
Zápis ze seniorátní porady mládeže, Ostrava 9. 11. 2014 
 

1. Pobožnost 
2. Skrutátoři – zvoleni: Daniel Marek, Eliška Vlčinská, Stanislav Rosický 
3. Zapisovatel – zvolen:  Daniel Batla, Verifikátor – zvolena: Hanka Plachá 
4. Zpráva předsedy SOMu (viz příloha) 
5. Zpráva zástupců z celocírkevní porady mládeže (viz příloha) 
6. Volba zástupců na celocírkevní poradu mládeže 

- Návrh 
o Standa Rosický 
o Hanka Plachá 
o Magda Lukášová 
o Matěj Trampler 
o Radek Lojda 
o Tomáš Koutecký 
o Eliška Barotová 

- Volba řádných zástupců 
o Standa Rosický (hlasů: 6) 
o Hanka Plachá (hlasů: 12) 
o Magda Lukášová (hlasů: 14) 
o Matěj Trampler (hlasů: 12) 
o Radek Lojda (hlasů: 2) 
o Tomas Koutecký (hlasů: 12) 
o Eliška Barotová (hlasů: 13) 

 Návrh na zvolení náhradníků z předešlé volby řádných zástupců v pořadí 
dle počtu hlasů – schváleno: 11 pro, 2 proti, 2 se zdrželi 

- Volba náhradníků 
o Standa Rosický (1. náhradník) 
o Radek Lojda (2. náhradník) 

7. Zpráva pracovnice pro mládež (viz příloha) 
8. Zpráva z konventu (viz příloha) 
9. Volba zástupců na konvent 

- Návrh 
o Daniel Batla 
o Ludmila Lukášová 
o Ondřej Holubec 
o Matěj Trampler 

- Volba řádných zástupců 
o Daniel Batla (hlasů: 13) 
o Ludmila Lukášová (hlasů: 9)  
o Ondřej Holubec (hlasů: 5)  
o Matěj Trampler (hlasů: 1) 

 Návrh na zvolení náhradníků z předešlé volby řádných zástupců v pořadí 
dle počtu hlasů – schváleno: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel 

- Volba náhradníků 
o Ondřej Holubec (1. náhradník)  
o Matěj Trampler (2. náhradník) 

 
10. Zprávy z mládeží 

a. Bruntál – nevíme 
b. Český Těšín – cca 30 mládežníků, schází se v pátky 



c. Frýdek-Místek – viz příloha 
d. Hodslavice – mládež funguje 
e. Hrabová – nevíme 
f. Hranice – občasné scházení, nic pravidelného 
g. Jeseník – spokojení, mládež se schází 
h. Krnov – pravidelně se shází v  počtu 9+4, aktivní na seniorátním poli, ekuména 
i. Novy Jičín – nevíme 
j. Odry – schází se pravidelně 
k. Olomouc – schází se pravidelně v pátky, v počtu 12(+-4), aktivní 
l. Opava – mladší mládež se schází pod vedením faráře, starší jen občasně, plánují 

společnou Vánoční mládež 
m. Orlová – schází se, v počtu cca 4 
n. Ostrava – čtvrtky, generační obměna, věk 12-20, okolo 8mi lidí, velký nezájem o 

seniorátní akce, starší mládež (viz příloha) 
o. Ostravice – nevíme 
p. Prostějov – schází se pravidelně 
q. Přerov – 3 mládežníci, neschází se 
r. Suchdol – nevíme 
s. Šenov – každý týden, okolo 5 lidí 
t. Šternberk – mládež se neschází 
u. Štramberk - nevíme  
v. Šumperk – cca 3 mládežníci, neschází se 
w. Vítkov – neschází se 
x. Zábřeh – mládež není 

11. Rozprava ke zprávám 
- Návrh na ukončení rozpravy – schváleno: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel 

12. Návrhy na termíny dalších plánovaných akcí a místa 
a. Jeseník – sbor byl nadšený po předchozí zkušenosti, KKN 
b. Frýdek-Místek – možnost návštěvy Marlenky 

13. Zakončení porady 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zapsal: Daniel Batla, 10. 1. 2015 
Verifikovala: Hanka Plachá, 13. 1. 2015 


