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YMCA DAP

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 28 

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 2019 
podporovala 2 tensingové skupiny – ve Vrchlabí, Jaroměři, v průběhu roku pak 

převzala pod sebe i Ten Sing Mělník. 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





ROK 2019

Českému tensingu se v roce 2019 vedlo dobře. V roce 2019 fungovaly s podporou YMCA 

DAP dvě tensingové skupiny, v dubnu pak přibyl Ten Sing Mělník. 

V roce 2019 schválila YMCA DAP nový Strategický plán na rok 2020. Jako klíčové oblasti 

se zvolily Lidé – péče o členy a vedoucí, nábor nových členů, PR a propagace – vytvořit 

novou PR strategii a zlepšení vnitřní i vnější komunikace, finance – zvýšení 

samostatnosti financování YMCA DAP, menší závislost na dotacích, křesťanství – 

začlenit hodnoty YMCA do každodenního fungování aktivit, akce a inovace – 

pokračovat a zlepšovat organizaci celostátních akcí pro tensingáře. 

V roce 2019 proběhla změna na pozici tensingového sekretáře, který se stará o 

administrativní úkony spojené s fungováním českého tensingového hnutí, získává 

finanční prostředky a komunikuje s veřejností, či připravuje programové náplně 

některých akcí. 

Magdaléna Rounová – předseda
Jonatán Vidlák – místopředseda
Ondřej Strádal – hospodář
Markéta Radová – tensingový sekretář – do listopadu 2019
Lucie Procházková – tensingový sekretář – od listopadu 2019
Aneta Strádalová – člen – do června 2019
Barbora Vlasáková – člen – od června 2019
Marek Djakoualno – náhradník
Zuzana Strádalová – náhradník do června 2019
Dominika Němcová – náhradník od června 2019

Výbor YMCA DAP

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 (Mariana Tauchmanová) a 
místopředsedu (Natálie Klasová), 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.



Tensingové skupiny:

Ten Sing Jaroměř
Pro Ten Sing Jaroměř byla první větší akcí kromě pravidelných zkoušek květnová 
víkendovka v Semonicích, kde nacvičovali repertoár a došlo samozřejmě i na 
utužování kolektivu. Hned po víkendovce následoval závěrečný koncert v Milíčově 
domě v Jaroměři, středisku Diakonie ČCE. Po prázdninách se potom Ten Sing Jaroměř 
pustil do nacvičování koncertu pro Český tensingový festival v Praze, kam se vydal o 
podzimních prázdninách. Na závěr roku pak měl koncert na SOŠ sociální a 
zdravotnické EA v Náchodě a nechyběl ani na pražské Gospel Night. 

Ten Sing Vrchlabí
Vrchlabští tensingáře odstartovali rok lednovým sáňkováním. V květnu pak měli 

napilno, protože vystupovali na Multižánrovém festivalu SůVIČKA a na Majálesu 
Vrchlabského gymnázia. Na přelomu května a června pak navštívili německý 

tensingový festival Helio. Školní rok zakončili koncertem na farní zahradě. 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 festivalu Epicentrum 

v Praze.  Rok pak zakončili účastí na tensingové adventní akci Gospel Night v Praze.

Ten Sing Mělník
Pro mělnický Ten Sing byla první akce roku 2019 březnová víkendovka, kde se po 
dlouhé době nenacvičoval repertoár, ale spíše šlo o vzájemné poznání a skamarádění 
se. Školní rok se zakončil pak závěrečným akustickým koncertem na téma „Ve světě 
instagramu“ v knihkupectví želví doupě. Po prázdninách pak proběhla propagační 
akce na Mělnickém gymnáziu – Tensingové hudební výchovy. Pak se začalo hned 
nacvičovat na festival, kterého se tensingáře zúčastnili.  Ke konci roku se pak i 
mělnický Ten Sing vydal na Gospel Night do Prahy, kde i přes nemoc většiny skupiny 
odehrál pár písní. Těsně před Vánocemi pak proběhla přespávačka na faře s hrami a 
zpíváním koled. Velké změny pak doznala tradiční půlnoční, na které se letos podíleli 
tensingáři současní i „neaktivní“ a jejich kamarádi. Vznikla tak skupina mnoha lidí, 
která vystoupila s klasickými i modernějšími vánočními písněmi. Půlnoční byla opět 
hojně navštívena veřejností, která se opět přidala i svým zpěvem.



Program vzdelavani vedouciho tensinguˇ ´ ´ ´
Program vzdělávání vedoucího tensingu je 
roční vzdělávací program pro mladé vedoucí, 
který probíhal od ledna do srpna. Proběhly 
celkem tři víkendy, únorové v Černilově, 
dubnové na Mělníku a srpnové, spojené s TS 
v LS potom v Rokytnici nad Jizerou. 
Účastníci museli absolvovat 2 víkendová 
školení, 1 teambuildingově-duchovní víkend, 
celoroční e-learning, komunikovat s 
přidělenými mentory a vytvořit závěrečný 
projekt. Jako lektoři pak na Programu 
vzdělávání vedoucího tensingu kromě 
organizačního týmu (Markéta Radová a 
Aneta Strádalová) spolupracovali mnozí 
zkušení tensingoví vedoucí, lektoři z ústředí 
YMCA v ČR i lektoři externí. 

Know How
Na jaře proběhla tradiční akce 

Know How, školicí víkend pro 
všechny tensingáře v České 

Republice. Letošní ročník proběhl 
ve Vrchlabí. Na víkendu se 

tradičně účastníci mohou přiučit 
hře na nástroje nebo práci se 

sborem.

Jednorázové akce



Jednorázové akce

TSCZ „Just do it“ 
TSCZ, tradiční letní tensingový tábor se v letošním 
roce konal už po 24. Na faru v Rokytnici nad Jizerou 
se sjeli tensingáři z celé republiky a i přesto, že se 
setkali v menším počtu, tak spolu prožili krásný 
týden plný her, venkovních aktivit a nacvičování na 
závěrečný koncert. Po celý týden měli také účastníci, 
rozděleni do týmů – nahrávacích společností, za úkol 
natáčet krátké upoutávky na filmy různých žánrů 
(horor, kuchařská show,…). Jejich sestřih se pak 
promítal na závěrečném galavečeru MFF v Rokytnici 
nad Jizerou, kde byly předány i ceny v několika 
kategoriích (nejlepší herec, herečka a další). 
Závěrečný koncert se kvůli nepřízni počasí uskutečnil 
jen pár metrů fary – v kostele sv. Michala. 

TS v LS

Know How pro dobrovolníky 

Školicí a teambuildingový víkend v Rokytnici 
nad Jizerou byl příjemným zakončením 

prázdnin pro všechny tensingové vedoucí. 
Nechyběl karneval, ale ani supervize a 

utužování kolektivu nebo velmi důležité 
navázání spoluprací s dalšími tensingy. 

Nová akce, kterou se tento rok 
povedlo uspořádat bylo Know How 
pro dobrovolníky. Proběhlo v Praze 
a bylo příležitostí zlepšit se v práci 
v týmu, PR, dozvědět se něco o 
seberozvoji, zauvažovat o sobě v 
rámci YMCA, ale i o sobě jako o 
tensingáře. Akce měla velmi dobré 
ohlasy a připravujeme další 
ročníky. 



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 Radlické kulturní sportovně. Po čtyřech letech se 
tak festival vrátil na místa, kde se konal v roce 2015. 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 Vrchlabí.

Jednorázové akce

Český tensingový festival Epicentrum 
O podzimních prázdninách proběhl již tradiční 
Český tensingový festival, jedna z největších akcí 
YMCA DAP. Letošní ročník s názvem Epicentrum se 
konal v Praze. Na několikadenní festival, probíhající 
na ZŠ sv. Voršily na Novém Městě, se sjely všechny 
tensingové skupiny a dokonce velká skupina hostů 
ze zahraničí – konkrétně ymkařů z Polska. Každý 
večer pak nechyběl prostor pro vystoupení 
jednotlivých tensingů, kde mohl každý předvést, co 
přes rok zvládl natrénovat. I letos byly součástí 
festivalu workshopy, kde si každý mohl vybrat, co 
ho baví. Program byl pak doplněn celofestivalovým 
sborem, ve kterém účastníci nacvičili vlastní píseň 
Epicentrum. 









Závěrem

Kontakt
YMCA DAP 

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

Korespondenční adresa: Na Poříčí 12, Praha 1, 110 00 
Telefon: 724 089 516

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: 

facebook.com/tensingcz 
INSTAGRAM:  #tensingcz

Poděkování
Rádi bychom touto cestou poděkovali všem dobrovolníkům, 

kteří se v roce 2019 podíleli na organizaci akcí YMCA DAP a 

věnovali svou energii a úsilí šíření hodnot a poslání, na kterých 

je naše organizace založena.

Další poděkování patří těm, kteří náš podporují jak finančně, tak 

materiálně a duchovně. Děkujeme, že s námi budujete 

organizaci, která mladým lidem již několik let nabízí prostor pro 

jejich všestranný rozvoj.

Speciální poděkování patří Markét Radové, která v tomto roce 

ukončila své působení na pozici tensingového sekretáře. Díky za 

všechno, Markét.


