Zápis ze schůze ČVTS
pátek 1.6. + sobota 2.6.2012
Místo: YMCA Brno (Kounicova 3, Brno)
Čas: 1.-2.6.2012, sobotní začátek v 8:00
Přítomni:
Vladislava Hudeczková (VH, ETS Group),
Matúš Vránsky (MV, předseda ČVTS),
Hana Neugebauerová (HN, Krnov),
Kateřina Javůrková (KJ, Tyjátr),
Ondřej Strádal (OS, sekretář DAP),
Edita Djakoualnová (ED, Praha),
Magdalena Rounová (MR, OPVK),
Martin Dvořák (MD, Mělník),
Petra Kudelová (PK, Opava),
Judit Blažková (JB, Želiv),
Gabriela Migotová (GM, Brno),
Michaela Konzalová (MK, Brno),
Robert Šibl (RŠ, Brno),
Lucie Šmírová (LŠ, Krnov),
Jakub Helcl (JH, Vrchlabí),
Lukáš Meduna (LM, Brno),
Terry English (TE, Ostrava)
Omluveni: Marika Loskotová (Krnov, místopředseda), Josefina Smolková (Ústí nad
Labem), Lenka Kupková (Černilov), Tereza Hyklová (Ostrava-Centrum)

1) Modlitba (VH)
2) Program schůze (MV)
Pá
OPVK + The Ten Sing Idea (MR a VH)
TS Festival (OS)
So
Report z ETS a vize (VH)
YE 2013 Love to Live (ED)
Struktura ČVTS a jeho poslání (MV)
Vize a nápady zúčastněných
Reporty lokálních TS skupin
Info o TSCZ (VH)
Projekt Singspiration (VH a MR)
- ED navrhuje přidat bod: YMCA World Challenge
- MR zdůrazňuje bod: Stanovy ČVTS
3) OPVK (MR a VH)
- vysvětlení co to je, kdo to dělá a jak to funguje
- bez účasti TS a vedoucích to nejde – není to projekt pro projekt, ale projekt pro Ten Sing !!
- metodika vytvořena, začne se testovat

- nyní se začíná tvořit databáze: každá TS skupina do konce června pošle aspoň 5ks materiálů
(písně na hlasy, rozezpívání, rozhýbání, hry, zamyšlení, tance, dramata, tabulatury,..)
- psát i co se chystá TS poslat, aby se nic neposílalo 2x stejné
- připomínka MV – na to byla založena FB skupina, ale lidé nepřispívali..musí se o to 1 starat
metodika
- sepsané všechno, co se týká Tensingu (jak se co má dělat)
- obsahuje rozepsané zkoušky, víkendovky a také část „Jak založit Ten Sing“
- spousta praktických rad a návodů na oživení Tensingu
- testovací skupiny: TS Krnov (Marika L.), TS Centrum (Tereza H.), TS Vrchlabí (Klára Ch.),
TS Ústí nad Labem (Josefina S.) – Variety
- je potřeba nejen otestovat metodiku, ale vybudovat pevný základ, aby TS fungoval dál i po
skončení OPVK (ideálně aby se dál využívala a vylepšovala i metodika a databáze)
Variety
- něco jako TSCZ na víkend
- takových víkendů bude několik a účastníci se budou zdokonalovat v TS práci a šířit TS Idea
4) Dokument „The Ten Sing Idea“ (VH, MR)
- aktualizovaná verze přijata v březnu na ETS konferenci v Dánsku
- chceme mít naší českou verzi jako oficiální dokument o Tensingu
- základní překlad vytvořila MR a VH, teď je na nás, abychom ho dotáhli do finální podoby
- „The Ten Sing Idea“ = Tensingová idea? Tensingové principy? Tensingová myšlenka?
Tensingové myšlenky? Základy Tensingu? Základní myšlenky Tensingu? ...?
- hlasování:
„Základní myšlenka Tensingu“ – 6 hlasů ; „Tensingová idea“ – 4 hlasy
Domluvena finální verze názvu dokumentu: „Základní myšlenky Tensingu“
- 9 TS skupin (Vrchlabí, Brno, Praha, Mělník, Krnov, Opava, Tyjátr, Želiv, Ostrava) + YMCA DAP = 10 platných hlasů

- dále procházení celého textu dokumentu – porovnávání AJ x ČJ verze, navrhování úprav
- nejvíce diskutované úpravy:
a) „Mladí lidé sami nejlépe vědí, co si mladí lidé mysli, o čem sní, co cítí a po čem touží.“
b) přidat / nepřidat do otevřeného členství : „bez ohledu na sexuální orientaci“
- argumenty:
 Když to nepřidáme, tak to tím nezakazujeme.
 Když to přidáme, jen to zviditelníme.
 Ten Sing je otevřený všem (všichni souhlasí), ale nemůže to být předkládáno jako názor
křesťanství – proto je navrženo oddělit „otevřené členství a křesťanské vedení“.
 Přidáním bychom pomohli odstraňovat předsudky typu „křesťané zavrhují
homosexuály“, „když to vedou křesťani, homosexuálové mají v TS dveře zavřené“
 Kdo si myslí, že si tohle někdo myslí? Z praxe přece všichni ví, že jsou všichni vítáni..
 Hrozí sklouznutí k tomu, že se to stane „trendy záležitostí“ – jako se to stalo v GB.
Návrh VH: Přidat do stanov bod o způsobu hlasování o tomto dokumentu – musí souhlasit
všichni. Tzn. nikdo nesmí být proti. Zdržet hlasování se může. Stejně jako v ETS Group.
Hlasování o přidání homosexuality: 5-4-1 = neprošlo; nebude prozatím přidáno.
přestávka

5) ČSTS Festival 2012 (OS)
- základní informace o tom, co už je jasné (místo, termín, tým, cena, přihlašování, web, apod.)
- vysvětlení, proč byl zvolen Hradec Králové
- představení základní struktury programu
- velká omezení kvůli OPVK: vykazujeme jen lidi do 18 let a nestudující v Praze
- složitější přihlašování – primárně hromadně po skupinách – prosíme všechny TS vedoucí,
aby to nepodceňovali a všechno včas vybrali a odeslali, jinak se z toho zblázníme! ;-)
- na festivale bude cca 100 lidí mimo TS a YMCA – je potřeba je zapojit = zamezit separaci
tensingářů od netensingářů – cílem festivalu je vytvořit jednu velkou partu
- nápady od zúčastněných:
propagace
- Singspiration (nebo podobná akční skupinka) udělá v září „předvoj“ na školách
- oslovit určitě nejen školy, ale i církve, DDM a další organizace – nabídnout možnost
vystoupení na festivale, vedení WS, účast na WS, koncerty, atd.
- MD navrhuje velkou vzducholoď nad Hradcem Králové :-)
TS v HK?
- zatím jen nápad...je tam paní učitelka na soukromé církevní ZŠ Sion, kterou TS nadchnul a
oslovil a už něco podobného téměř rok aplikuje při hudební výchově na té škole; byla na
festivale v Opavě a na Know-how v Hradci Králové a má zájem o Ten Sing – určitě jí
oslovíme a zapojíme do TS festivalu a prodiskutujeme možnost založení TS Hradec Králové
- obava: nebude demotivující začít obyčejnou zkouškou? Není lepší mít jako první
nakopávací akci až samotný festival a rozjet to až po něm? -> víceméně ano. Ale
potřebujeme, aby se festivalu zúčastnili jako skupina, takže jim o TS řekneme už v září.
- určitě je potřeba zajistit, aby na založení TS v HK byli min.3 a víc proškolených vedoucích
- VH asi bude moct od září trochu pomáhat s TS v Hradci, kdyby vzniknul
praktické – např. zamykání tříd
- přes noc nesmí být zamčené (klíče budou na noc uschovány); přes den – ráno zamkneme a
odemkneme pouze v předem stanovených časech a pak až večer; WS budou v jiných třídách
TS videa během koncertů (TE)
- skvělý nápad, osvědčený na Fusiondary
- každý TS natočí max.3min video / slideshow, které poběží během střídání se na podiu,
rovnání sboru a zapojování kapely
- zároveň použitelné jako soutěž a motivace pro lidi v TS, kteří nejsou sboroví ani kapeloví
6) Program schůze na sobotu:
a) ETS a stanovy
b) TSCZ
c) kalendář, další ČVTS, struktura + zpráva z YMCA DAP
d) TS reporty
e) YMCA Europe Festival 2013
f) Singspiration
7) Zamyšlení o výzvách a důležitosti týmové spolupráce (KJ)

sobota 2.6.2012 – pokračování v 8.15
8) Zamyšlení (MV)
- o stromech a sadech – alegorie k TS – každý formujeme svůj TS, zasazujeme nové stromy a
neměli bychom zapomínat na usychající – snažme se o ně starat více a „zachránit je“
9) ETS group (VH)
- Evropská Tensingová Skupina, kterou zřizuje YMCA Europe (možno nalézt na webu)
- funkce: plánování evropských akcí, podpora národních TS hnutí, řešení TS principů,
strategií a metod práce TS na evropské úrovni (např. Focus Points, The Ten Sing Idea)
- každá země, kde je TS, má svého delegáta (letos bylo na konferenci 11 zemí)
- poslední schůze byla začátkem března v Dánsku (delegáti za ČR – VH a OS)
- další schůze – konec února / března 2013 v Praze (či blízkém okolí) – VH se bude snažit o
snížený poplatek pro české účastníky
- VH je nově v executive group (něco jako výbor) – 5 zástupců, kteří řídí ETS Group
- je potřeba, aby se všechny TS skupiny (především vedoucí) podíleli na tom, co chceme
sdělit ETS Group – VH zastupuje celé české hnutí (pověřena YMCA v ČR a YMCA DAP)
- YMCA Europe připravuje na příští rok YMCA Europe Festival „Love to Live“
10) YMCA Europe Festival (ED)
- srpen 2013, registrace začne brzy
- problém pro Čechy je cena: 4500,- Kč (5500,- pozdější přihlášení)
- budou potřeba čeští dobrovolníci – speciální cena cca 500,-Kč, práce 6 hodin / den
- nebude čistě TS stage jako minule, prostor pro TS koncerty ale bude
- ED je v akční skupině, která připravuje TS program na YE
- VH je line manager pro večerní program na main stage
- OS a MR jsou zapojeni v přípravě City Day, který organizuje YMCA v ČR
11) YMCA World Challenge (VH) - 13.10.2012
- celosvětová YMCA výzva: v tento den by se měli všichni ymkaři spojit a každá YMCA
(TS) by měla zorganizovat akci a zapojit do ní házení na basketbalový koš
- cíl: ukázat světu, co YMCA po světě dělá + zapsat rekord v házení na koš do Guinessovky
- proč basketball: sport, který vymysleli ymkaři
- jednotlivé TS skupiny by mohly zorganizovat nějakou akci (předem se hlásí přes národního
koordinátora z YMCA v ČR – Alžběta Čechráková); YMCA DAP a její skupiny s tím počítají
12) YES Group (MR)
- programová skupina YMCA Europe (letos zástupci MR a KJ)
- YES Group plánuje větší projekt „LINK IT“ - MR dá projekt na FB
- chystá se roční školení pro vedoucí (možnost účasti i pro pár lidí z ČR)
13) YMCA Youth Worker’s Camp (KJ)
- tábor pro pracovníky s mládeží, v přípravném týmu je letos (Filip Rajnoch a KJ)
- srpen 2012 v Michelstadtu; letos hodně zaměřený na Tensing
- ještě 1-2 místa, cena okolo 2000,- Kč včetně cesty (případní zájemci kontaktovat Filipa
Rajnocha nebo KJ)

14) TS Norway (VH)
- od září pojede nová skupina; podmínky ještě nevíme, předběžně hlásit zájem už teď (VH)
- většinou stačí uhradit ubytování + stravu + cesty po ČR
15) World YMCA Festival 2014
- první celosvětový YMCA Festival proběhne v létě 2014 ve Švédsku – město Umea
16) Hlasování o přijetí dokumentu „Základní myšlenky Tensingu“
- hlasování o projednané a upravené verzi z 1.6.2012
- 9 TS skupin (Vrchlabí, Brno, Praha, Mělník, Krnov, Opava, Tyjátr, Želiv, Ostrava) +
YMCA DAP = 10 platných hlasů
Dokument „Základní myšlenky Tensingu“ byl ČVTS přijat hlasováním: 10-0-0.
17) Stanovy ČVTS
- přečteny a připomínkovány nové, zrevidované stanovy ČVTS
Stanovy ČVTS přijaty hlasováním: 10-0-0.
Přestávka 8 minut.
18) TSCZ 2012 (VH)
- podány základní informace o týmu, místě, termínu, ceně, koncepci, volných místech
- sháníme praktikáble (přenosné podium) pro koncerty TSCZ
- ještě není jisté, jestli bude turné; kdyby bylo, tak pravděpodobně po ČR (např. do HK)
- ČVTS žádá HVT o report z TSCZ po skončení tábora (zvlášť proto, že bude trochu jiný, tak
abychom měli feedback, jak se to osvědčilo a měli „know-how“, jak to kdyžtak dělat dál)
19) Singspiration (MV)
- skupina, která byla na ETS festivale a pak i na TS festivale – mělo ohlas, rádi bychom toho
využili pro oživení TS skupin
- zájem z TS skupin: Opava, Černilov, Orlová, Brno, Tyjátr – všichni v září
- nebylo by to stejně jako na ETSF, kdy hraje kapela a zpívají 3 zpěvačky - byla by to akční
skupina, která by v rychlosti ukázala Tensing a oslovila (akustický zpěv s kytarou a cajonem,
hra, akční drama scénka, zapojení žáků ve třídě, apod.)
- podmínky: je třeba zajistit ubytování a stravu (ideálně zaplatit i dopravu)
- po osobní domluvě je možné i kompletní koncert s aparaturou, ale pouze v nějakém
vhodném prostředí (kulturák, kino, ne tělocvična!)
20) Gospel Night Praha + Adventní Festival (OS)
- Gospel Night Praha 7.12.2012 – klasický průběh
- na GN přímo navazuje Adventní festival YMCA DAP, který pokračuje až do neděle
- v sobotu všichni společně nacvičí program a následně s ním vystoupí 1-2x v centru Prahy
- předpokládaná kapacita: max.80 lidí (primárně z Čech, ale Morava také zvána – nicméně
pro moravské TS je prioritní Gospel Night Krnov 15.-16.12.2012)

21) Reporty z TS skupin
- viz písemné reporty, které má MV (předseda)
- Ten Sing / Tween Sing Tyjátr – ČVTS by mělo projednat podmínky fungování a zakládání
Tweensingových skupin (jestli je chceme, jak by měly fungovat, jak je vést – tzn. nějakou
mini-metodiku) – návrh z TS Praha – rozjet druhý Ten Sing v Praze, protože se zdá, že práce
s mladšími dětmi je moc náročná a nemáme na ní kapacity; potřebujeme také vyjádření
YMCA Praha, jestli má zájem o aktivitu pro mladší členy nebo další Ten Sing
- Ten Sing Ostrava Poruba – vedoucí i členové jsou zapojeni do Fusionu; budeme dále
posílat pozvánky a snažit se o společné akce, ale nebudeme předem počítat s účastí; prosíme
naopak Fusion a TS Poruba, aby nám posílal pozvánky na své akce otevřené ostatním TS
22) Logo českého Tensingu
- bylo by dobré mít obecné logo českého Tensingu
- KJ zorganizuje výběrové řízení, na jehož základě pak ČVTS na jaře 2013 vybere logo pro
český Tensing
- na festivale vyhlásit podmínky, aby se všichni mohli zapojit; termín: první cca konec 2012?
23) Návrhy:
 sjednotit formuláře a celkově design TS administrativních materiálů (především
YMCA DAP) – přihlášky, prezenčky, pozvánky, apod.
 potřebujeme školení vedoucích – prosíme OPVK o navýšení kapacity školení v září
 Petr Chlopin Chlápek navrhuje zorganizovat „Polní akční skupinu“ (pracovní název)
- šlo by o letní projekt (srpen/září) pro starší tensingáře, kteří chtějí nějakou výzvu
- dostali by určitý obnos peněz a cíl jejich mise (např. 2 koncerty a 5 akčních WS pro
veřejnost) a bylo by na nich, jak by si svůj putovní projekt zorganizovali
- je možné využít např. cestování zdarma po domluvě s nějakým přepravcem (ČD)
- výzvou jsou nejen drsné polní podmínky, ale i nutná schopnost improvizace
- je to ozkoušené jak v zahraničí, tak v ČR
- vzpomínky a přátelství zůstávají doživotně, o zábavu není nouze
- např. Mrož takhle cestoval se skupinou tensingářů kamsi na divoký jihovýchod (asi
do Srbska) v době bojového konfliktu a přestřelky tam byly na denním pořádku. A oni
tam vnášeli Tensingovou atmosféru :-)
- cíl: nenechat rozutéct přestárlé tensingáře a vytvořit YMCA hrdost, aby se pak po
dostudování VŠ, najití práce a založení rodiny dál rádi hlásili k Ymce+podporovali TS
24) Další schůze ČVTS (MV)

- 16.-17.11.2012 v Pardubicích (zařídí VH)
- duben 2013
25) Různé
- je dobré mít za každou TS skupinu na ČVTS 2 zástupce – primárně 2 kontaktní osoby z TS
reportů – tito lidé budou osloveni a pokud nemohou přijet sami, vyšlou zástupce
- MV (předseda) se bude starat o aktualizaci kontaktů
- zprávy od ČVTS se musí posílat i na e-mail i na FB
- MV zapojí do ČVTS nově vznikající TS Orlová

Plán akcí – YMCA DAP + OPVK:
2012
ÚNOR
18.2. - Jarní volejbalový turnaj , Pardubice (David Strádal)
KVĚTEN
11.-13.5. - Know-how seminář , Hradec Králové(KJ, OS)
ČERVEN
21.-24.6. - Turné TS Krnov+Opava+Brno do Krakowa (MV, ML, HN)
ČERVENEC
6.-14.7. - TSCZ 2012 „Trochu Jinak“ , RZ Astra v Orl. horách (Štěpán Černý)
SRPEN / ZÁŘÍ
31.8. – 2.9. – Školení vedoucích v metodice n.1
ŘÍJEN
začátek – Variety n.1
25. – 28.10. – ČSTS Festival „Křižovatka“ , Hradec Králové (OS)
LISTOPAD
2.-4.11. – Kurz činného člena YMCA
- Podzimní sportovní turnaj , asi Praha (David Strádal)
PROSINEC
7.-9.12. - Adventní festival - spojen s Gospel Night v Praze (David Strádal)
15.-16.12. - Gospel Night Krnov (prosinec 2012 – VH, ML)
2013
LEDEN
- Variety n.2
ÚNOR
- Jarní sportovní turnaj (David Strádal)
BŘEZEN
- Školení vedoucích v metodice n.2
DUBEN / KVĚTEN
- Know-how seminář (OS)
- Variety n.3

Zapsala (1.6.) : Kateřina Javůrková
Zapsal (2.6.): Ondřej Strádal

