Pravidelně fungující aktivity a skupiny:
TenSing Černilov

Důvěra v KRISTA
Alternativa pro KULTURU (mladých)
Prostor pro KREATIVITU
Letošní rok byl pro naší organizaci velkou zkouškou, stejně
jako pro mnoho dalších, které se věnují práci s mládeží.
Podpora této oblasti ze strany státu klesla na minimum. Proto
bych hned na úvod této VZ rád poděkoval všem sponzorům,
kteří pomohli spolufinancovat naše aktivity. I přes tuto
výpomoc jsme byli nuceni navýšit účastnické poplatky téměř
všech akcí (včetně členských příspěvků v naší organizaci),
což se odrazilo na mírném poklesu účasti. Stále jsme se
však snažili vycházet vstříc sociálně slabším jedincům.
V naší nabídce akcí opět jednoznačně převládala netradiční
hudebně-sociální aktivita TENSING. Pokračovala činnost tří
celoročně fungujících skupin (Černilov, Krnov, Vrchlabí),
uskutečnily se pravidelné letní projekty TSCZ a TS Želiv.
Začátkem září jsme se vypravili opět na úspěšné koncertní
turné TSCZ na Slovensko. Bohužel se nám ani letos
nepodařilo převážně kvůli financím a personálnímu zajištění
obnovit tzv. KVaS (Kurz vedoucích a spolupracovníků),
Know-how seminář ani duchovně laděný Solný Mlýn.
Dáváme si to za úkol do příštího roku, protože cítíme, že tyto
akce chybí a jsou potřeba.
Zajímavou novinkou bylo setkání 3 TS skupin a společné
vystoupení na koncertě pro veřejnost nazvaném Gospel
Night Hradec Králové. Na jaře se také někteří členové
zúčastnili Setkání YMCA na Soběšíně. Účast budeme velmi
doporučovat a podporovat i v příštích letech, neboť je to
skvělá příležitost poznat ymkaře z celé ČR, pobavit se,
prezentovat své aktivity a také se něčemu novému přiučit. Na
podzim pak opět proběhl ČSTS Festival – tentokrát na
Mělníku. Celý rok pak jako už tradičně uzavřela TenSing
Krnov Gospel Night se svou neopakovatelnou atmosférou.
O dalších novinkách a změnách (především KČT a ČVTS) se
dočtete v dalších řádcích této VZ.
Pokračuje i projekt Přátelé českého TenSingu. Má za úkol
oslovit především bývalé tensingáře a všechny výdělečně
činné, kteří chtějí podporovat aktivity YMCA DAP. Funkce
„TS sekretáře“, který má za úkol především administrativní
podporu akcí YMCA DAP, byla od poloviny roku vykonávána
dobrovolně. Vybrané prostředky na krytí nákladů sekretáře
byly použity na financování celorepublikových akcí.

(Ondřej Strádal – TS sekretář)

Vystoupení na plese sdružení Ulita Černilov, vystoupení na
jarní Gospelnight v Hradci Králové, koncert pro základní
školu v Černilově, vlastní koncertní turné po městech
východních Čech, adventní koncert v kostele ČCE a již
tradiční účast na celorepublikových tensingových akcích jako
jsou TSCZ tábor, TSCZ turné, ČSTS festival a Gospel Night
Praha, svědčí o tom, že rok 2010 byl pro TenSing Černilov
velmi úspěšný. Díky těmto akcím se podařilo o naši aktivitu
vzbudit větší zájem veřejnosti, což se promítlo v nabídce
dalších vystoupení, či spolupráce s dalšími kulturněhudebními subjekty. Pravidelné zkoušky TS Černilov i nadále
probíhají každé pondělí od 18:00 hod. v KSD Černilov.

(David Strádal)
TenSing Krnov
Heslo roku 2010 pro naši skupinu by mohlo znít takto:
"Tensingáři TenSingu Krnov spojte své síly a nenechte
TenSing Krnov v roce 2010 usnout!" Vlivem odchodu
maturantů a dlouholeté opory starších tensingářů jsme se
museli poprat s rozdělením povinností a kompetencí mezi
mladší členy a přenést odpovědnost i na členy zcela nové.
Sami se můžeme pochválit, protože se to povedlo dobře, a
nejen, že vznikla opět dobrá parta tensingářů, ale také jsme
podnikli několik koncertů a akcí, ze kterých máme radost. Z
těch nejúspěšnějších můžeme jmenovat letní koncert v
Kofola music Klubu v Krnově, Vánoční koncert pro Církevní
pomocnou školu, adventní akci Tensing Krnov Gospel Night
a také víkendovku v Elimu Opava. V roce 2010 jsme také
obnovili hudební vybavení o nové nástroje, o které se pečlivě
stará technik Vladimír, dále nově a kreativně funguje kapela
pod vedením Lukáše. Sbor také posílil, za což vděčíme
sbormistryni Marice. Věříme, že rok 2011 bude pro nás další
výzvou a rozšíříme svou členskou základnu z cca 17
tensingářů alespoň na 25 členů.

(Hana Neugebauerová)
TenSing Vrchlabí
TenSing Vrchlabí v roce 2010 znovu proměnil svou členskou
základnu. Scházeli jsme se pravidelně každou středu na faře
ČCE Vrchlabí v průměrném počtu 13 lidí. V hojném počtu se
jeho členové účastnili místních i celorepublikových akcí. Akcí,
které jsme v loňském roce společně podnikli, bylo mnoho. Za
zmínění stojí však víkendové akce v Herlíkovicích, koncerty
na školách, koncerty na náměstí ve Vrchlabí, koncerty pro
veřejnost na faře i v kulturním domě ve Vrchlabí. Jako
tradičně jsme se zúčastnili ČSTS festivalu na Mělníku,
letního TS tábora v Mařenicích a Gospel Night v Praze. Díky
charitativnímu koncertu v prosinci jsme přispěli i na projekty

organizace "Člověk v tísni". Velmi si vážíme a děkujeme
sboru ČCE Trutnov za zapůjčování ozvučení na naše
koncerty. Jako každoročně i letos přijde TS o 15ti a 18tileté
členy, kteří odchází na střední a vysoké školy do jiných měst.
Proto je budoucnost TS jen v Božích rukou a necháme se
překvapit, jaké plány s námi On v roce 2011 bude mít.

(Klára Chlápková)

Jednorázové akce a podniky:
Gospel Night Hradec Králové
Tento výjimečný a prozatím ojedinělý projekt proběhl o
víkendu 16. - 18. dubna v krajském městě východních Čech Hradci Králové. Samotné koncertní vystoupení Gospel Night,
kterého se účastnily tři tensingové skupiny (TS Černilov, TS
Vrchlabí, TS Želiv), proběhlo v sobotu. Gospel Night Hradec
Králové však nebyla jen počátkem v regionální spolupráci a
přátelství jednotlivých tensingových skupin, nýbrž také byla
součástí
větší
celo-víkendové
akce
východočeské
evangelické mládeže s názvem SeDM. Toto propojení akcí
bylo velkým obohacením v mnoha směrech pro všechny
zúčastněné.

(David Strádal)
Česko-slovenský TS Festival na Mělníku
V roce 2010 se tradičně v době podzimních prázdnin
uskutečnil Československý tensingový festival, tentokrát na
Mělníku. Kromě klasického festivalového programu
(workshopy, koncerty, megasbor) proběhlo letos několik
netradičních aktivit: velký outdoor ve znamení drakiády nebo
velká oslava plnoletosti TenSingu v ČR, která nás pomocí
stroje času přenesla zpět do roku 1992, kde jsme „uvařili“
TenSing a vyslechli koncert TenSingu Fosil a poté jsme
cestovali časem směrem do přítomnosti se zastávkami
v letech, které byly pro české hnutí TenSingu důležité a
nahlédli jsme i do blízké budoucnosti, konkrétně na Evropský
tensingový festival 2011 v Německu. Za úspěch považujeme
závěrečný koncert, který navštívila široká veřejnost nejen
z řad příbuzných a bývalých tensingářů. Také nás velmi
těšila účast obnoveného TS Bratislava, který pomohl vytvořit
vskutku československou atmosféru.

(Magdalena Rounová)
Gospel Night v Krnově
Tato tradiční akce je v Krnově oblíbenou hudební akcí,
kterou pořádá naše občanské sdružení ve spolupráci s
tensingovými skupinami v ČR, sborem Českobratrské církve
evangelické v Krnově a za finanční podpory Města Krnova.
Již 7. rokem krnovská Gospel Night probíhá v adventním
období, kdy tensingáři přijedou do Krnova a společně během

dvou dnů a jedné noci nacvičí vánoční program a uspořádají
v rámci projektu Adventních koncertů ČCE gospelový koncert
pro veřejnost. Stejně jako v minulých letech, i letos byla
účast veřejnosti na koncertu veliká a úspěch byl potvrzen
benefičním výtěžkem, který činil 2300Kč a byl určen pro
podporu Dobrovolnického centra Elim v Krnově. Gospelový
sbor tvořilo přes třicet zpěváků a hudebníků - tensingářů.
Nejen, že odjížděli s dobrým pocitem, že pomohli svým
vystoupením Dobrovolnickému centru, ale také se zážitky
společně stráveného času a příjemného víkendu. Těšíme se
na další ročník TenSing Krnov Gospel Night 2011 v Krnově!

hranicemi na Slovensku. Původní plánovanou cílovou
destinací pro celé turné mělo být hlavní město Slovenské
republiky - Bratislava. Nakonec se však základnou turné
stala základní škola v Pustých Úlanech nedaleko za
Bratislavou. Zde o nás, ve spolupráci s ECAV, bylo výborně
postaráno. Koncertní vystoupení pak proběhla v Pustých
Úlanech (open-air), v sousedním Velkém Grobu (v kostele),
v Levicích (ZŠ) a v Bratislavě (také ZŠ). Podařilo se podpořit
obnovující se TenSing Bratislava a celkový úspěch byl
obrovský. To potvrzuje i televizní reportáž o našem
koncertním turné v hlavním zpravodajství TV Levice.

(Hana Neugebauerová)

(David Strádal)

Pravidelné letní projekty:

Výroční zpráva YMCA DAP o.s. 2010

Porady a pracovní skupiny:

TSCZ(SK) 2010
I v roce 2010 se uskutečnil další letní tensingový tábor
spojený s následným turné. Tábor se tento rok přesunul do
severních Čech, do Mařenic. Noví vedoucí z předchozího
roku se osvědčili výborně i tentokrát a jejich nadšení se
projevilo i na celkové náladě všech účastníků.
Tábor byl završen koncertem pro tamní domov pro ženy se
zdravotním postižením a dvěma vystoupeními v Ústí nad
Labem na oslavách 20 let YMCA.
Pro velký úspěch i letos proběhlo zářijové turné na
Slovensku, tentokrát v okolí Levic. S velkým úspěchem
proběhlo několik koncertů na školách a v hostující farnosti
přičemž byl zřejmě pokořen rekord počtu koncertů za jeden
den v posledních několika letech.

(Filip Rajnoch)
TenSing Želiv
Stejně jako v posledních sedmi letech, i letos se do
TenSingového programu na Evangelizačním kurzu v Bělči
nad Orlicí zapojilo necelých třicet teenagerů. Společně
během celého týdne nacvičovali koncertní program,
sportovali, hráli různé hry, dramaticky ztvárňovali biblické i
jiné příběhy. Část programu si pro ně připravili také zkušení
TS vedoucí, jako např. Radim Žárský, který stál u zrodu
tohoto netradičního letního TenSingu. Celý týden pak uzavřel
více než hodinový koncert. Kromě léta se TS Želiv sešel také
na dvou víkendových soustředěních (jedno společné s TS
Černilov), zúčastnil se GN HK, GN Praha, měl koncert na
ČSTS Festivale a jednotlivci se zúčastnili i dalších
tensingových akcí.

(Ondřej Strádal)
Turné TSCZ 2010 na Slovensko
I v roce 2010 navazovalo turné programově na letní
tensingový tábor TSCZ 2010. Proběhlo 10. - 15. září za

ČVTS - Český Výbor TenSingu
Naposledy se sešel v dubnu a poté byla jeho činnost
pozastavena k 12.6.2010 rozhodnutím Valné schůze a
Výboru YMCA DAP o.s.

KČT – Komitét Českého TenSingu
Během posledních roků stále více klesala efektivnost ČVTS
(Český výbor tensingových skupin). Rok 2010 byl vrcholem
této krize, kdy se již ČVTS nebyl schopen sejít
v smysluplném počtu. Na poslední dubnové schůzi ČVTS
bylo všemi přítomnými schváleno pozastavení činnosti ČVTS
a byl podán návrh o dalším fungování. Valná schůze YMCA
DAP podle návrhu ustanovila a v červnu schválila stanovy
nové programové komise nazvané Komitét českého
TenSingu, která plně nahradila ČVTS. Následně proběhlo
výběrové řízení, které bylo ukončeno 30. září. Funkční
období KČT započalo k datu 11. 2. 2011. Více informací o
KČT je k nalezení na www.tensing.cz.

(David Strádal)
ETS - Evropská TenSingová skupina
ETS Group měla v roce 2010 konferenci v Německu, ve
městě Homberg. Český TenSing zde měl jednoho zástupce.
Hlavním tématem jednání byl Evropský TenSingový festival,
který se uskuteční v Německu (31.7. – 6.8. 2011). Česká
republika v průběhu roku velmi usilovně plánovala svou
účast. Podílí se na přípravách festivalu na národní
(připravujeme TSCZ, po kterém bude následovat turné do
Německa na festival) i mezinárodní (máme zástupce v
mezinárodních
programových
skupinách)
úrovni.
Očekáváme, že rok 2011 bude důležitým rokem pro
mezinárodní dění v českém TenSingu.

(Vladislava Hudeczková)
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