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YMCA DAP 

YMCA je z anglicke ho „Young Men’s Christian Association”, coz  se 

pr ekla da  jako „Kr esťanske  sdruz ení  mladý ch lidí ”. YMCA je 

rozsa hla  mezina rodni organizace, ktera  sdruz uje lidi bez rozdí lu 

ve ku, pohlaví  a význa ní . YMCA pracuje ve 124 zemí ch sve ta, jsou 

sdruz ený v Evropske  (EAY) a Sve tove  (WAY) alianci YMCA. YMCA 

vznikla v r. 1844 v Anglii, v nas í  zemi pracuje od r. 1921. Po 

nucene m pr erus ení  v roce 1951 býla její  c innost znovu obnovena 

roku 1990. 

YMCA DAP se svou c inností  zame r uje hlavne  na pra ci s mla dez í  

a její m hlavní m programem je hudebne  socia lní  aktivita Ten Sing. 

YMCA DAP spravuje c týr i tensingove  skupiný - v Opave , Krnove , 

Vrchlabí  a Jarome r i. Za roven  YMCA DAP por a da  vs echný na rodní  

tensingove  akce, s kolení  a semina r e a propojuje tak vs echný 

tensingove  skupiný v C eske  republice. 

TEN SING je hudebne -socia lní  volnoc asova  aktivita pro mlade  ve 

ve ku 12 – 19 let. Na plní  je zpe v, hra v kapele, tanec, divadlo 

a mnoz ství  kreativní ch workshopu . V tensingu je mladý m da va n 

prostor pro seberealizaci a jsou vedeni k odpove dnosti za sebe i za 

cele  stvor ení . 

 

ROK 2015 

C eske mu tensingu se v roce 2015 vedlo dobr e. Na konci roku 

fungovalý c týr i tensingove  skupiný, coz  je stejný  poc et jako 

v minule m roce. S jednou skupinou jsme se museli be hem roku 

rozlouc it, ale na její  mí sto hned nastoupila skupina nova , z c ehoz  

ma me velkou radost. V roce 2015 býl take  zvolen nový  vý bor  
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YMCA DAP, který  se hned pustil do strategicke ho pla nova ní  

sme r ova ní  c eske ho tensingove ho hnutí  na pr í s tí  dva roký. Pro toto 

období  vý bor schva lil c týr i oblasti, ktere  povaz uje za prioritní .  

- Vý chova a vzde la va ní  vedoucí ch  

- Propagace tensingove ho hnutí  a YMCA  

- Propojení  YMCA a tensingu  

- Kr esťanství  v tensingu 

Rok 2015 je take  první m rokem, kdý funguje tensingový  sekreta r . 

Ú kolem sekreta r e je starat se o administrativu c eske ho 

tensingove ho hnutí , sha ne ní  financ ní ch prostr edku  a o komunikaci 

s ver ejností . Take  dí ký te to nove  výtvor ene  pozici jsme mohli 

rozs í r it c innost YMCA DAP a zaha jit ne kolik nový ch projektu . 

 

Výbor YMCA DAP  

Magdalena Rounová – předseda  

David Strádal – místopředseda  

Ondřej Strádal – hospodář  

Vladislava Hudeczkova – tensingový sekretář  

Marek Balgué Djakoualno – člen 

Marika Loskotova – náhradník 

Markéta Radová – náhradník 

 

Český Výbor Tensingových Skupin  

Martin Dvořák – předseda  

Lucie S mí rova – místopředseda  
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Tensingove  skupiný 

TS Krnov 

Ten Sing Krnov navázal na úspěšný rok 2014 a i tomto roce fungoval bez 

větších problémů. Během roku se přestěhoval ze své staré zkušebný do 

nových prostor krnovské základní školý, kde může nadále zkoušet 

v příznivých podmínkách.  

TS Opava Key to Happiness 

Opavský  Ten Sing si v roce 2015 vedl dobr e. Podar ilo se nají t 

vza jemnou shodu se s kolou, na ktere  opavský  Ten Sing zkous í  a tak 

se mu z e te s it z hojne ho poc tu tamní ch z a ku , kter í  mají  o Ten Sing 

za jem. Skupina roste a c asto výstupuje jak na s kolní ch akcí ch tak i 

na vlastí ch koncertech. 

TS Vrchlabí  

Ten Sing Vrchlabí  se potý kal s malou 

u c astí  a c asovou výtí z eností  hlavní ch 

vedoucí . Pr esto Skupina fungovala 

pravidelne  pr es celý  rok a za a bude tomu 

tak i v roce na sledují cí m. V roce 2015 

me l vrchlabský  Ten Sign ne kolik 

ver ejný ch výstoupení  na mí stní ch 

kulturní ch akcí ch. Mens í  poc et u c astní ku  

se dar í  kompenzovat spoluprací  s Ten 

Singem Hradec Kra love . Spolec ne  

výstupovali jak na C eske m tensingove m 

Festivale 2015, ale take  na Praz ske  

Gospel Night.  

Ten Sing Krnov 

Ten Sing Krnov nava zal na 

u spe s ný  rok 2014 a i v tomto 

roce fungoval bez ve ts í ch 

proble mu . Be hem roku se 

pr este hoval ze sve  stare  

zkus ebný do nový ch prostor 

krnovske  za kladní  s kolý, kde 

mu z e nada le zkous et 

v pr í znivý ch podmí nka ch. 

Opavský  Ten Sing si v roce 2015 

vedl dobr e. Podar ilo se nají t 

vza jemnou shodu se s kolou, 

na ktere  opavský  Ten Sing 

zkous í  a tak se mu z e te s it 

z hojne ho poc tu tamní ch z a ku , 

kter í  mají  o Ten Sing za jem. 

Skupina roste a c asto výstupuje 

jak na s kolní ch akcí ch, tak i na 

vlastní ch koncertech. 
Ten Sing Vrchlabí  

Ten Sing Vrchlabí  se potý kal 

s malou u c astí  a c asovou výtí -

z eností  hlavní ch vedoucí . Pr esto 

skupina fungovala pravidelne  

pr es celý  rok a bude tomu tak i 

v roce na sledují cí m. V roce 2015 

me l vrchlabský  Ten Sing ne kolik 

ver ejný ch výstoupení  na mí st-

ní ch kulturní ch akcí ch. Mens í  

poc et u c astní ku  se dar il 

kompenzovat c astou spoluprací  

s tensingem Hradec Kra love . 

Spolec ne  výstupovali jak na 

C eske m tensingove m festivale 

2015, ale take  na praz ske  Gospel 

Night. 

 

Ten Sing Opava  - Key to Happiness 
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Ten Sing Černilov 

Ten Sing C ernilov bohuz el v roce 2015 ukonc il svou c innost. 

Du vodem býl nedostatek nový ch c lenu  a take  sta rnutí  te ch 

sta vají cí ch. Az  do konce sve  existence se tensinga r i pravidelne  

scha zeli, por a dali ví kendovký, spolec ne  vý letý i koncertý. Dí ký 

tomu, z e v blí zkosti funguje Ten Sing Hradec Kra love  a Ten Sing 

Jarome r , ve ts ina zbýlý ch c ernilovský ch c lenu  pr es la do te chto 

skupin. 

Ten Sing Jaroměř 

Ten Sing Jarome r  zapoc al svou c innost v za r í  2015 pote , co uz  

be hem le ta 2015 vznikl krouz ek za jemcu . Skupina je sta le ve svý ch 

zac a tcí ch, ale po celý  zbýtek roku fungovala r a dne  a do budoucna 

mu z eme oc eka vat její  ru st. 
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Jednora zove  akce 

Know How 2015 

 

V dubnu 2015 probe hlo v Praze 
tensingove  Know How. Akce býla 
urc ena pro mla dez  od 13 do 20 
let a setkala se s pome rne  hojnou 
u c astí  32 u c astní ku . Na vý be r 
býlo ze sedmi specializovaný ch 
workshopu , který m se mohli 
tensinga r i celý  ví kend ve novat. 
Krome  workshopu  býlý souc a stí  
akce interaktivní  semina r e, pr i 

který ch býli tensinga r i postaveni 
pr ed proble m, který  museli 
spolec ne  jako skupina výr es it. 
Naprostou ve ts inu dne vs ak za-
bralý vý ukove  hodiný. Hodnocení  
Know How 2015 od u c astní ku  
býlo velmi pozitivní , v ne kolika 
skupina ch se u c astní k zac al 
aktivne  zapojovat a výuz í vat 
nabýtý ch schopností .  

 

TSCZ 2015 „Loading…“ 

Letošní tensingový tábor se 

uskutečnil 3. – 12. 7. 2015 

v malebném kraji nedaleko 

Vrchlabí, v podhůří Krkonoš. 

Jako již tradičně se nacvičoval 

bohatý repertoár písní s dopro-

vodem kapelý a tensingáři měli 

také možnost se kreativně 

výřádit ve svých workshopech. 

Letos jsme výtvořili výstoupení 

minisboru, moderního tance 

a dramatu. Úplnou novinkou byl 

filmový workshop, v němž 

se zájemci mohli seznámit 

s tvorbou amatérského filmu 

(práce s green screen, střih, 

zvuk…). K jubilejnímu 20. výročí 

tensingového tábora v České 

republice téma letošního tábora 

znělo: Loading… neboli český 

„načítání“.  



YMCA DAP  

 

 



YMCA DAP  

 

 

Český tensingový festival 2015 „Ve víru“ 

Ve dnech 28. az  31. r í jna 2015 

probe hl v Praze v area lu 

Za kladní  s kolý sv. Vors ilý jiz  

osmna ctý  roc ní k celore-

publikove ho tensingove ho 

festivalu. C týr denní  setka ní  

vs ech tensinga r u  a dals í ch 

pr a tel a pr í znivcu  hudební  

aktivitý Ten Sing neslo tento 

rok na zev „Ve víru“. Na akci 

výstoupilo se svou vlastní  

hudební  show sedm 

tensingový ch skupin. Bohatý  

program nabí dl sto dvaceti 

pr ihla s ený m u c astní ku m ví ce 

nez  padesa t workshopu . Mezi 

nimi napr í klad vý uku hrý na 

hudební  na stroje, sportý, 

vý tvarne  a tanec ní  dí lný c i 

sebepozna vací  aktivitý. 

Ú c astní ci v pru be hu festivalu 

secvic ili skupinový  tanec a pe t 

sborový ch pí sní , ktere  pak 

pr edstavili ver ejnosti na 

atmosfe ricke m koncertu 

v jedinec ný ch prostora ch 

Radlicke  kulturní  sportovný 

na praz ske m Smí chove . 
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TS v LS 

TS v LS je na zev zcela nove  akce 
pro vedoucí , ktera  probe hla 4.–
6. za r í  2015 zcela poprve . Ses li 
se zde vedoucí  c eský ch 
tensingový ch skupin a be hem 
ví kendu me li moz nost se pr iuc it 
nove  ve ci a take  hlavne  stmelit 
svu j kolektiv, nava zat spolu-
pra ci mezi svý mi skupinami 
a pobavit se o budoucnosti 
c eske ho tensingu. 

 

 

 
Gospel Night Krnov 

Tradičního předvánočního 
víkendu se letos zúčastnilo 24 
účastníků z celé České 
republiký. Proběhl ve dnech 4. 
až 6. prosince. Během 
víkendu se nacvičil společný 
program na nedělní benefiční 
koncert, který příjemně 
zakončil celou akci. Program 
byl obohacen o vánoční 
tématiku, nechýbělo zpívání 
koled, zdobení perníčků, 
předávání dárků a duchovní 
zamýšlení.

Program vzdělávání vedoucích 

tensingu 

V listopadu 2015 býl spus te n 
nový  program pro vzde la va ní  
tensingový ch vedoucí ch - PVVT. 
Program navazuje na pr edchozí  
s kolení  vedoucí ch, ktera  
probí hala v ra mci grantove ho 
projektu OPVK. Nový  program 
je ale vý razne  rozs í r ený . Celý  
program trva  jeden rok 
a kombinuje ví kendova  s kolení  
a e-learning. 

 

 

Volejbalový turnaj YMCA 2015 

v Pardubicích 

C tvrte ho roc ní ku Volejbalove ho 

turnaje YMCA, který  se ope t 

odehra l v te lový chovne m 

area lu ÚPCE, se zu c astnilo osm 

tý mu . Mu z eme s pote s ení m 

konstatovat, z e o tuto aktivitu 

roste za jem a poc et u c astní ku  

se postupne  zvýs uje. Putovní  

poha r si letos odvezlo nove  

druz stvo Vikingove  z Tr ebe-

chovic. Vs ichni se jiz  te s í me 

na dals í  roc ní k.
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Zpra va o hospodar ení  

Hospodar ení  YMCA DAP 
v roce 2015 býlo výrovnane . 
Oproti pr edchozí mu roku 
vý razne  narostlý mzdove  
na kladý, coz  souvisí  se 
zr í zení m pracovní  pozice 
Tensingový  sekreta r , kterou 
od dubna 2015 sve domite  
výkona va  Vladislava 
Hudeczkova .  

V roce 2015 jiz  YMCA DAP 
ope t organizovala take  akce, 
ktere  v pr edchozí ch letech 
probí halý v ra mci projektu 
OPVK „C iný mluví  aneb 
Cesta...“. Pr edpokla dane  
navý s ení  daru  od 
individua lní ch a firemní ch 
da rcu  se podar ilo naplnit 
pouze c a stec ne  (30 tisí c Kc  
z celkove  sumý daru  jsme 
zí skali na podporu TS 
sekreta r e z Fondu rozvoje 
YMCA v C R). To same  platí  

o c lenský ch pr í spe vcí ch, kde 
ma me jes te  cca 20% rezervu. 
Podpora od YMCA v C R 
(dotace i VG) kaz dý m rokem 
stoupa , ale neme li býchom se 
na tuto tendenci spole hat. 
Dlouhodobý m u kolem je 
výhleda vat jednora zove  i sta le  
zdroje pr í jmu  na pokrýtí  
na kladu  spojený ch s pozicí  
tensingove ho sekreta r e. 

Vý sledek hospodar ení  se 
oproti pla novane mu rozpoc tu 
lis í  minima lne , podar ilo se 
na m tedý hospodar it podle 
pla nu. Výtvor ený  zisk býl 
pr eveden na fond, který  na m 
poma ha  pr eklenout období  
chýbe jí cí ho cash-flow (c eka ní  
na dotaci MS MT a VG). 
Pode kova ní  patr í  vs em 
da rcu m, c lenu m, vedoucí m 
aktivit a akcí  a u c etní  M. 
Kruz í kove  Bartos kove . 
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Hospoda r ský  vý sledek 2015 (v Kc ) 

VÝSLEDOVKA 2015 (analyticky)     

  

Náklady Kč 

 

Výnosy Kč 

Potraviny 151 864 Účastnické příspěvky na akce 246 640 

Nájemné (vč. akcí) 80 942 Dary (od práv. i fyzických osob) 71 337 

Mzdy (DPP, DPČ) 66 900 Vnitřní granty YMCA v ČR 60 800 

Spotřeba materiálu 22 183 Dotace MŠMT (přes YMCA v ČR) 51 500 

Cestovné  11 801 Členské příspěvky 16 989 

Sociální a zdravotní pojištění 7 956 Úroky 13 

Dary 6 000   

Pojištění 5 898   

Služby na akce 5 725   

Ostatní materiál 5 250   

Ostatní služby 3 426   

Vrácené účastnické poplatky 2 790   

Propagace 2 336   

Daně, poplatky, penále 2 292   

Školení 1 750   

Telefon, internet, pošta 869   

Náklady celkem 377 982 Výnosy celkem 447 279 

  Hospodářský zisk 69 297 

ROZVAHA 2015 (analyticky) - konečný stav   

Aktiva Kč Pasiva Kč 

Běžný účet 178 533 Vlastní jmění 180 000 

Hotovostní pokladny (Praha a Krnov) 6 015 Fondy 127 735 

Pohledávky (Ústředí) 2 500 Zaměstnanci (mzdy, odvody) 13 060 

Náklady příštích období 431 Nerozdělený zisk / neuhrazená ztráta -133 316 

    

Aktiva celkem 187 479 Pasiva celkem 187 479 

Ztráta 0 Zisk 0 
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Kontaktní  informace 

YMCA DAP 

Sídlo: Čsl. armády 808/43b, Krnov, 794 01 

Korespondenční adresa: Na Poříčí 12, Praha 1, 110 00 

Telefon: 723 765 875 

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 


