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YMCA je z anglického ‚‚Young Men’s Christian Association‘‘, což se 

překládá jako ‚‚Křesťanské sdružení mladých lidí‘‘. YMCA je rozsáhlá 

mezinárodní organizace, která sdružuje lidi bez rozdílu věku, pohlaví   

a vyznání a věnuje se práci s mládeží. YMCA pracuje ve 119 zemích 

světa. 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. V současné chvíli má YMCA v České republice 26 kolektivních členů.  

 

YMCA DAP je spolek, který se svou činností zaměřuje hlavně na 

práci s mládeží a jeho hlavním programem je hudební aktivita Ten 

Sing. YMCA DAP v roce 2016 podporovala 4 tensingové skupiny – 

v Opavě, Krnově, Vrchlabí, Jaroměři. Zároveň YMCA DAP pořádá všechny národní 

tensingové akce – festival, tábor, školení a semináře a propojuje tak všechny tensingové 

skupiny v České republice. 

Ten Sing je hudební aktivita pro mladé lidi ve věku   

12 – 19 let. Zjednodušeně řečeno, Ten Sing je pěvecký 

sbor doprovázený kapelou a dalšími workshopy (tanec, 

drama, minichoir ad.), který se pravidelně po celý rok schází a věnuje se rozvoji jednotlivých 

členů, prostřednictvím nácviku společného koncertního programu. Je to neprofesionální 

uskupení, které nemá žádné vstupní talentové zkoušky, naopak se snaží poskytnout mladým 

lidem prostor pro seberealizaci a možnost vyzkoušet si, co koho láká. Ať už je to hudba, tanec 

nebo divadlo. 

 

  



YMCA DAP 

2 

 

 

ROK 2016 

Českému tensingu se v roce 2016 vedlo dobře. V roce 2016 fungovaly s podporou YMCA 

DAP čtyři tensingové skupiny, což je stejný počet jako v minulém roce. Strategický plán, 

který YMCA DAP schválila již v roce 2015, se i v roce 2016 týkal následujících čtyř oblastí, 

které se zvolily jako prioritní:  

- Výchova a vzdělávání vedoucích 

- Propagace tensingového hnutí a YMCA 

- Propojení YMCA a tensingu 

- Křesťanství v tensingu  

Rok 2016 je již druhým rokem, kdy funguje placená pozice tensingového sekretáře. Jeho 

úkolem je starat se o administrativní úkony spojené s fungováním českého tensingového 

hnutí, získávání finančních prostředků a také komunikace s veřejností a příprava programové 

náplně některých akcí. 

Výbor YMCA DAP  

Magdalena Rounová – předseda 

David Strádal – místopředseda 

Ondřej Strádal – hospodář 

Vladislava Vidláková – tensingový sekretář  

Marek Balgué Djakoualno – člen 

Marika Loskotová – náhradník 

Patricie Pastorová – náhradník  

 

Český Výbor Tensingových Skupin (ČVTS):  

ČVTS je pracovní skupina YMCA DAP, ve které se schází zástupci všech tensingových 

skupin v České republice. Informují o své skupině, jejích úspěších a problémech, organizují 

se zde národní i místní akce. Slouží tedy jako základna národního tensingového hnutí. Ze 

svého středu si volí předsedu (Martin Dvořák) a místopředsedu (Lucie Šmírová), 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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Tensingové skupiny: 

TEN SING KEY TO HAPPINESS 

Opavskému tensingu se vedlo po celý rok 

2016 velmi dobře. Hned začátkem roku 

se pustili do příprav nového repertoáru a 

po pilném nacvičování odstartovali svou 

koncertní šňůru. V březnu vystoupili na 

rodinné oslavě narozenin a v dubnu 

zvládli hned tři koncerty. Prvním z nich 

byl koncert na Dni učitelů, kde se sešli 

všichni učitelé z Mendelova gymnázia, o dva dny později pak vystoupili na ekologické akci 

Den Země, kde opět sklidili velký úspěch. Jejich koncertní duben uzavřeli ještě jarním 

koncertem. Velká část opavského tensingu se také zúčastnila Know-how semináře v Jaroměři, 

kde se naučili novým dovednostem. V květnu si pak užili společnou filmovou noc 

s tensingem Krnov a konec školního roku okořenili závěrečným koncertem včetně pikniku. 

Několik členů se o prázdninách účastnilo i tensingového tábora. V září celý Ten Sing 

odhodlaně započal přípravy na Český tensingový festival, kde se předvedl se svým 

programem. Prosinec byl ve znamení Gospel Night Krnov, kde Opava samozřejmě nemohla 

chybět. 

TEN SING KRNOV 

Naše krnovská tensingová skupina 

prožila v roce 2016 mnoho zážitků. 

První koncert, který je v tomto roce 

čekal, bylo vystoupení na akci Miss a 

missák Krnova, která se každoročně 

pořádá na Střední škole automobilní. 

V květnu využili prostor na akci 

Bambifest k tomu, aby pomocí letáčků 

získali nějaké nové členy a v půlce května uspořádali společnou filmovou noc a grilovačku 

s opavským tensingem. Ten Sing nechyběl ani na akci „Pod africkým nebem‘‘, kde představili 

svůj koncertní program v akustické podobě. Jejich závěrečný koncert se konal na začátku 

července, tradičně v Kofola Music Clubu. Několik členů se účastnilo i tensingového tábora. 
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V září se pustili do příprav na festival a začátkem října uspořádali víkendovou akci, aby mohli 

dopilovat poslední detaily před festivalovým koncertováním. Hned po festivale se pak 

krnovský tým pustil do plánování Gospel Night Krnov, které se každoročně účastní i lidé 

z ostatních tensingů. Ten Sing Krnov doufá, že v roce 2017 naláká více nových členů. 

TEN SING VRCHLABÍ 

Naši vrchlabští tensingáři odstartovali rok 

2016 únorovou víkendovkou s tensingem 

Hradec Králové. Víkendovka byla laděna 

relaxačně, takže měli prostor zavzpomínat 

na uplynulý rok, seznamovat se, zazpívat si 

a také zahrát si nějaké hry. Po této 

víkendové akci započaly další přípravy na 

koncertování a na konci června se Ten Sing 

na chvíli rozloučil se svými fanoušky závěrečným koncertem. Po letních prázdninách je 

čekalo další perné nacvičování nového repertoáru a rovněž další víkendovka, kde věnovali 

svůj čas nejen zábavě, ale také dolaďování jejich programu, se kterým jako každý Ten Sing, 

vystoupili na českém tensingovém festivale na Mělníku. V listopadu tensingáři podpořili 

dobrou věc, když se zúčastnili akce Potravinová sbírka a nabídli svou ruku k dílu při 

shromažďování potravin. Předvánoční čas pak naplnili adventním koncertem v Horní Branné, 

účastí na Gospel Night Praha a vánoční zkouškou.  

TEN SING JAROMĚŘ 

Jaroměřský Ten Sing zažil v roce 2016 

mnoho zajímavých a inspirativních akcí. 

Jednou z prvních akcí, která je čekala, 

byl koncert pro ZŠ speciální v Jaroměři. 

Ten Sing tam měl takový úspěch, že si jej 

pozvali i na letní slavnost, aby jim 

předvedli jejich tanec. Před prázdninami 

si zahráli na festivale Černilovský dvůr a 

na závěrečném koncertě v Jaroměři. Jejich rozloučení před prázdninovou pauzou proběhlo na 

bowlingu. První poprázdninové vystoupení pak odstartovali na SCUKu evangelické mládeže 

v Semonicích. Svůj koncertní program pak krásně předvedli na českém tensingovém festivale 

na Mělníku. Vánoční náladu se jim podařilo rozdat na vánočních trzích v Černilově a o pár 

dní později také na evangelické akademii v Náchodě. Ten Sing Jaroměř samozřejmě nemohl 
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chybět ani na pražské Gospel Night. Několik členů se také zúčastnilo vystoupení na půlnoční 

bohoslužbě v Semonicích. Doufají, že jejich rok 2017 bude opět naplněn množstvím zážitků.  

Jednorázové akce: 

VOLEJBALOVÝ TURNÁJEK YMCA (11. února) 

V Pardubicích se o druhém únorovém víkendu odehrál 5. ročník Volejbalového turnaje 

YMCA. Turnaje se zúčastnilo deset volejbalových týmů, což byl zatím nejvyšší počet ze 

všech ročníků. Ukázala se zde opět férová hra plná nadšení a ymkařského ducha. 

KNOW HOW (1. – 3. dubna) 

První víkend v dubnu proběhlo v Jaroměři tensingové Know How. Jednalo se o víkendový 

seminář, kde si tensingáři mohli vybrat z různých workshopů, kterých bylo tento rok na výběr 

velké množství. V nabídce byly jak workshopy kreativní, tak workshopy nástrojové. Hudební 

nadšenci si mohli vybrat z workshopů baskytary, kláves, cajonu a bicích, flétny, houslí, kytary 

pro začátečníky nebo kytary pro pokročilé. Pro jedince, kteří touží stát se zvukařem, byl 

otevřen také workshop aparatury. Z kreativních a dalších naukových workshopů byl na výběr 

workshop dirigování a rozezpívání, dramatu, minichoiru, tance a také zamyšlení. Z bohaté 

nabídky si tak mohl vybrat každý účastník podle svého gusta. Know How se zúčastnilo 37 

tensingářů. 
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TSCZ 2016 MIMO REALITU (28. července až 6. srpna) 

Letošní název tábora „Mimo realitu“ zavedl táborové vedoucí i jeho účastníky do krásného 

prostředí Koclířova u Svitav. Nabídnuté klášterní prostory poskytly dostatek místa pro 

kreativní program. Po celou dobu tábora se pilně nacvičoval hudební repertoár, kde si každý 

našel píseň, která lahodila jeho vkusu. Účastníci si mohli vybrat z nabídky workshopů - 

drama, minichoir, tanec nebo kapelu, v němž mohli po celou dobu tábora rozvíjet svůj talent. 

Ačkoliv je tensingový tábor převážně hudební záležitost, tak nechyběl ani sportovní program 

nebo množství her, při kterých se kladl důraz na vzájemnou spolupráci a kamarádění. 

Zakončením tábora byl koncert v kulturním domě ve Svitavách, kde se předvedl výtvor 

celotáborové práce v celé své parádě. Na tensingový tábor v roce 2016 jelo 31 účastníků. 

TSCZ TURNÉ (27. září až 1. října)   

Na konci září se uskutečnilo turné, které navazovalo na tensingový tábor. Turné se odehrálo 

přímo v srdci Brna, kde nám poskytla YMCA Brno své přístřeší. První den turné se věnoval 

opakování repertoáru a následující dny se vystupovalo po městě formou pouličního hraní. 

Turné bylo rovněž využito k propagaci aktivit Ymky Brno, jak slovním, tak letáčkovým 

způsobem. A protože počasí naší akci hezky přálo, tak byl volný čas využit například výletem 

na Špilberk a hraním venkovních her. Turné se zúčastnilo 20 mladých lidí. 
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TS V LS (26. až 28. srpna) 

Ten Sing v lese je relaxační akce pro vedoucí českých tensingových skupin, kde jde 

především o to stmelit kolektiv, navázat spolupráci mezi skupinami a pobavit se o 

budoucnosti českého tensingu. Po úspěchu, který tato událost sklidila v roce 2015, se akce 

konala i v tomto roce, a to na konci srpna v půvabném prostředí YMCA chaty v Pastvinách. 

Akce byla spojena s poslední částí Programu vzdělávání vedoucího tensingu, takže probíhala 

nejen relaxačně, ale účastníci měli možnost přiučit se základům první pomoci, naučit se 

tvorbu zamyšlení a také, jak vařit levně z dostupných potravin. Je jisté, že tato doposud 

úspěšná akce se pomalu stává každoroční tensingovou tradicí. Zúčastnilo se jí 22 lidí. 
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ČESKÝ TENSINGOVÝ FESTIVAL 2016 LIVE (26. až 29. řijna) 

Jednou z našich největších akcí, kterou každoročně pořádáme je Český tensingový festival. 

Tento ročník festivalu s názvem ‚‚Live‘‘ se konal na Mělníku. Několikadenní festival byl opět 

nabit tensingem a vším, co k němu patří. Ani tento rok tedy nechyběl prostor pro vystoupení 

jednotlivých tesingových skupin, kde každý mohl předvést to, na čem celý rok pracoval. I 

letos byl pestrý výběr workshopů, kde si každý mohl vybrat, co ho baví. Program byl 

samozřejmě doplněn i celofestivalovým sborem, ve kterém se všichni účastníci učili píseň 

Up&Up od Coldplay, která sklidila velký úspěch. Festival ale není jen o nacvičování písní a 

koncertování. Během festivalu nechybělo velké množství her, outdoorových aktivit, 

zamyšlení, a další. Celá akce pak byla ukončena závěrečným koncertem v Masarykově 

kulturním domě. V poslední večer festivalu si mohli tensingáři užít program až do pozdních 

večerních hodin, kde pro ně byl připraven kreativní program v podobě čajovny, kaple, 

místnosti s hrami a karaoke. Součástí posledního dne festivalu byl také workshopový 

šampionát, kde tento rok převzal vítězný pohár Ten Sing Hradec Králové.  
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PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ VEDOUCÍHO TENSINGU (celý rok 2016) 

Program vzdělávání vedoucího tensingu je roční 

vzdělávací program pro mladé vedoucí, jehož 

první ročník se konal od listopadu 2015 do října 

2016. Účastníci museli absolvovat 2 víkendová 

školení, 1 teambuildingově-duchovní víkend, 

celoroční e-learning, komunikovat s přidělenými 

mentory a odevzdat týmový projekt. Jako lektoři 

pak na Programu vzdělávání vedoucího tensingu 

kromě organizačního týmu (Magdaléna Rounová a Vladislava Vidláková) spolupracovali 

mnozí zkušení tensingoví vedoucí, lektoři z ústředí YMCA v ČR i lektoři externí. Zpětná 

vazba samotných účastníků je pak veskrze pozitivní, především s ohledem na aplikovatelnost 

nabytých znalostí a zkušeností. Z přihlášených 19 mladých vedoucích si pak certifikát o 

absolvování Programu vzdělávání vedoucího tensingu ze slavnostní ‚‚promoce‘‘, která 

proběhla na Českém tensingovém festivale, odneslo 10 úspěšných, přičemž u ostatních 

nedošlo k úspěšnému absolvování převážně z důvodu absence na jednom z povinných 

víkendových setkání a po jejich nahrazení budou certifikovanými vedoucími i tito zbývající 

účastníci.  

GOSPEL NIGHT KRNOV (2. až 4. prosince) 

Tradiční předvánoční víkend byl letos pořádán v nově zrekonstruovaných prostorách 

evangelické fary v Krnově. Akce se zúčastnil nejen krnovský a opavský Ten Sing, ale dorazili 

také tensingáři z Mělníka, navíc akci svou účastní podpořila i mládež ČCE Krnov. Po celou 

sobotu probíhalo nacvičování písní, s kterými se v neděli vystupovalo v rámci tradičních 

Adventních koncertů. Celý víkend byl protkán vánoční atmosférou, kterou tensingáři přenesli 

i na koncert. Kostel byl plný nejen lidí, kteří se na Ten Sing přišli podívat, ale také skvělé 

nálady. Výtěžek koncertu byl poté darován na další rekonstrukci fary. 
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Hospodaření YMCA DAP 2016 

 

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 2016: 

 
 

   

Náklady Kč Výnosy Kč 

Spotřeba materiálu,DHIM,DNIM 179 963,88 Dotace MŠMT  87 000,00 

Služby, nájmy, opravy, telefony, cestovné, 

energie  129 553,40 

Jiné dotace - přímé KČ (minist., 

obce, nadace)   

Mzdy, OON, ZP, SP a ost.zákonné pojištění 77 500,00 Členské příspěvky 12 850,00 

Ostatní náklady  7 672,00 Dary  79 649,32 

Odpisy   Příjmy z vlastní činnosti  222 394,00 

Poskytnuté dary a příspěvky 7 220,00 Ostatní výnosy  15,96 

Daň z příjmu právnických osob       

Náklady celkem 401 909,28 Výnosy celkem 401 909,28 

Zisk  0,00 Ztráta  0,00 
    
 

 

ROZVAHA 2016: 

    

Aktiva  Kč Pasiva Kč 

Hmotný a nehmotný Investiční majetek   Vlastní jmění  377 341,62 

Finanční investice   

Nerozdělený zisk/neuhrazená 

ztráta -133 316,03 

Oprávky k hmot. i nehmot. invest. majetku   Závazky z obchodního styku 514,00 

Peněžní prostředky 236 759,59 Závazky ze závislé činnosti 10 000,00 

Pohledávky z obchodního styku 20 000,00 Daň z příjmů právnických osob   

Pohledávky za zaměstnanci   Ostatní pasiva 2 220,00 

Ostatní aktiva       

Aktiva celkem 256 759,59 Pasiva celkem 256 759,59 

Ztráta 0,00 Zisk 0,00 
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YMCA DAP zažila v roce 2016 z hospodářského hlediska několik změn. Tou největší bylo 

převedení účetnictví pod Ústředí YMCA v ČR. Znamenalo to zvyknout si na nový způsob 

účtování, který měl ve výsledku vnést do našeho účetnictví větší systém a pořádek. To se 

vcelku podařilo, proto chceme touto cestou poděkovat paní Karolíně Soudkové (resp. celému 

týmu účetních YMCA v ČR). 

Další změnou byl přechod na bankovní účet u FIO banky, který ušetří nemalé prostředky. 

Také jsme pro lepší identifikaci plateb zavedli systém variabilních symbolů. 

Celkově jsme hospodařili vyrovnaně. Od MŠMT jsme obdrželi dotaci 87.000,- Kč, ze 

systému vnitřních grantů YMCA v ČR 75.800,- Kč. Dále jsme také získali dary na DPP 

tensingového sekretáře, kterých se za celý rok vybralo 22.372,- Kč. Ostatní dary činily 9.400,- 

Kč. Všem individuálním dárcům patří velký dík! Tensingový sekretář se nám osvědčil.  

V roce 2016 tuto funkci velmi zodpovědně vykonávala Vladislava Hudeczková (od června 

Vidláková). Ta například podala úspěšnou žádost na Fond rozvoje YMCA v ČR, z něhož jsme 

získali prostředky na zakoupení kamery GoPro Hero 4. Ta nám velmi pomohla při propagaci 

a zaznamenávání průběhu a výsledků projektu „Není mi to jedno“, do něhož jsme se aktivně 

zapojili, a dále při celorepublikových tensingových akcích. 

V roce 2016 se také Výbor YMCA DAP rozhodl investovat do tensingových propagačních 

předmětů. Nejen tensingáři tak mohou nově po světě šířit Ten Sing také pomocí látkových 

tašek, batůžků či bambusových hrnků. 

Dále jsme také upevňovali náš vnitřní systém přidělování financí jednotlivým tensingovým 

skupinám. Některé se již naučily těchto příspěvků využívat a doufáme, že i nadále bude 

YMCA DAP schopná členům svých aktivit dopřávat kvalitní, ale zároveň ne příliš nákladné 

podmínky pro činnost. Stále více si ale vážíme těch penězi nevyčíslitelných hodnot, bez 

kterých by se Ten Sing neobešel spíše než bez peněz – přátelství, důvěra, láska k bližním, 

získávání morálních hodnot, osobnostní rozvoj, objevování talentů a v neposlední řadě 

vědomí sounáležitosti s miliony členů YMCA po celém světě a s množstvím dobrého, co 

v historii YMCA vykonala. 

Naším velkým přáním je, aby se nám podařilo rozšířit řady členů YMCA DAP, a abychom 

uměli v nových i v těch stálých členech probouzet právě zmiňovanou sounáležitost, hrdost a 

vlastní zájem být aktivním článkem v soukolí, které může společnými silami měnit svět. 
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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 

facebook.com/tensingcz 

#tensingcz 

 

 

mailto:info@ymcadap.cz
mailto:sekretar@tensing.cz
mailto:cvts@tensing.cz
http://www.dap.ymca.cz/
http://www.tensing.cz/

