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YMCA DAP 
 Křesťanské sdružení YMCA DAP fungující již od 

roku 2001 zajišťuje volnočasové aktivity především pro mladé 

teenagery. Základním a dosud nejosvědčenějším prostředkem 

je hudebně-kreativní program Ten Sing (TS). Sdružení nabízí 

mládeži ve věku 12 až 19 let pestrý program v rámci svých 

celoročně fungujících TS skupin (Černilov, Krnov, Opava - 

"Key to Happiness", Vrchlabí). Další velmi podstatnou náplní 

práce YMCA DAP je organizace celorepublikových akcí, 

jakými jsou letní TSCZ tábor, podzimní TS Festival, adventní 

koncert Gospel Night v Krnově. V první polovině letošního 

roku ještě dobíhal projekt OPVK - „Činy mluví aneb Cesta 

k odpovědnosti“, jehož akce jsme podpořili personálně (TSCZ, 

školení vedoucích) a připravovali jsme se na zpětné převzetí 

velkých akcí. 

 Činnost sdružení řídí výbor na základě podnětů 

dodaných z pracovní skupiny tensingových vedoucích 

(ČVTS). Na svých schůzích v Brně a v Praze se ČVTS v 

letošním roce zaměřoval na otázky vzájemné spolupráce TS 

skupin, vzdělávání vedoucích, propagaci a medializaci. 

Nejvyšší orgán sdružení, valná schůze, se schází jednou ročně. 

Letošního setkání v Semonicích, se účastnilo na dvě desítky 

TS vedoucích a podařilo se projednat mnoho důležitých bodů.  

 Z hlediska financí byl rok 2014 příznivý. Podařilo se 

zefektivnit využití finančních zdrojů (nový systém přidělovaní 

financí v rámci našich aktivit) a zodpovědným šetřivým 

hospodařením docílit toho, že žádná akce neskončila ztrátou. 

Podařilo se získat sponzorské dary a granty (TS Festival). Též 

byl zdárně vzkříšen projekt Přátelé českého TS, aby mohla být 

v příštím roce zřízena pracovní pozice tensingového sekretáře. 

Stále však je do budoucna nutné prohlubovat práci na poli 

fundraisingu.  

 Společně se radujeme ze vzniku nové TS skupiny v 

Hradci Králové (funguje pod YMCA Hradec Králové) a těšíme 

se, co přinese rok 2015 a předem děkujeme za vaši podporu. 
 

David Strádal 



 

PRAVIDELNĚ FUNGUJÍCÍ AKTIVITY A SKUPINY 

 

Všechny tensingové skupiny, které fungují pod záštitou 

YMCA DAP, dále pokračovaly ve své činnosti. Zažívaly 

silnější i slabší období, především co do počtu členů a 

vedoucích. Odcházení vedoucích na školy do větších měst 

zůstává stálým problémem maloměstských skupin.   

 

Ten Sing Černilov, kromě školních koncertů, 

vánočních koncertů, závěrečného koncertu a dvou úspěšných 

víkendovek, obohatil svou činnost také o Filmovou noc, 2 

teambuildingové akce a cyklovýlet. Vidět a slyšet jsme ho 

mohli také na pražské Gospel Night, na TS Festivale a aktivně 

se zúčastnil také celorepublikové akce Noc kostelů. 

 

Ten Sing Krnov zažil opět malý „boom“. Se svými 

cca 25 členy prožil 3 víkendovky a 10 koncertů. Nechyběli ani 

na žádné celorepublikové akci. 

 

Ten Sing Opava prožil v roce 2014 malý přerod a 

zároveň přejmenování. Původní členy z velké části nahradila 

nová generace studentů opavského gymnázia, kteří vytvořili 

silné jádro a zatoužili vytvořit něco jako školní sbor. Pod 

vedením Markéty Radové vzniklo velmi schopné těleso, které 

má prvky školního sboru a zároveň funguje jako běžná TS 

skupina a říkají si Ten Sing Key to Happiness. Kromě jedné 

víkendovky zvládli odehrát již 6 koncertů. 

 

Ten Sing Vrchlabí spojil své síly s TS Mělník a TS 

Ústí nad Labem a kromě 2 společných víkendovek a jedné 

vlastní víkendovky zrealizovali také výjezd do sousedního 

Německa, konkrétně na festival do Bautzen, kde předvedli 

společně nacvičený koncertní program. TS Vrchlabí také stihl 

jednu teambuildingovou akci, adventní koncert a obohatil 

program akce Noc kostelů ve Vrchlabí.  
 

Ondřej Strádal
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PRAVIDELNÉ PROJEKTY 
 

Tensingový tábor TSCZ 2014 „By the Way“ 

 

Letošní tensingový tábor byl jednou z posledních 

větších akcí projektu OPVK. Proběhl v Orlických horách na 

ymkařské táborové základně Pastviny a zúčastnilo se ho více 

než 30 převážně mladších tensingářů, do nichž vkládáme 

naděje do příštích let. Na tábor na konci srpna plynule navázalo 

Turné, které mělo v plánu koncertní šňůru Pardubice - Černilov 

- Mělník. Z důvodu silné nepřízně počasí však musel být 

koncert v Pardubicích zrušen. Ostatní dva plánované se 

uskutečnily a především na mělnickém náměstí obě reprízy 

slavily velký úspěch. 

Ondřej Strádal 

 
 

Ten Sing Želiv 

 

Vedení odpoledního programu pro mládež v rámci 

evangelizačního kurzu v Bělči nad Orlicí si letos po 

několikaleté pauze vzal na starosti opět Radim Žárský, který 

stál u počátků Ten Singu Želiv v letech 2003 - 2004. Pomáhala 

mu Gabriela Strádalová a během týdne nacvičili s téměř třiceti



* foto: Vladimír Adamík (archiv YMCA DAP) 

mladými lidmi zajímavý koncertní program, který obsahoval 

především písně a capella doprovázené v africkém stylu pouze 

na djembe, dále divadelní scénku a také krátký film. 
 

Ondřej Strádal 

 
Gospel Night v Krnově 

 

 Na Gospel Night 2014 letos s tématem: „Zbavme srdce 

ledu“, se do Krnova přijelo zúčastnit a podílet se na zpívání v 

kostele 30 lidí. Víkendová akce se konala od 5. – 7. 12. 2014 v 

prostorách bývalé Karnoly ve zkušebně tensingu Krnov. 

Závěrečný koncert se uskutečnil v evangelickém kostele na 

Husově náměstí. Zpívaly se klasické koledy i moderní písně 

jako Hallelujah a I Will Follow Him, ale také české písničky, a 

to Andělé strážní od Václava Neckáře a Ryba rybě od Janka 

Ledeckého. Také zazněla autorská písnička dvou tensingářů, a 

to píseň Christmas Time od Lucie Šmírové a Lukáše Těthala. 
 

Lucie Šmírová 
 
TS Festival 2014 „Challenge Accepted“ 
 

Celorepublikový festival se stejně jako v roce 2012 

konal v královském městě Hradci Králové. Odehrál se opět 

během podzimních prázdnin (25. - 29. října). Festival zpestřilo 

hned několik zajímavostí. Jmenujme jen některé: bohatá účast 

desítky tensingových seskupení z ČR a navíc téměř dvou 

desítek tensingářů z Německa; vlastní přímo pro festival 

složená píseň; nové skládací podium vyrobené Martinem 

Dvořákem pro účely TS akcí. 

Název festivalu byl příznačný, protože převzít po dvou 

letech zpátky organizaci takto velké akce byla opravdu výzva. 

Naštěstí se ukázalo, že projekt OPVK přinesl mnoho dobrého a 

Kateřina Javůrková se na to jakožto hlavní koordinátorka 

snažila navázat. Více než 150 mladých lidí opět vybíralo 

z množství různě zaměřených workshopů, součástí programu 

byly také tzv. megavěci - megasbor, megatanec a poprvé byla 

také možnost zúčastnit se pokusné megakapely propojené 

s prvky STOMPu. Výběr toho nejlepšího, co se nám podařilo 
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během 3 dnů nacvičit, jsme 28. října za krásného počasí 

předvedli na nezapomenutelném open-air vystoupení na 

Masarykově náměstí, kam jsme byli pozváni Magistrátem 

města Hradec Králové, abychom obohatili oslavy vzniku 

Československého státu. Tímto také děkujeme Městu Hradec 

Králové za finanční podporu. 
David a Ondřej Strádalovi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

JEDNORÁZOVÉ AKCE, ŠKOLENÍ, SEMINÁŘE 
 

TS MÚV 
 Pod tímto názvem vznikl projekt, na jehož průběhu se 

podílely tři tensingové skupiny (Mělník, Ústí n. L., Vrchlabí). 

Během tří společných víkendů (21. - 23. března, 16. - 18. 

května, 20. - 22. června) nacvičili účastníci společný koncertní 

program, navštívili Německo a na závěr přijeli všichni 

navštívit naše tensingáře ve Vrchlabí, kde uspořádali dvě 

vystoupení na základních školách. Zdárně se tak opět podařilo 

naplnit myšlenku vzájemné spolupráce jednotlivých TS 

skupin. 

Štěpánka Motejlová



 

Příměstský kemp Osada Semonice 2014 
  

Příměstský tábor nabízí rodičům v Jaroměři a okolí 

možnost celodenní starosti o děti v době školních prázdnin. V 

roce 2014 se konal od 7. do 11. července. Děti přijížděly na 

8:00 a rodiče si je vyzvedávali v 18:00. Jednalo se o denní 

tábor. Skupině 10 účastníků se v létě 2014 věnovali 3 vedoucí 

a další externisté, kteří skupinku doprovázeli na výletech 

(zámek Častolovice) či exkurzi do kasemat (pevnost Josefov). 

Děti též kromě her, zpívání a sportů okusili jízdu na koni či 

lukostřelbu.  

Radim Žárský 

  

SPORTOVNÍ AKTIVITY 

 

Volejbalový turnaj YMCA 
  

Třetí ročník Volejbalového turnaje YMCA se již 

tradičně odehrál ve sportovním areálu Univerzity Pardubice 

15. února 2014. Oproti minulým ročníkům se rozrostl počet 

týmů na osm hrajících smíšených „mančaftů“. I letos se po 

úvodním duchovním zamyšlení faráře Radima Žárského 

volejbalisté pustili do boje o krásný velkolepý putovní pohár a 

chutné odměny. Vítězem třetího ročníku se stal tým ZTP 

Olomouc. 

David Strádal 

 

 

PORADY A PRACOVNÍ SKUPINY 

 

Výbor YMCA DAP 

 

Výbor se sešel v roce 2014 dvakrát. Poprvé v únoru 

v Praze, poté v červnu v Semonicích. Další jednání probíhalo 

především prostřednictvím e-mailu či Skypu.  

Valná schůze se sešla koncem června v Semonicích a 

přivítali jsme na ní 3 nové činné členky. 

Ondřej Strádal 
 



 

ČVTS (Český výbor tensingu) 

 

Český výbor tensingu (zástupci všech tensingových 

skupin v ČR) se sešel v roce 2014 dvakrát, a to začátkem 

května v Brně a v polovině listopadu v Praze. Setkání byla 

vždy dvoudenní, aby kromě důležitých jednání byl také prostor 

pro další plánování a navazování kontaktů mezi TS vedoucími. 

Byla také snaha propojit tato setkání s teambuildingem. 
 

Ondřej Strádal
ETS Group (Evropská tensingová skupina)  

 

Plánovaná ETS konference, která měla proběhnout 

v únoru 2014 v Kyjevě, musela být kvůli neutěšené situaci na 

Ukrajině zrušena. Zástupci se tedy potkali a jednali pouze 

online. Naše zástupkyně Vladislava Hudeczková zůstává 

nadále členkou ETS Executive Group. 

Ondřej Strádal
 

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, 

ČCE Semonice, ČCE Krnov a ČCE Vrchlabí. Za finanční 

podporu děkujeme všem dárcům a Magistrátu města Hradec 

Králové. 

David Strádal 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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 (hospodář Ondřej Strádal, akce DAP) 
BÚ: 524 764 001 / 5500 (Raiffeisenbank a.s.) 
IČO: 265 323 79



 

Příloha:  

 

Hospodářský výsledek 2014 (v Kč) 

 

 VÝSLEDOVKA 2014  

 

 

Náklady Kč 

 

Výnosy Kč 

Spotřeba materiálu 51 458 Účastnické příspěvky na akce 147 082 

Potraviny 69 240 Členské příspěvky 12 080 

DDHIM (do 40 tisíc) 14 662 Dary (od práv. i fyz. osob) 30 680 

Energie 1 742 Vnitřní granty YMCA v ČR 36 166 

Cestovné  3 791 Dotace MŠMT (přes YMCA v ČR) 37 300 

Telefon, internet, pošta 515 Úroky 8 

Nájemné (vč.akcí) 50 356 Přeplatky 2193 

Voda, teplo, plyn, elekt. 2 225   

Mzdy (DPP) 16 600   

Daně, poplatky, penále 1 145   

Pojištění 5 693   

Vrácené účast.poplatky 3 090   

Školení 1 000   

Ostatní služby 4 384   

Náklady celkem 265 510 Výnosy celkem 265 510 

Zisk 0 Ztráta 0 

ROZVAHA 2014    

Aktiva Kč Pasiva Kč 

Hmotný a nehm. investiční maj. 0 Vlastní jmění 244 938 

Finanční investice 0 Nerozd. zisk/neuhraz. ztráta -133 316 

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

Peněžní prostředky 104 315 Závazky ze závislé činnosti 16 600 

Pohledávky z obchodního styku 0 Daň z příjmů právnických osob 0 

Pohledávky za zaměstnanci 0 Ostatní pasiva 0 

Ostatní aktiva 23 906   

Aktiva celkem 128 222 Pasiva celkem 128 222 

Ztráta 0 Zisk 0 
 
 

Děkujeme za zpracování účetnictví Michaele Kružíkové-Bartoškové. 
Děkujeme také všem, kteří se svým hospodárným přístupem přičinili na 
výsledku, který nám umožní v příštím roce zlepšit podporu TS skupin a 
celorepublikových akcí. 
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