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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 2020

Český Ten Sing se většinu roku 2020 potýkal s opatřeními zavedenými proti šíření 

onemocnění COVID‐19. Všechny 3 tensingové skupiny zřizované YMCA DAP se snažily svou 

činnost přizpůsobit novým a neustále se měnícím podmínkám. S ohledem na povinnou 

distanční školní výuku bylo pro účastníky náročné trávit další čas on‐line na volnočasových 

aktivitách. Přesto se některým skupinám dařilo setkávat se v upraveném režimu alespoň 

prostřednictvím internetu.Strategický plán na rok 2020 byl naplňován pouze z části. Některé 

oblasti, například nábor nových členů, PR a propagace nebo zlepšování organizace 

celostátních akcí pro tensingáře, nebylo možné distanční formou realizovat.Po celý rok 2020 

pracoval tensingový sekretář, jehož výměna proběhla v závěru předchozího roku. S ohledem 

na omezení činnosti byla přizpůsobena také jeho pracovní náplň, zahrnovala zajišťování on‐

line komunikace, streamování akcí, tvorba on‐line aplikace, nových webových stránek, starost 

o profily na sociálních sítích, přípravě dalšího ročníku PVVT a mnoho dalšího. 

Magdaléna Rounová – předseda

Jonatán Vidlák – místopředseda

Ondřej Strádal – hospodář

Lucie Procházková – tensingový sekretář

Barbora Vlasáková – člen

Marek Djakoualno – náhradník

Dominika Němcová – náhradník

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 a místopředsedu, 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.

Mariana Tauchmanová ‐ předseda



Kontrolní komise plní funkci nejen kontrolní, ale také poradní. V průběhu roku sleduje činnost 

organizace, má možnost připomínkovat a doporučovat, minimálně jednou ročně pak provede 

kontrolu vedení účetnictví, naplňování vytyčených cílů a strategického plánu.

Radim Žárský – člen kontrolní komise

Filip Gröschl – člen kontrolní komise

Štěpán Černý – člen kontrolní komise

Mariana Tauchmanová ‐ náhradník

Kontrolní komise

Pro Ten Sing Jaroměř bylo jediným aktivním obdobím jaro do vyhlášení prvního „lockdownu“. 

Pokoušeli se scházet alespoň on‐line a koncem léta/začátkem září obnovit činnost, ale další 

omezení činnosti přišlo dříve, než tak stihli učinit. Jeho členové však nadále zůstali v kontaktu 

nejen mezi sebou, ale s celým českým tensingovým hnutím, připraveni začít se opět scházet 

hned, jak to protiepidemická opatření dovolí. Někteří z jeho členů se aktivně podíleli na 

realizaci příměstského tábora v Semonicích, konaného ve spolupráci s Farním sborem ČCE 

Semonice.

Ten Sing Jaroměř

Vrchlabští tensingáři se s nelehkým obdobím poprali vskutku na výbornou. Do útlumu se 

dostali v podstatě pouze na jaře, nedlouho po umožnění scházet se prezenčně uspořádali 

víkendovku ve Špindlerově Mlýně. Díky činorodé vedoucí Alexandře Loudové se vrchlabský 

Ten Sing zapojil do projektu Erasmus+, který vyústil devítidenním společným pobytem 

mladých Čechů, Poláků a Litevců v polském městě Brzozów v druhé polovině července. Svou 

aktivitu také prokázali koncertováním kdykoli to bylo možné. V únoru, červnu, červenci a v 

září zvládli svůj repertoár prezentovat nejprve na jedné z vrchlabských ZŠ, poté při otevření 

nového domova důchodců, na evangelické faře a v rámci celorepublikové akce Noc kostelů.

Ten Sing Vrchlabí



Ten Sing Mělník

Tento letní projekt, který má své počátky již v roce 2003 v želivském klášteře (odtud původní 

název) se letos již po patnácté konal v Letním táboře Komenského v Bělči nad Orlicí. Právě z 

kombinace názvů Běleč a Želiv vznikla současná jmenovka „Ten Sing BěŽel“. Současná 

generace tensingářů už totiž nepamatuje ani Želiv a nezná většinou ani své předchůdce, kteří 

tam kdysi tento týden trvající intenzivní Ten Sing zakládali. Výjimkou je Radim Žárský, který 

do Želivu myšlenku tensingu přivezl a v současnosti je hlavním organizátorem akce Církev 

živě, jehož je Ten Sing BěŽel součástí. Také v tomto roce počet tensingářů v Bělči překročil 

třicítku. Duchovně‐biblický, ale hlavně prožitkový a interaktivní program v dopoledních 

hodinách vedl opět osvědčený bývalý tensingář a farář Petr Chlápek. Zbytek dne pak patřil 

nácviku písní, kapely, workshopům, hrám, sportům, výletům, koupání a mnohým dalším 

aktivitám.

Letní projekt Ten Sing Želiv

Jednorázové akce

Mělnický Ten Sing využil pronajatou zkušebnu nejvíce v prvních dvou měsících roku. Po celé 

jaro hibernoval a po květnovém rozvolnění obnovil činnost alespoň v podobě přátelských 

posezení. Motivací pro něj byl benefiční projekt „Přešlapy – anebo To se nepovedlo…“, na 

který obdržel finanční podporu od Města Mělník a měl přislíbenou také další částku od 

Nadace Via skrze program Dobro‐druzi. Bohužel však tato akce, připravená na termín 16. 10. 

2020, musela být přesunuta na neurčitý termín příštího roku. Věříme, že se podaří uskutečnit a 

výtěžek poputuje Centru seniorů Mělník, se kterým Ten Sing Mělník také spolupracuje.

Ten Sing Mělník

Co jsme dělali? 

V podstatě jediná akce, kterou bylo možné v roce 2020 uskutečnit v plném rozsahu, slavila 

opětovný úspěch. V pořadí již 9. ročníku se zúčastnilo 8 smíšených týmů z různých koutů 

republiky. Po velmi napínavém závěrečném utkání si pohár vítězů tentokrát odvezl domů tým 

s názvem „Bobři“, který v rozhodujícím setu porazil loňské šampiony (tým „Volejbalová 

grupa“) v poměru 28:26.

Volejbalový turnaj v Pardubicích



Jednorázové akce

Projekt ERASMUS+ „Helping Hand, Soothing Voice“
Jak již bylo zmíněno u aktivit TS Vrchlabí, zapojení do projektu Erasmus+ s názvem „Helping 

Hand, Soothing Voice“ bylo velkou výzvou a odvážným rozhodnutím. Obzvlášť proto, že 

potvrzení účasti muselo proběhnout ještě v době přísných protiepidemických opatření a v 

nejistotě, jestli a jak se celá akce uskuteční. Naštěstí léto přineslo uvolnění a vrchlabští 

tensingáři mohli vyrazit do polského města Brzozów, aby se tam setkali s mladými Poláky a 

Litevci a prožili s nimi týden plný sdílení, poznávání jiných kultur, překonávání jazykových 

bariér a vytváření nových přátelství. Samozřejmě nechyběl ani zpěv a účastníci také natočili 

moc pěkné závěrečné video shrnující a vysvětlující význam a průběh celého projektu.

Gospel Night stream
Tradiční a velmi oblíbená pražská adventní akce Gospel Night se také nemohla kvůli vládním 

opatřením uskutečnit. Skupině bývalých tensingářů a současných ymkařů bylo líto, aby v 

adventním čase YMCA nijak neoslovila (nejen) mladé lidi, proto jsme podpořili myšlenku 

zrealizovat v sobotu v podvečer 5. 12. Gospel Night stream. Desetičlenný tým (7x 

zpěváci+hudebníci, 2x zvuk+světla, 1x tatínek‐hlídač miminka jedné z účinkujících ) 

nacvičil set českých a anglických chval a adventně laděných písní a více než dvouhodinový 

program byl prokládán rozhovorem s hostem Pavlem Polou, převorem Řádu bosých 

karmelitánů a knězem Kostela Panny Marie Vítězné v Praze a Pražského Jezulátka. Ten 

postupně zodpovídal tři otázky týkající se Adventu a Vánoc. Na stejné otázky mohl předem 

odpovídat (a své video‐odpovědi zaslat) kdokoli z veřejnosti. Tyto reakce byly také do 

programu večera zakomponovány. Vše bylo přenášeno v reálném čase přes YouTube a dle 

počtu připojených diváků a následných shlédnutí byla akce více než úspěšná. Podle 

děkovných reakcí splnila svůj účel, za což jsme rádi.



Školící a teambuildingový víkend jsme se rozhodli odložit na příští rok, kdy snad již bude 

možné jej realizovat v plném rozsahu a bude součástí vzdělávacího programu PVVT.

TS v LS 

Program vzdělávání vedoucího tensingu se v letošním roce nekonal. Výbor YMCA DAP se 

jednomyslně shodl, že ideální frekvence organizování tohoto školení je jednou za 2 roky, 

pokud se výrazně v mezidobí nezvýší poptávka potenciálních vedoucích. Těšíme se tedy na 

nový cyklus a nové adepty na vedoucí v roce 2021.

Program vzdělávání vedoucího tensingu (PVVT)

Školení, semináře

Tato vzdělávací akce pro tensingáře byla již téměř připravena na dubnovou realizaci, nicméně 

přerušení veškeré činnosti od poloviny března kvůli šíření nového koronaviru její konání v 

běžném formátu znemožnilo. Pokusili jsme se proto nabídnout alespoň on‐line verzi školení. 

Ta se příliš neosvědčila, protože většinu workshopů tvoří výuka hry na hudební nástroje, pro 

kterou je téměř nezbytný osobní kontakt, zpětná vazba a možnost společné souhry více 

nástrojů v jednom okamžiku. 

Know How

Na podzim jsme již vnímali velkou potřebu kontaktu alespoň mezi vedoucími. Zároveň jsme 

již byli o krok dál v umění on‐line realizace, proto jsme tento víkendový seminář uskutečnili 

kompletně celý distančně. Velkou pomocí byla také možnost nakoupit alespoň základní 

vybavení z rozpočtu dotace MŠMT původně určené na akce. Celého školení se zúčastnilo 10 

vedoucích/dobrovolníků. V jejich proškolení se postupně prostřídalo 5 lektorů. Hlavními 

tématy byly: supervize, motivace a práce se sociálními sítěmi, ale dostatek času byl i na 

vzájemné sdílení svých zkušeností z lokálních TS skupin.

Know How pro dobrovolníky 



Festival
Český tensingový festival

O podzimních prázdninách se měl jako již tradičně uskutečnit Český tensingový festival. Až do 

začátku října nebylo jisté, jestli pandemická situace jeho konání umožní. Připraveno bylo 

několik variant od klasické, přes částečně distanční až po plně on‐line akci. Po opětovném 

vyhlášení nouzového stavu a zpřísnění omezení setkávání a pohybu osob jsme ale museli 

přistoupit na úplnou minimalizaci, a to na cca tříhodinové vysílání 30. 10. 2020, které zajistila 

hlavní koordinátorka festivalu Nina společně s tensingovým sekretářem Luckou. Náplní byly 

písně, povídání na různá témata, vzpomínání, zamyšlení, ale i ankety a interaktivní úkoly pro 

účastníky. Všichni se mohli v průběhu přenosu zapojit formou chatu, kde mohli psát otázky, 

prosby, pozdravy či cokoli jiného. Celkem se již na tento stream podívalo více než 500 lidí. Jen 

několik dní po tomto streamu zasáhla tensingový i ymkařský svět zdrcující zpráva o násilném 

ukončení života Niny. Festival s tématem „Někde nad hlavou“, který připravila se svým 

týmem, chceme na její počest zrealizovat v dalším roce a věříme, že na něm s námi bude tam 

„někde nad hlavou“…



Školící a teambuildingový víkend jsme se rozhodli odložit na příští rok, kdy snad již bude 

možné jej realizovat v plném rozsahu a bude součástí vzdělávacího programu PVVT.

TS v LS 

Rok 2020 byl kvůli protiepidemickým opatřením velmi netradiční také po finanční stránce. 

Přechod do on‐line prostoru znamenal snížení standardních výdajů (např. ubytování, strava, 

doprava, apod.), ale znamenal potřebu zakoupení nové techniky, která by umožnila 

internetový přenos v dostatečné kvalitě. MŠMT umožnilo dotaci na akce využít pro tyto účely, 

což nám usnadnilo práci. Největším výdajem byla opět mzda tensingového sekretáře, který 

má placených pouze 25 hodin měsíčně formou DPP. I v tomto „omezeném“ roce však 

vykazoval mnohem více práce, kterou nad rámec placených hodin vykonává dobrovolně. Za 

to jsme vděčni a chceme i do dalších let tuto důležitou práci alespoň v tomto rozsahu 

odměňovat.

Hospodaření



Gospel night stream 2020

Pokud srovnáme situaci s předchozím rokem, velmi letos poklesly příjmy ze vstupného a z 

prodeje drobných ymkařských či tensingových předmětů. Snížila se také dotace od MŠMT 

(včetně VG – vnitřních grantů) a asi největším propadem byly účastnické příspěvky. Všechny 

on‐line akce a aktivity byly nabízeny zdarma.  Téměř konstantní částky získáváme od 

jednotlivých dárců (většina pravidelných měsíčních) a od členů YMCA DAP formou členského 

příspěvku. Výdaje se také kvůli ponechání plné částky dotace od MŠMT (včetně povinného 

navýšení celkových nákladů) v poměru k příjmům zvýšily. Vzniklou ztrátu jsme zaúčtovali 

oproti vlastnímu jmění (valná schůze to schválila).

Poděkování patří v první řadě Bohu, který dává všemu smysl a cíl a pomáhá nám překonávat 

všeliké těžkosti. Dále pak cítíme vděčnost za každého člena, hrdého ymkaře, hrdou ymkařku, 

jejichž příspěvky jsou kromě finančního přispění také potvrzením, že YMCA rodina je živá a 

aktivní. V neposlední řadě děkujeme všem vedoucím, členům výborů, dobrovolníkům i 

účastníkům našich akcí, kteří se rozhodli svůj volný čas proměňovat ve smysluplný právě v 

YMCA DAP. 



Kontakt
YMCA DAP 

zapsaný spolek 

Sídlo: 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


