TS
KRNOV,
VRCHLABÍ, OPAVA
S vděčností můžeme konstatovat, že tyto 3 skupiny
fungovaly stejně dobře jako loni. Pokračovaly
v pravidelných schůzkách, víkendovkách, piknicích,
filmových nocích, školních koncertech, koncertech pro
veřejnost i brigádách a jiných bohulibých činnostech.
Ondřej S.

TS
KRNOV
GOSPEL NIGHT
Jako každý rok, i letos se uskutečnila
již tradiční benefiční akce Gospel Night Krnov. Během
pátečního večera a soboty se tensingáři společně naučili
nejen vánoční písně a tematicky zaměřený divadelní vstup.
Vše pak předvedli na nedělním benefičním koncertě
v kostele ČCE na Husově náměstí v Krnově. Koncert byl
doprovázen prodejní výstavou výrobků lidí se zdravotním
postižením z denního stacionáře Benjamín Krnov.

KNOW - HOW
Podařilo se nám uskutečnit 2. ročník obnoveného školení
zaměřeného na tensingové dovednosti. Místem konání byl
opět Hradec Králové, tentokrát škola SION, na níž jsou
velké ambice založit vlastní TS skupinu. Víkend byl nabitý
hudbou, tancem, dirigováním, aranžováním, zvučením, ale
nechyběla ani venkovní bojovka nebo oblíbené spontánní
večerní jammování, kde zazněly snad všechny TS hity.
Myslím, že nikdo z účastníků, vedoucích ani lektorů
nelitoval, že prožil první dubnový víkend právě v Hradci na
Know-how.
Ondřej Strádal

info@ymcadap.cz

VOLEJBALOVÝ TURNAJ
Sportem ku zdraví! Chceme v YMCA dbát na rozvoj všech tří
složek lidských osobností – ducha, duše i těla. A právě to
tělo si více než čtyři desítky sportovců všech generací
pořádně protáhla na dalším ročníku volejbalového turnaje
v Pardubicích. Moc nás těší rostoucí zájem o tuto akci.
Vyhráli samozřejmě opět ti nejlepší, ale všichni si
nepochybně odvezli domů dobrý pocit z fair play.
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PODPOŘTE NÁS !







Staň se členem YMCA DAP
Pošli dar / daruj potřebnou věc
Zúčastni se akce YMCA DAP
Nabídni své schopnosti, pomocnou ruku
Řekni o YMCA DAP lidem v tvém okolí
Mysli na YMCA DAP (nejen) v modlitbách
* Foto: archiv YMCA DAP
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~ KRISTUS ~ KREATIVITA ~ KULTURA ~
~ PROCES > PRODUKT ~

Akce a aktivity

~ „MLADÍ PRO MLADÉ“ ~

YMCA DAP je občanské sdružení s vlastní právní
subjektivitou založené v roce 2001. Současně je
kolektivním členem YMCA v ČR a je součástí YMCA
na celém světě.
Posláním YMCA DAP je podpora tensingového hnutí
na lokální, národní i mezinárodní úrovni.
TEN SING (TS) je hudebně-sociální volnočasová
aktivita pro mladé ve věku 12 – 19 let. Náplní je zpěv,
hra v kapele, tanec, divadlo a množství kreativních
workshopů. V Ten Singu je mladým dáván prostor
pro seberealizaci a jsou vedeni k odpovědnosti za
sebe i za celé stvoření.

ROK 2013

TS ČERNILOV

…byl rokem stabilizace a zavádění systémů, které by
měly usnadnit přebrání veškerých aktivit po ukončení
projektu OPVK na konci roku 2014. YMCA DAP přímo
neorganizovala velké akce (tábor, festival), ale velkou
měrou se podílela na jejich personálním i materiálním
zajištění. Soustředili jsme se více na podporu mladých
vedoucích, jejich proškolení a zlepšení a zjednodušení
spolupráce a komunikace mezi skupinami napříč
republikou. Kromě již tradičních akcí (Know-how,
Volejbal, Gospel Night, apod.) jsme měli možnost
s programem letního soustředění TSCZ vystoupit na
YMCA Europe Festivale v Praze – akci pro několik tisíc
ymkařů z celého světa. Jsme velmi pyšní na to, že
v organizačním týmu této velké akce bylo mnoho
českých ymkařů, z nichž mnozí jsou nebo byli členy
YMCA DAP. Potěšil nás také zájem bývalých tensingářů,
kteří se aktivně nabízí s pomocí. Méně radosti nám
působící klesající zájem teenagerů o volnočasové
aktivity obecně, proto máme v plánu se v příštím roce
více zaměřit na nové nápady a cesty, které by nás
k mladým zase o něco přiblížily. Věříme, že do toho
půjdete s námi. Děkujeme vám všem za přízeň minulou,
současnou i budoucí.

V roce 2013 se Ten Sing Černilov scházel každé
pondělí na pravidelných zkouškách v Kulturním
a spolkovém domě v Černilově. I přes malý počet
tensingářů jsme elán do dalších měsíců neztráceli
a pořádali jsme různé akce. Kromě koncertů
v kostele, v domově důchodců nebo například
na táboře pro děti s postižením, jsme si tento rok
zpříjemnili výlety, posezením v pizzerii i
společným táborákem a piknikem. V červnu jsme
se vydali na víkend do Orlických hor, který jsme si
užili jako každou chvíli v tensingu (nebo možná
ještě o trochu víc). Kromě zpívání, různých her a
procházek po horách jsme pro zpestření natáčeli
videoklip.
Po prázdninách jsme se vydali do Brna na
tensingový festival. Dny v Brně jsme prožili
báječně a festival nás obohatil o nové přátele a
zážitky. Stejně tak Gospel Night v Praze, kde
panovala
vánočně-tensingová
atmosféra.
S dobrou náladou a s chutí do tensingaření se
těšíme i na příští rok.
Míša B.

Ondřej Strádal, hospodář
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