YMCA DAP o. s.
Schůze ČVTS 16. – 17. 11. 2012 , Ústředí YMCA v ČR, Praha
Přítomni:
Krnov - Vladimír Adamík (VA), Lukáš Těthal (LT)
Praha - Filip Rajnoch (FR), Kateřina Javůrková (KJ), Marek Djakoualno (MDJ), Edita Djakoualnová (ED),
Matylda Smolková (MS)
DAP - Ondřej Strádal (OS)
OPVK - Magdalena Rounová (MR)
Ústí - Josefina Smolková (JS), Karolína Dobrotinová (KD), Kateřina Kudělová (KK)
Tyjátr - David Strádal (DS), Janek Makarius (JM), Gabriela Strádalová (GS)
Mělník - Martin Dvořák (MD), Mariana Tauchmanová (MT)
Želiv - Pavel Cina (PC)
Poruba - Petra Gaberová (PG)
ČVTS - Matúš Vránsky (MV)
Opava - Karolína Onderková (KO)
Fosil - Štěpán Černý (ŠČ)

Zamyšlení (FR)
Krátká aktivita a zamyšlení na téma Bůh - láska.

TS festival „Křižovatka“ v Hradci Králové (OS)
Festival proběhl v plánovaném termínu, podařilo se zajistit veškeré prostory. Nepovedlo se docílit
počtu účastníků, zařídit drobné věci (sprchy, pozvání známých externích kapel), ale podařilo se to
kompenzovat nebo zařídit náhradní variantu. Festival skončil neztrátově. Byla to 1. velká akce OPVK.
Byly prezentovány výsledky dotazníčků. Vesměs na praktické věci byly kladné odpovědi. Na
programové věci už byly názory rozdílné z důvodu rozmanitosti zájmu, vkusu nebo připravenosti
dané aktivity.
Při hodnocení účastníky schůze padly vcelku kladné posudky (WS šampionát, organizace času
timekeeping, jídlo, dostupnost). Mezi negativy bylo zmíněno: málo času na sociálno a rozhovory.
V Hradci Králové se nová TS skupina ještě nevytvořila, ale je to na dobré cestě. Hradecký YMCA palác
se začal aktivně renovovat a pracovat na propagaci YMCA. OS se domnívá, že právě počáteční
propagace festivalem byla uskutečněna.
MR mluvila s dalšími odborníky a domnívají se, že pro založení skupiny by byla ideální osoba, která
má zkušenost s TS a dostala by proškolení.
Jednotliví zástupci tensingů prezentovali atmosféru v tensingových skupinách po festivale. Ohlasy
byly nadšené a motivující pro další účast na akcích.
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OS zdůraznil důležitost závaznosti přihlášky na akci. Mnoho účastníků poslalo přihlášku nebo
se jen zaregistrovali a pak se odhlašovali na poslední chvíli, např. i v den začátku festivalu.
Neměly by se už dovolovat žádné výjimky, jako že se čeká na jejich platbu apod.



JS se nelíbily web. stránky a systém, který stanovoval jednoho vedoucího TS jako styčnou
osobu, ze které se stal „vymahač“ a přeposílač velkého množství zpráv.



DS navrhnul, aby v případě zachování systému viděl vedoucí nejen seznam účastníků, ale i
další informace o nich (objednaná trička, program, apod.)



Více lidí poznamenalo, že proběhlo hodně změn v průběhu chodu stránek, o kterých bylo
těžké všechny účastníky informovat prostřednictvím svých vedoucích. Při takto složitém
přihlašování by také neškodil nějaký (video)návod pro registraci apod.

TSCZ tábor „Trochu jinak“ a TSCZ turné (ŠČ)
Tábor proběhl úspěšně a dle zavedených tradic. Novinkou byly výukové workshopy zaměřené vždy na
jednu činnost konkrétní TS dovednosti po celou dobu tábora. Kladná byla vyváženost mužské a
ženské části ve skupině vedoucích, stejně tak věkový rozdíl.
Při vyjádření účastníků tábora zazněly pozitivní ohledy. Negativní připomínky zazněly např.
k nedostatku duchovna.
Proběhla diskuze k významu účasti na táboře. Mezi názory panovalo přesvědčení o motivaci do
celoroční aktivity v TS, ale nikoliv násilná výchova budoucích vedoucích.
Návrh na hlavního koordinátora TSCZ 2013: ŠČ kvůli národnímu koordinátorství nechce, Vlaď
Hudeczková, Filip Rajnoch (hodně vzdálená rezerva). Do neděle 18. 11. 2012 by mělo ČVTS dořešit
návrhy a případně daného člověka i potvrdit. MR navrhuje i jiné fosily, kteří by plnily funkci ŠČ
v letošním táboře - nadhled. Další návrhy budou dány v sobotu během bodu Kalendář 2013.
O finálním rozhodování bude rozhodovat i tým OPVK, jelikož výsledný vedoucí musí úzce s týmem
OPVK komunikovat.
ŠČ svoji zprávu z tábora rozpracuje a dodá.
ŠČ odchází.

OPVK (MR)
OPVK bylo rozjeto 1.1.2012 . Byla dokončena metodika TS, kterou teď testují TS Krnov, Ústí, Ostrava
Centrum a Vrchlabí. První akcí byl festival, byly nakoupeny 2 kompletní aparatury, které jsou nyní po
festivale rozděleny mezi jednotlivé zúčastněné tensingy.
Musí se dohodnout kooperace ČVTS a OPVK, protože v současné chvíli o vedoucích a dalších věcech,
které nyní budou pod OPVK, rozhoduje tým OPVK. Stejně tak OPVK - tým pod Ústředí YMCA v ČR nese veškerou zodpovědnost.
OBČANSKÉ SDRUŽENÍ YMCA DAP o.s.
KANCELÁŘ: Na Poříčí 12, 110 00, PRAHA 1
SÍDLO:
Čsl. Armády 43b, 794 01, KRNOV
MOBIL:
(+420) 734 248 994

IČO:
B.Ú.:
EMAIL:
WEB:

26532379
Raiffeisenbank: 524764001/5500
info@ymcadap.cz
www.dap.ymca.cz

YMCA DAP o. s.
Po diskuzi se dospělo k definici, že stejně jako ČVTS bylo poradním orgánem pro YMCA DAP, tak je
teď ČVTS poradním orgánem OPVK s právem veto.
ED - jeden ze specialistů za OPVK hlídající realizaci metodiky komunikuje s TS Ústí a TS Vrchlabí. Již
probíhá přímá komunikace s JS, s TS Vrchlabí se zatím nepodařilo sejít osobně. ED plánuje osobní
návštěvy zkoušek. PG obdobně komunikuje s TS Centrum a TS Krnov a plánuje osobní návštěvy.

YMCA Europe festival (ED)
YMCA Europe chce, aby se tensingáři na festivale co nejvíce socializovali. ED komunikuje s
festivalovou steering group. Doporučuje se dobrovolnická účast (plná cena cca 5000 vs. 500
dobrovolník). Minimální věk je 18 let, spát se bude na Jaboku.
Jeden den z festivalu je City Day (aktivita pro účastníky po Praze), kterou pořádá YMCA v ČR. Jedná se
o několik stanovišť. Ti, co se budou podílet na City Day, možná dostanou proplacen účastnický
poplatek, pokud budou dobrovolnici i po dobu celého festivalu.
Festival by se měl pořádně zpropagovat ve všech TS skupinách, protože pro ty, kteří tam ještě nebyli,
je festival neznámý a „nedostupný“. MR požádá Alžbětu Čechrákovou o informace, které pak rozešle
vedoucím TS, aby je zpropagovali ve svých skupinách (letáček, video, návod k registraci, apod.).
Alžběta Čechráková je zahraniční koordinátor za YMCA v ČR. Existuje spousta zajímavých zahraničních
projektů pro ymkaře. Každý, kdo by chtěl znát informace o těchto možnostech, ať napíše Alžbětě
Čechrákové na emailovou adresu ymca@ymca.cz .

Zamyšlení (MV)
Zamyšlení na téma Ježíš.

Účast na ČVTS
Na ČVTS jezdí stále málo lidí. Tato schůze je velkou výjimkou. Peníze již nejsou (de)motivující.
Odchází DS, JM, MT, GS, PC
Účast a „kamarádění se“ na ČVTS nelze vynutit. Lidé jsou demotivováni tím, že ví, že nemusí jet.,
protože samotné jednání je teoreticky možné odbýt přes internet. Účastníci se mnohdy vymlouvají,
že nemohou nebo nejsou puštěni, ale mnohdy udělají málo proto, aby mohli. JS vidí smysl ČVTS i
v malém počtu, protože skamarádění se tří lidí pořád přinese užitek a výsledky.
Důležité věci se musí projednat, ale o spoustě věcí stejně ČVTS nerozhodne. Spoustu lidí bere ČVTS
jako nudné plkání. Není možné očekávat, aby měli všichni Ten Sing jako hlavní a primární prioritu.
Schůze ČVTS by si sama měla určovat, jakou formou bude ČVTS (tlachání, řešení, team building,… ).
ED si myslí, že by se měly místa schůzí střídat podle místa pobytu předsedy/místopředsedy/… , aby si
to mohli ošéfovat. MV chce, aby se místo volilo podle reálných možností a reálných nabídek a ne
názoru, kde by to bylo dobré.
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ČVTS by mělo mít vyhrazenou alespoň půlku dne. Na schůzi se vždy zvolí datum další schůze a nejlépe
i místo. Místo si ale už může zvolit předseda s místopředsedou později. Také by měla schůze
obsahovat více sociálních části, tedy ČVTS by mělo pamatovat na aspekt přátelení se.
Ideální představa: úvodní warm-up (team-building), jednání, volný čas, další část jednání, další volný
čas, shrnutí, plány na příště a závěrečná motivační aktivita.

Pomoc rodičů a fosilů
V zahraničí dobře fungují sítě přispěvatelů TS. ČVTS klade důraz na to, aby se mohla tato síť vytvořit i
u nás. V ČR se bude zakládat Y’s Men Club a rádi bychom získali jejich podporu. Zatím ale není jasné,
kdy se Y’s Men Club opravdu rozjede. Měli bychom ale jeho rozjezd podpořit, aby bylo vidět motivaci,
proč ho opravdu rozjet. ŠČ a Miki Erdinger mohou znova rozjet projekt Přátel českého tensingu, který
má podporovat český Ten Sing. Základnu přátel českého TS by měli tvořit čerství ex-tensingáři,
případně také rodiče a starší kamarádi tensingářů. Stačí 10-15 osob, které budou pravidelně přispívat
a uvidí konkrétní dopady jejich pomoci. Přátelé čekého TS by se neměli překrývat s Y’s Men Clubem.
Ideálně by tyto 2 skupiny měly spolupracovat nebo se v budoucnu třeba propojit.
Pomoc rodičů funguje např. v TS Krnov. Když to jde, je to super. Univerzální návod neexistuje.
Noční pauza
Přítomni všichni kromě těch, co odešli již během večera.

Školení (MR)
Proběhlo první školení, které bylo hodně obecné (zamyšlení apod.). Další školení by chtělo OPVK více
konkrétní a obsah je hodně otevřený podle názoru OPVK. Další školení je naplánováno na 8.10.3.2013. Místo ještě není určeno, je opět k diskuzi ČVTS. Prvního školení se zúčastnilo 25 lidí z 8
tensingů. Naplánovány jsou čtyři, každý půl rok jedno. Z pohledu organizátora to bylo dobré,
negativem bylo opět pozdní odhlašování.
JS by uvítala, aby bylo školení bylo rozděleno pro nové vedoucí a pro již zkušenější vedoucí s praxí.
ČVTS se usneslo mluvit v TS o YMCA. Nejenom ale o historii a faktech, ale o skutečnostech, co to
znamená být v YMCA a co je to být YMCA vedoucí. Mělo by se o tom častěji mluvit, aby se zdůraznilo
propojení YMCA a TS, že nejde o svrchovanost, ale našeho spojence a organizaci, do které všichni
patříme tím, že děláme Ten Sing. Máme právo se účastnit všeho, co YMCA dělá a stejně tak máme
právo žádat YMCA o pomoc. Je málo cítit podpora YMCA pro TS, dochází k vyhoření a menší motivaci
se spoléhat na YMCA. OS vidí jako hlavní problém, že chybí programoví sekretáři, kteří by měli tvořit
zázemí, řešit administrativu, finance a být nápomocni. Taková osoba by měla být v místě aktivity, aby
byla v přímém kontaktu s vedoucími. Takovou práci ale nemůže nikdo dělat dobrovolně. Je to
minimálně v rozsahu 0,5 úvazku. Je třeba shánět finance a osoby, které by tyto funkce aktivně
zastávaly. Tam, kde tuhle praxi mají zavedenou (Praha, Ostrava), funguje vše mnohem lépe.
Dále by se mělo probrat na školení vztah vedoucí - účastník (kamarád vs. autoritativní osoba).
Reporty z TS se sešly různé názory: zvětšení respektu k vedoucím, chybějící zdokonalení praktických
dovedností kapely.
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Z jednotlivých tensingů: metodika pro udržení pozornosti, fundraising (Poruba má vlastní školení metodik Poruby dělal i metodiku školení OPVK).

Zamyšlení (ED)
Zamyšlení na Ducha Svatého.

Web (KJ)
Stránky programuje Filip, grafiku dělala Kačka Javůrková. Na webu je aktuálně to nejnutnější - texty a
kontakty a nejbližší akce. Vedoucí jednotlivých skupin jsou vyzváni, aby Edě posílali své akce,
abychom je mohli dát do kalendáře akcí.
Taktéž máme doménu tensing.cz a všechny tensingy mohou využívat poštovní schránky pod touto
doménou. Pro získání adresy pro jednotlivé TS se posílají požadavky Filipovi. Taktéž má každý TS
možnost mít svoji subdoménu pro webové stránky ve formátu „nazevTS.tensing.cz“ .
Do 23.11.2012 dají z každého TS Magdě vědět kontaktní osobu za Ten Sing, která bude uvedena na
stránkách tensing.cz + zda tam má být uveden e-mail a/nebo telefon a jaký je jejich aktuální web
(nebo třeba pouze facebook adresa).
Po dobu trvání projektu OPVK bude za udržování obsahu webu zodpovídat OPVK. Po skončení bude
převedena zodpovědnost na ČVTS.
Jakékoliv materiály, které jsou použitelné pro další TS posílejte na adresu opvkexperti@googlegroups.com. Z těchto materiálů vznikne databáze použitelných materiálů.

TS reporty
Praha
TS šlape, mají dostatek členů, dvakrát ročně mají velký koncert + se účastní různých akcí v Praze. Mají
dobrou pozici v centru města. V roce 2012 se zúčastnili kromě celorepublikových akcí i YMCA World
Challenge. V roce 2013 by rádi navíc vyjeli do ciziny a uspořádali školní koncerty. Na ČVTS chtějí
apelovat, aby více zprostředkoval kontakt mezi tensingy během roku, nejen dvakrát do roka.
V současné chvíli vidí jako problém nedostatečné schopnosti ve fundraisingu.

Poruba
Kolem 35 lidí a 8 vedoucích. Během roku mají 6-7 koncertů a víkendovky. V roce 2012 měli výlet do
Slovinska a hostovali skupinu Norů, se kterými měli koncert. TS se stěhuje ze současných prostor
z důvodu rekonstrukce budovy. Dalším místem bude asi CB v Ostravě, kde asi i zůstanou. Hrdí jsou na
nové vedoucí. Problémy nemají - více hochů by nevadilo. Pokud je zájem o informace, proč TS
Ostrava nejezdí jako skupina na celorepublikové akce, kontaktní osobou je Zuzana Vivialová.
Byl vznesen dotaz, proč např. nebere Poruba s sebou na akce lidi z dalších TS. Výjezdy Poruby jsou ale
hodně přeplněné. Přesto ČVTS apeluje na společné akce s ostatními TS.

Mělník
V roce 2012 měli vcelku dost víkendovek a turné Ústí + Praha + Mělník. Účastní se místních akcí
v evangelickém sboru. Po turné se opět probudili. Potřebují další proškolování vedoucích a doufají, že
TS pojede dál i po odmaturování některých vedoucích. MD tvoří jakýsi dohled nad TS Mělník.
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Asi 15 členů + cca 4 vedoucí, kteří ale nejsou plnohodnotní. Pořádají koncerty v Kofole, účastní se
celorepublikových akcí. Mají dobrou podporu od rodičů a okolních tensingů. Rádi spolupracují s TS
Opava. Trápí je budoucnost TS z důvodu absence hlavního vedoucího.

Ústí
Cca 15 členů + 4 vedoucí. V roce 2012 udělali školní koncerty a společné turné. Uskutečnili závěrečný
koncert, sociální akce a účast na celorepublikových akcích. Na další rok plánují zpívání v nemocnicích
a další spolupráci s okolními tensingy v ČR i Německu. Daří se jim zlepšovat úroveň TS. Stále mají
nedostatek aktivních členů a nemají stabilní zkušebnu. Význam ČVTS vidí v možnosti navazovat
kontakt a spolupráci s ostatními TS.

Tyjátr
6-12 členů, 3 vedoucí, počet členů i vedoucích se stále mění. Absolvovali víkendovky a závěrečný
koncert, účastnili se celorepublikových akcí. Na další rok plánují stejné aktivity. Podařil se jim výjezd
do Německa a trápí je najít společný den a čas zkoušky, aby se mohlo účastnit více účastníků. Po ČVTS
by chtěli podporu v regionálních akcích a podporu společných sociálních akcí typu večer deskových
her nebo filmový večer.

Vrchlabí
10-12 členů (ale na GN jich jede 20!), zkouší ve sboru ČCE, mají 3 vedoucí. Pořádali víkendovku,
koncerty na školách i ve městě. Na další rok plánují tytéž akce a využívání nové zkušebny, která je
nyní jejich pýchou. Trápí je nedostatek zodpovědných vedoucích, kterým chybí starší leader. Mají
problém s dojížděním na ČVTS z důvodu nedostatku zodpovědných vedoucích, nicméně plně
akceptují všechna rozhodnutí ČVTS.

Černilov
V posledním roce měli málo členů, a proto nebylo mnoho akcí. V dalším roce plánují pravidelné
schůzky a rozšíření vlastních řad. Pomohlo by jim Know-how, kde by se účastníci naučili na nástroje
(teď v podstatě nemají kapelu). Po Turné TSCZ a TS Festivale v blízkém Hradci Králové se ale zase
začal TS rozrůstat.

Opava

Mají 25 členů. V tomto roce absolvovali víkendovku, koncert v Ostravě, víkendovku a další. V dalším
roce by chtěli vyjet do zahraničí a uspořádat koncerty. Jsou pyšní na své členy, kteří jsou podporou
svého TS. Spolupracují s domovem seniorů. ČVTS by měl pracovat hlavně jako „baterka“ pro
jednotlivé vedoucí, zajímat se o dění v TS a podporovat je. Vidí nesváry mezi vedoucími různých TS.

YMCA DAP
Je potřeba myslet na personální zajištění YMCA DAP do budoucna. Není to žádná vrchnost,
YMCA DAP vedou zástupci z našich vlastních řad. Čím více bude YMCA DAP propojená a
v kontaktu s TS skupinami a vedoucími jednotlivých akcí, tím přínosnější bude její podpora.
Hlavním cílem je umožnit fungování TS skupin v městech, kde není YMCA a zaštiťování
celorepublikových akcí. YMCA DAP rozhodně přivítá jakékoliv nové členy – běžné i činné,
kteří by se chtěli zapojit do fungování Výboru DAPu. Je potřeba neustále vysvětlovat, jak
funguje systém: MŠMT – YMCA v ČR – YMCA DAP – TS skupiny a akce. Body pro získání
dotací získáváme za členy, za vykázané akce, za propagační činnost, za fundraising. V roce
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2012 se podařilo dořešit problémy z minulých let a vytvořit vyrovnaný rozpočet, v němž se
pamatuje na přímou podporu TS skupin pod YMCA DAP (Vrchlabí, Černilov, Krnov, Opava).
Tyto skupiny mohou v r.2013 počítat se spoluprácí typu: „včas ohlásíme YMCA DAP
plánovanou akci a přibližné výdaje – dostaneme zálohu na akci – dodáme prvotní účetní
doklady z akce + prezenční listinu a další základní dokumentaci akce“. Stejně tak je možné se
domluvit na příspěvku na nájem prostor nebo příspěvek na nákup potřebné
aparatury/materiálního vybavení. Kromě finanční podpory TS skupiny a zajištění organizace
republikových akcí se chceme v roce 2013 zaměřit především na podporu seminářů a
vzdělávacích akcí pro účastníky i vedoucí (Know-how, Solný Mlýn, Školení hlavních vedoucích
táborů, Školení vedoucích YMCA aktivit, Kurz činného člena YMCA). Budeme se také snažit
aktivně vyhledávat finanční prostředky na pokrytí cestovních nákladů vedoucích na schůze
ČVTS a Výboru YMCA DAP (budeme se snažit proplácet 1 cestu 1 zástupci).

ETS
ETS sdružuje TS v Evropě. Pořádají schůzi národních koordinátorů. Příští schůze bude v Praze
21.-24.2.2013. Je to uzavřená konference, ale čeští tensingáři jsou zváni k pomoci
s organizací, zařízením různých přestávek a občerstvení - dobrá zkušenost. V rámci
konference bude jeden večer v národním stylu - bude možnost se zúčastnit YMCA plesu
v Praze. V případě zájmu je kontaktní osobou Vlaď.

Kalendář akcí
V roce 2013 by se měly uspořádat tyto akce: Solný mlýn (teoreticky Chlápkovi), Know-how
(JS, ED), TSCZ, GN Krnov, školení 2x, TS festival, ČVTS, Wonderfull days.






Školení OPVK (8.-10.3.) - MR
Know-how seminář (5.-7.4.) - ED, JS
Školení hlavních vedoucích táborů (12.-14.4.) – organizuje YMCA v ČR
Solný mlýn (19.-21.4.)
Ohlásili se Chlápkovi, že by pro to něco rádi udělali. Chlopin souhlasí s tímto termínem
pod podmínkou, že na tom budou spolupracovat další tři vedoucí a bude
alespoň 15
účastníků.

 Setkání YMCA na Soběšíně (17. – 19.5..) – organizuje YMCA v ČR
 TSCZ 2013 – akce OPVK

Z OPVK vyplývá, že musíme mít minimálně 40 nepražských účastníků. V rámci léta jsou dvě
akce, na které se můžeme navázat: YMCA Europe festival (3. – 10.8.) a festival Wonderful
Days v Dánsku (6.-13.7.), kam jsme zváni. Můžeme tedy mít tábor na začátku července a jet
do Dánska, na konci července a pokračovat na YE festival, na konci srpna a mít to jako
nabíječskou akci do nového školního roku nebo se vůbec nevázat.
Další nabídka přišla od TS Praha, která nabízela, že v případě nezájmu TSCZ o Dánsko si
vezme Dánsko na triko a vezme tam ty, co budou chtít. Otázkou je, aby nám Dánsko nestáhlo
vykazatelné účastníky TSCZ pro OPVK.
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Po konzultaci je nereálné udělat TSCZ a jet na turné do Dánska. Muselo by se začít již
v červnu a bylo by to rizikem pro získání dostatečného počtu lidí. V Dánsku to bude navíc
dánská akce YMCA. Účast na festivale tedy je možná, pokud si ji vezme na bedra nějaký TS a
neohrozí to TSCZ.
Termín
Na výboru se rozdělily názory na červencový termín a srpnový termín. Ve výsledku navrženy
dva termíny a výsledný si navrhne hlavní koordinátor a jeho tým. V srpnu to má být 22.-31.8.
a v červenci 15.-23.7.
Možní vedoucí
Z přítomných se chce zúčastnit jako vedoucí: KJ, OS, ED, KD, (MDJ), JS, MS, MV, MD, PG, MR
Doporučení vedoucí: Jakub Helcl, Kateřina Moravcová, Radovan Švindrnoh, Lucie Šmírová
Návrhy praktikantů: MS, KK, LT, Monika Laštůvková, JM, Jan Müller
Závěr pro výběr je opět 15.12.2012. OPVK předloží vybraného kandidáta ke schválení ČVTS.

 TS festival 2013 (termín možného uskutečnění 26.-30.10.) – akce OPVK

Účastníci schůze se vyjádřili kladně pro svoji účast na festivale a případně i v týmu a navrhují
dále do týmu: KD, Lucie Šmírová (Krnov), Markéta Radová (Opava), Gabriela Boková.
Návrh na hlavního koordinátora: Gabriela Boková, Miki Erdinger. Jelikož bude nutné sehnat
daleko více lidí, bude zřejmě nutné pozvat i externí účastníky festivalu. Tím připadají
v úvahu i externí koordinátoři a obecně lidi se silnými manažerskými vlohami.
Deadline pro výběr je 15.12.2012. OPVK předloží vybraného kandidáta ke schválení OPVK.






Samostatný vedoucí aktivit pro děti a mládež (19. – 20.10.) – YMCA v ČR
Kurz činného člena YMCA (1. – 3.11.) – YMCA v ČR
GN Krnov (6. - 8.12.)
GN Praha (13.12.) + případně opět Adventní festiválek

Volba předsedy a místopředsedy ČVTS
ČVTS ve chvíli hlasování byl složen ze šesti tensingů a YMCA DAP s hlasovacím právem. ČVTS
je usnášeníschopný.
Kandidáti na předsedu: Kateřina Javůrková, Gabriela Migotová, Josefína Smolková, Matúš
Vránsky
Kandidáti na místopředsedu: Kateřina Javůrková, Gabriela Migotová, Josefína Smolková,
Matúš Vránsky.
Výsledky hlasování:
Předseda:
Josefina Smolková - 5 hlasů, Gabriela Migotová - 1 hlas, Kateřina Javůrková - 1 hlas
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Místopředseda:
Josefina Smolková - 1 hlas, Gabriela Migotová - 3 hlasy, Kateřina Javůrková - 1 hlas, Matúš
Vránsky - 2 hlasy
Tajným hlasováním byl zvolen předseda Josefina Smolková s počtem 5 hlasů.
Tajným hlasováním byl zvolen místopředseda Gabriela Migotová s počtem 3 hlasů.
Nikdo se nezdržel hlasování.

Návrh příštího setkání ČVTS
Termín byl stanoven na 3.-5.5.2013. Celý víkend je z důvodu sociálna a datum je zvoleno
z důvodu, aby mezi know-how, ČVTS a solným mlýnem byl vždy alespoň jeden volný víkend.
Návrhy na místo: Brno, Ostrava, Vrchlabí, Hradec Králové. O místu rozhodne nový předseda
a místopředseda.

Zhodnocení
Líbilo se: účastníci hostujícího města pomáhají zařídit ubytování a jako fér přístup připraví
jídlo.
Nelíbilo se: začátek pozdě večer (neproduktivní) – příště začít buď dřív nebo první večer
kratší jednání

Závěrečné slovo a modlitba (MV)

Zapsal: Filip Rajnoch

..............................................
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