobratrské 
církve evangelické v Krnově, potěšilo svým zpěvem, divadelním vstupem a 
hrou  na  hudební  nástroje  okolo  dvaceti  pěti  mladých  lidí  navštěvujících 
aktivitu  Ten  Sing.  Tento  předvánoční  tensingový  koncert  ve  spolupráci 
s ČCE Krnov pořádá naše sdružení YMCA DAP již osmým rokem. Účastníci, 
jak  bývá  zvykem,  opět  přijeli  z nejrůznějších  míst  celé  České  republiky 
(Krnova, Opavy, Brna a Prahy). Společně během soboty nacvičili devět písní, 
s kterými následujícího dne předvedli svůj um a nadšení. Letošní téma znělo: 
„Rozsviť své světlo“. A světlo svítilo. A ne jedno. Kostel byl ozářen světýlky 
mnoha svíček a rozzářených tváří účastníků i spokojených diváků.

(David Strádal)

Ten Sing Želiv

I v roce 2011 byl Ten Sing hlavní aktivitou pro mládež na evangelizačním 
kurzu v Bělči nad Orlicí, kterého se každoročně účastní kolem 150 lidí všech 
generací. Opět vznikla skupinka cca 20 mladých, kteří společně nejen zpívali 
a  hráli  drama,  ale  také  tancovali,  zpívali  v minichoiru,  hráli  v kapele, 
sportovali,  zamýšleli  se, atd. Proběhla ale velká změna ve složení, protože 
starší  tensingáři  si  vzali  na  starost  přípravu  muzikálu  pro  mladší  děti. 
Vedení  Tensingu se ujalo jen několik starších,  kteří  si  postupně zaučovali 
mladší kolegy. Věkové rozmezí se pohybovalo spíše v mezích Tweensingu 
(9-15 let), což je velká naděje do příštích let. Závěrečný koncert měl úspěch, 
i když mu velmi konkuroval dětský profesionálně zpracovaný muzikál.

(Ondřej Strádal)

JEDNORÁZOVÉ   AKCE

Evropský Tensingový Festival (ETSF)
Letošní  tensingové  turné  bylo  pojato  jinak  díky  Evropskému 

Tensingovému  Festivalu  v německém  Ziegenheinu,  který  se  koná  pouze 
jednou za pět let. Stejně jako na minulém, i letos se tam vydal reprezentovat 
ČR právě TSCZ - Tensingový tábor Česká republika.

Výjezd na ETS festival se nám podařilo spojit s odjezdem z tábora a vznikl 
tak ucelený dvoutýdenní  blok plný tensingové nálady.  Do Německa jsme 
vyráželi  s koncertním  programem  prověřeným  3  koncerty  v  ČR.  Do 
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Německa jsme jeli v podstatě se stejným počtem účastníků (55) a ve složení, 
v jakém probíhal celý tábor.

Festival se odehrával v prostorách neuskutečněného budoucího asijského 
tržiště a výstaviště, ve stínu velkých čínských pagod a draků. Na týdenním 
programu  se  sešlo  na  dva  tisíce  tensingářů  z celé  Evropy  a  i  některých 
mimoevropských destinací.  Každý den byl  naplněn  koncerty,  workshopy, 
hrami i spoustou volného prostoru pro sporty a jiné atrakce všeho druhu.

Česká republika byla prezentována v rámci mezinárodního stanoviště po 
dobu jednoho dne, na vlastním koncertě, který měl to štěstí, že během něho 
neprobíhal  prakticky  žádný  jiný  program,  a  při  večerním  programu 
nazvaném United Colors of Tensing. V rámci tohoto večera se prezentovaly 
skoro  všechny  národnosti,  které  se  festivalu  zúčastnily  a  byly  schopné 
vlastní produkce. S hrdostí mohu říci, že za naši skromnou republiku jsme 
doslova zazářili. Čeští zástupci měli také na starosti ranní zahřívací program 
pro všechny účastníky festivalu – tzv.  Singspiration.  Tři  zpěvačky a čtyři 
hudebníci  vytvořili  perfektní  show a  každému  dnu tak  nasadili  vysokou 
laťku. Češi měli své zástupce i na nejvyšších pozicích organizačního týmu, 
což nás utvrdilo v tom, že bez ČR by byl ETSF 2011 nemyslitelný :-)

(Filip Rajnoch, Ondřej Strádal) 

PORADY  A  PRACOVNÍ  SKUPINY

Výbor YMCA DAP

Výbor organizace se během roku 2011 sešel třikrát, ale samozřejmě velmi 
často  komunikujeme  a  pracujeme  pomocí  emailových  konferencí.  Valná 
schůze se sešla jedenkrát v květnu, v Černilově.
Došlo  k  důležitým  změnám  sídla  naší  organizace  (viz  závěr  této  VZ)  . 
Nepříjemným faktem je, že bojujeme s financemi. Kvůli nepředpokládaným 
skutečnostem se nám nedaří  úplně dodržovat  schválený rozpočet.  V roce 
2011 se totiž objevil dluh za doplatky energií krnovské TS zkušebny. Snažili 
jsme se tento problém vyřešit pomocí domluvy s městem Krnov a vytvoření 
splátkového  kalendáře.  Od  roku  2012  však  chceme  udělat  změnu  v 
přerozdělování financí z vnitřních grantů, abychom zajistili efektivnější práci 
skupin.  Také  kvůli  tomu  plánujeme  udělat  školení  pokladníků,  aby 
jednotlivé skupiny věděly, jak s přidělenými penězi nakládat.
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Proběhly  také  nové  volby  do  výboru  v  rámci  VS  v  květnu  2011.  Byli 
zvoleni  tito:  Vladislava  Hudeczková  (předseda),  David  Strádal 
(místopředseda),  Hana  Neugebauerová  (hospodář),  Ondřej  Strádal 
(tensingový sekretář  -  jmenovaný),  Filip  Rajnoch (člen výboru).  Dále jako 
náhradníci  byly  zvoleny  Magdalena  Rounová  a  Petra  Grossmannová. 
Revizní komise je zastoupena Štěpánem Černým a Radimem Žárským.

(David Strádal)

ČVTS (Český Výbor Tensingu)

V roce 2011 jsme úspěšně započali proces obnovy ČVTS. Idea, která vzešla 
od starších vedoucích, byla podpořena i mladými vedoucími, kteří ač nikdy 
ČVTS  nezažili,  cítili,  že  jim  chybí  jakási  platforma  pro  celonárodní 
tensingové  hnutí.  Na  základě  toho  byla  v  říjnu  2011  uspořádána  schůze 
vedoucích na Československém tensingovém festivale, kde se vedoucí všech 
Tensingů shodli na tom, že obnovit ČVTS chtějí. 

První  řádná schůze ČVTS se  odehrála  v  prosinci  2011  před krnovskou 
Gospel  Night.  Byly  projednány  stanovy  ČVTS,  které  budou  podle  této 
diskuze  upraveny  a  přijaty  na  schůzi  ČVTS  v roce  2012  a  byli  zvoleni 
předseda  a  místopředseda  ČVTS  (Matúš  Vránsky  a  Marika  Loskotová). 
Přestože  byly v roce 2011 uskutečněny jen první krůčky k obnově ČVTS, 
věřme, že se jeho existence a práce v roce 2012 stabilizuje a bude plnit své 
cíle a podporovat (spolu)práci Tensingů na národní i mezinárodní úrovni.

(Magdalena Rounová)

KČT (Komitét Českého Tensingu) 

Důvodem vzniku této pracovní skupiny výboru YMCA DAP (jmenovaná 
na  schůzi  výboru  17.11.2010)  bylo  pozastavení  činnosti  Českého  výboru 
tensingových skupin (ČVTS) z důvodu poklesu efektivnosti tohoto orgánu. 
Funkční  období  KČT započalo  11.  února  2011.  Náplní  práce  komitétu  je 
spolupráce  s tensingovým  sekretářem  a  udržování  kontaktu  se  všemi 
tensingovými  skupinami  na  území  ČR.  Již  na  podzim roku 2011 se  však 
podařilo opět vzkřísit myšlenku ČVTS. Počáteční nadšení ze znovuobnovení 
činnosti Českého výboru tensingových skupin vydrželo a ČVTS by mělo od 
roku 2012 opět plně fungovat. Komitét Českého Tensingu tak překlenul svou 
činností  období nefunkčnosti  ČVTS a nyní přepouští  svou pracovní náplň 
opět do rukou obnoveného ČVTS.
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ETS Group (Evropská Tensingová Skupina)

V roce 2011 se ETS (European Ten Sing) konference uskutečnila na konci 
února  ve  Velké  Británii,  poblíž  univerzitního  města  Cambridge.  Sešli  se 
zástupci  tensingových  hnutí  z  9-ti  evropských  zemí.  (Česká  republika, 
Dánsko,  Estonsko,  Malta,  Norsko,  Německo,  Švýcarsko,  Velká  Británie, 
Ukrajina).  Hlavním bodem všech jednání  byl  European Ten Sing Festival, 
který se uskutečnil v létě 2011 v německém městečku Ziegenhain. Zúčastnilo 
se  ho 2000 tensingářů  z  celé Evropy.  Česká republika  byla  na  konferenci 
zastupována Vladislavou Hudeczkovou a Magdalenou Rounovou, které na 
konferenci prosazovaly zájmy českého Tensingu.

Dále  byl  z  ČR přítomen  Štěpán  Černý  -  byl  členem  IPPG  (International 
Program Planning Group) = skupina, která tvořila celý program na ETS Festival.

(Vladislava Hudeczková)

KONTAKTY

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