
...vychází vstříc 
potřebám mladých 
lidí od roku 2001. O 
toto poslání úspěšně 
usilovala i roku 2007 

v rámci fungujících skupin TenSingu, školení 
a seminářů, 
pracovních setkání 
vedoucích aktivit, 
koncertů, festivalů 
či provozováním 
klubu pro 
středoškoláky. 
V roce 2007 jsme 
měli také veliký 
důvod ke slavení. Připomínali jsme si 15 let 
TenSingu v ČR a 40 let existence TS ve světě. 
V roce 1967 byl v Norsku založen první TenSing 
a před 15 lety do Československa dorazil první 
tým mladých z Norska prezentující co je či 
může být TenSing. A tak v roce 1992 vznikly 
první dvě skupiny: TS Krnov a TS Praha. Dnes 
s odstupem více než 15 let je zjevné, že u nás 
TS našel živnou půdu. Vždyť v ČR od roku 1992 
zahájilo práci více než 30 skupin TenSingu, 
z nichž mnohé existují dodnes.  A nové skupiny 
stále vznikají! Během tohoto období jsou to také 
již stovky, ne-li tisíce mladých lidí, kterých se 
TenSing nějakým způsobem dotknul a inspiroval 
je ať v osobním rozvoji, nalezení přátel na celý 
život nebo v započetí či utvrzení osobního 
vztahu se Stvořitelem. Za to vše díky!
     

Radim Žárský – předseda YMCA DAP

Pravidelně fungující aktivity a skupiny:

TS Krnov (http://krnov.tensing.cz)
Rok 2007 byl pro TenSing Krnov rokem přílivu 
nových členu. Celkový počet členů se vyšplhal 
na historické maximum. Pořádali jsme tradiční 
prevetivní protidrogové koncerty na Základních 
školách v Krnově. Zažili jsem společnou vikendovou 
akci spolu s Tensingem Ostrava - Centrum, která 
vyvrcholia společným vystoupením na Moravském 
Tensingovém festivalu v Ostravě. Konec roku jsme 
vyplnili organizováním a vystoupením na Gospel Night 
uskutečněné v našem rodném Krnově. Pravidelné 
zkoušky se konají v DNO Krnov ve středu od 16.30 
do 19.00   
              Radovan Vladík vedoucí

TS Náchod (http://tensingnachod.wz.cz)
V roce 2007 jsme před sebou měli velikou výzvu 
v podobě turné do Německa, kde TS Náchod 
vystupoval na různých pódiích i unplugged v rámci 
megaakce Kirchentag v Kolíně n. Rýnem. Hlavním 
sloganem akce bylo „živější, mocnější a ostřejší“ 
(Židům 4,12). Tomuto heslu nezůstal TS Náchod 
nic dlužen. Ještě dlouhou dobu se na YouTube při 
zadání hesla „kirchentag“ objevovalo jedno z našich 
vystoupení. Nutno zdůraznit, že bez pomoci ostatních 
TS skupin by to náš TS nezvládnul, stejně tak 
vystoupení na adventní Gospel Night v Praze. Díky 
WS Trutnov, TS Praha, TS Letohrad!

Terka Horáková vedoucí 

WrongSing Trutnov (http://wrongsing.wz.cz)
V roce 2007 jsme pozvali TS Norway, aby vystupoval 
u nás v Trutnově na několika středních a základních 
školách a my tak získali nové členy. To se také 
podařilo, ale hlavně jsme vstoupili do podvědomí 
místních mladých lidí. Co se týče našeho vystupování, 
zůstali jsme opět spíše na domácí půdě a vystupovali 
při sborových akcích FS ČCE v Trutnově. Sbor 
také pořídil novou aparaturu, na které nám umožnil 
zkoušet. Z tensingových akcí jsme se opět zúčastnili 
Gospel Night v Praze. 

Eliáš Molnár vedoucí

Pravidelně fungující aktivity a skupiny:

TS Vrchlabí (http://tensingvrchlabi.tym.cz)
Tensing Vrchlabí od září dostal trochu novější kabátek. 
Zvolili jsme společně 1. vrchlabskou tensingovou 
radu, zkoušky jsou více organizované s cílem více 
se poznat a společně vytvořit dobrou partu, cíleně se 
snažíme zlepšovat kvalitu zpěvu ve sboru i sólových 
zpěváků. Scházíme pravidelně každou středu od 17:
00 do 20:00 v budově fary ČCE Vrchlabí v počtu 
cca 18 Tensingářů. Díky zapůjčenému zesilovači 
a el. kytaře od členů TS Mělník a TS Krnov jsme 
mohli založit i kapelu, která doprovází sbor. V roce 
2007 jsme vystupovali na Charitativním koncertě 
pro Diakonii, Vánoční hře dětí sboru ČCE a Pražské 
Gospel Night.

Klára Chlápková vedoucí 
                      
Ten Sing Želiv (http://tensing-zeliv.kvalitne.cz)
Ten Sing Želiv byl opět letos součástí evangelizačního 
kurzu ČCE v Bělči nad Orlicí. Nacvičený program 
jsme předvedli nejen na koncertě v rámci kurzu, ale 
poté ještě třikrát v průběhu roku - na dvou z celkových 
tří víkendovek a na Ymca-Tensing Festivalu 
v Karlovicích. Nezapomněli jsme se zúčastnit 
ani tradiční pražské tensingové Gospel Night. V 
současné době se připravujeme na vystoupení na 
Setkání křesťanů v Bratislavě.

Ondra Strádal vedoucí 

Klub VOKO (http://klubvoko.ic.cz)
Rok 2007 znamenal období 2. roku 
existence od založení díky podpoře 
programu klub-net Nadace rozvoje 
občanské společnosti NROS. Kvůli 
stěhování školy SOŠS EA  na nové 
působiště, musel své působiště změnit i klub. Byla to 
zkouška vodou (adaptované sklepy jsou velmi vlhké) 
a prachem (tloukla se a škrábala omítka). Přesto jsme 
ve zkoušce obstáli. Klub VOKO i na konci roku 2007 
nabízel studentům prostor pro uvolnění, relaxaci i 
seberealizaci v prostorách hlavní klubové místnosti, 
čajovny a aparaturou vybavené zkušebny.

Hana Havlová zástupce vedoucího

Důvěra v KRISTA
Alternativa pro KULTURU
Prostor pro KREATIVITU



Jednorázové akce a podniky:
Jubilejní mezinárodní TS Festival v Karlovicích: Při 
koncertech, dílnách a všelijakého dalšího sdílení se 
jej ve dnech 29.8. –  2.9. zúčastnilo přes 200 lidí.

TS Krnov Gospel Night 2008 
Krnovská Gospel Night 2008 se konala 15.12. 
v kostele ČCE v Krnově ve spolupráci s TS Ostrava 
Centrum. Více než hodinovému koncertu zástupců z 
Krnova, Brna, Orlové, Náchoda a Ostravy naslouchalo 
přes 100 posluchačů. Gospelové a sborové písně 
předvedené s elánem a nadšením měly u publika 
jednoznačný úspěch. Výtěžek koncertu byl věnován 
na podporu sociální práce.

Know How 2008 v Bratislavě
Na tradičním semináři „vědět jak na to“ se několik 
desítek členů TS z ČR i Slovenska vzdělalo a pocvičilo 
především v kreativních TS workshopech.

Pravidelné letní projekty:

TS CZ 2007 (viz. foto na titulní straně)
Tensingový tábor TS CZ 2007 proběhl ve dnech 20.8 
- 29.8.07 v Karlovicích v podhůří Jeseníků. Tábor 
byl mezinárodní, účastníky byli mladí lidé z ČR, 
Slovenska, Polska a Ukrajiny. V průběhu byl tradičně 
nacvičován koncertní program formou workshopů, 
tedy tanec, divadlo, minichor, kapela a sbor. Během 
tábora jsme se pravidelně ráno i večer scházeli ke 
zpěvu chval a zamyšlení, proběhl oblíbený survival, 
tentokrát okořeněn např.šermířským utkáním a 
jízdou na koních. Velmi vydařené závěrečné koncerty 
proběhly 28.8. na náměstí v Krnově a 29.8. na Ymca 
festu, který v Karlovicích na tábor navazoval. Tábor 
byl výjimečný velmi mladou skladbou vedoucích 
a pestrostí kultur účastníků různých zemí. Díky 
schopnostem vedoucích i účastníků tábora byly 
zejména jazykové bariéry dobře zvládnuty a tábor 
zejména díky pomoci Boží proběhl velmi příjemně 
v tensingovém duchu. 
  Klára Chlápková vedoucí tábora

Komise a pracovní skupiny:
ČVTS - Český Výbor TenSingu
ČVTS je pracovní setkání tensingových vedoucích. 
Je pořádáno dvakrát do roka a slouží ke koordinaci 
národních TS akcí typu ČS TS Festivalu, tábora, 
Know how semináře, KVASu atd. Během tohoto 
času se snažíme společně pojmenovat, co všechno 
je třeba zařídit, a kdo si za to vezme zodpovědnost. 
Pokud se vyskytují nějaké problémy, tak hledáme 
pomocí společných zkušeností možné řešení 
situace. Každá TS skupina má možnost delegovat  
do ČVTS své zástupce.

Jirka Folta předseda ČVTS v r. 2007

Evropská TenSingová skupina - ETS
ETS je pracovním týmem Evropské YMCA složený 
ze zástupců všech zemí, v nichž TenSing funguje. 
ETS organizuje a koordinuje festivaly a školení 
na evropské úrovni. Náš zástupce v ETS (Štěpán 
Černý) je zároveň členem výkonného výboru tohoto 
orgánu a místopředseda YMCA DAP.

YMCA DAP financuje a spravuje portál 
www.tensing.cz

Poděkování:

Děkujeme všem dobrovolníkům YMCA DAP, kteří 
sdružení táhnou doslova na svých bedrech!
Z partnerských organizací děkujeme především 
YMCA v ČR, MŠMT, Nadaci rozvoje občanské 
společnosti, Střední odborné škole sociální 
Evangelické akademii v Náchodě, ČCE Krnov, MěÚ 
Krnov a YMCA Ostrava-Poruba, která se rovněž 
výraznou měrou zasazuje o rozvoj TenSingu u nás.

Kontakty:
Sídlo kanceláře: Jesenická 14, 794 01 Krnov
www.ymcadap.cz, info@ymcadap.cz,
Bankovní spojení: 524764001/5500; IČ: 265323790

http://www.ymcadap.cz
mailto:info@ymcadap.cz

