
Porada mládeže MSS v Ostravě, 12. 11. 2017  

Husovo náměstí 4, sbor ČCE Ostrava 
 
Prezenční listina: Eliška Zmrzlíková, Benjamín Groll, Hana Plachá, Hana Horáková, Barbora Halušková, 
Eliška Vlčinská, Ewa Jelinek, Gabriela Halušková, Daniel Batla, Michaela Vrajová, Tomáš Koutecký, Jan 
Dostál, Aleš Rosický, Daniel Zmrzlík, Ondřej Dehner 
 
Hosté: Jan Zálešák, Debora Zálešáková, Alžběta Branná 
 

Program porady mládeže 
 

1. přivítání, pobožnost 
2. schválení programu porady 
3. volba zapisovatelů 
4. volba skrutátorů 
5. volba verifikátora 
6. zpráva předsedy SOMu 
7. zpráva pracovnice pro mládež 
8. rozprava k bodům 6,7 
9. zpráva zástupců z konventu 
10. volba zástupců na konvent 
11. zpráva zástupců z celocírkevní porady mládeže 
12. volba zástupců na celocírkevní poradu mládeže 
13. zprávy z mládeží 
14. rozprava k bodu 13 
15. návrhy míst a termínů na seniorátní akce 
16. rozprava k bodu 15 
17. jiné 
18. zakončení porady 

 
 

1. Přivítání, pobožnost 
 
Lukáš 10, 38-42 

Zamyšlení nad příběhem Marie a Marty od Aleše Rosického. 

 
2. Schválení programu porady 

Program porady byl schválen aklamací. 
 

3. Volba zapisovatelů 
Návrh: Tomáš Koutecký 
Hlasování: navržený kandidát byl zvolen aklamací 
 

4. Volba skrutátorů 
Návrhy: Ewa Jelinek, Eliška Zmrzlíková 
Hlasování: navržení kandidáti byli zvoleni aklamací 
 

5. Volba verifikátora zápisu 
Návrh: Daniel Batla 



Hlasování: navržený kandidát byl zvolen aklamací 
 

6. Voba SOMu 
Návrhy: 

- Daniel Batla  souhlasí 
- Daniel Zmrzlík  souhlasí 
- Hana Plachá  nesouhlasí 
- Tomáš Koutecký nesouhlasí 
- Barbora Halušková nesouhlasí 
- Jan Dostál  souhlasí 
- Jan Maláč  souhlasí 
- Nicole Lukášová souhlasí 
- Eliška Vlčinská  nesouhlasí 
- Karolina Sikorová souhlasí 
- Magdaléna Lukášová souhlasí 
- Aleš Rosický  nesouhlasí 
- Michaela Vrajová nesouhlasí 
- Kateřina Domesová nesouhlasí 
- Ewa Jelinek  nesouhlasí 
- Benjamín Groll  nesouhlasí 
 

Návrh na uzavření kandidátky: Schváleno 
Otevření kandidátky, návrhy: 

 
- Zuzana Kušnírová nesouhlasí 
- Zuzana Dostálová souhlasí 
- Jakub Domes  nesouhlasí 
- Tomáš Koutecký nesouhlasí 
- Eliška Zmrzlíková nesouhlasí 

 
Návrh na uzavření kandidátky: Schváleno 
Otevření kandidátky, návrhy: 
 

- Jitka Vlčinská  nesouhlasí 
- Eliška Vlčinská  nesouhlasí 

 
Návrh na uzavření kandidátky: Schváleno 
 
Výsledky volby: 

- Daniel Batla   14 
- Daniel Zmrzlík   14 
- Jan Maláč   13 
- Jan Dostál   15 
- Nicole Lukášová  12 
- Karolina Sikorová  14 
- Magdaléna Lukášová  15 
- Zuzana Dostálová  9 
 

Nový seniorátní odbor mládeže byl zvolen ve složení uvedeném výše. 
 
Návrhy na náhradníky: 

- Jakub Domes  souhlasí 



- Eliška Vlčinská  souhlasí 
- Ondřej Dehner  nesouhlasí 
- Michaela Vrajová souhlasí 
- Barbora Halušková nesouhlasí 
- Eliška Zmrzlíková souhlasí 

 
Návrh na uzavření kandidátky: Schváleno 
 
Návrh na volbu nového skrutátora (místo Elišky Zmrzlíkové): 

- Hana Plachá 
Hlasování: zvolená kandidátka byla zvolena aklamací 
 
Výsledky volby náhradníků: 

- Jakub Domes  15  1. náhradník 
- Eliška Vlčinská  12  4. náhradník 
- Michaela Vrajová 13  3. náhradník 
- Eliška Zmrzlíková 14  2. náhradník 

 
Volba aklamací o tom, že zvolení kandidáti na náhradníky byli zvoleni v pořadí dle počtu hlasů: 
Schváleno 
 
Návrh na volbu nového skrutátora (místo Ewy Jelinek): 

- Eliška Zmrzlíková 
Hlasování: navržená kandidátka byla zvolena aklamací 
 

7. Zpráva předsedy Seniorátního odboru mládeže 
Během tohoto roku jsme jako Seniorátní odbor mládeže konaly tři akce. 
První z nich byla akce Kudy Komenský nechodil. Tato akce se konala v Odrách, v místním 
evangelickém sboru a to 10. – 12. března. Na tuto akci se přihlásilo 20 mládežníků a jejich hodnocení 
akce bylo kladné. Nemohu říci, kolik místních mládežníků se zúčastnilo. 
Záměrem toho, že se akce konala v Odrách, byla společná diskuze SOMu a Radka Hanáka o pozici 
faráře nebo pracovníka pro mládež. Já jsem se bohužel ze zdravotních důvodů nezúčastnil akce ani 
diskuze. 
Druhou akcí pořádanou tento rok byly Seniorátní dny mládeže, tentokrát v Krnově. Akce se konala 
nezvykle 26. – 28. května. Obvykle se koná první víkend v květnu, ale z důvodu překrývání se s akcí na 
Travné, jsme se rozhodli SDM posunout na tento termín. Akce se zúčastnilo 25 mládežníků a účast 
místní mládeže byla velká, okolo 8 mládežníků. Mládežníci byli s akcí spokojeni. 
Poslední akcí připravovanou SOMem tento rok byl Letní seniorátní týden. Konal se v Ptenském 
Dvorku, nedaleko od Prostějova. Akce byla tento rok pouze4 dny a proběhla ve dnech 27.-30.srpna. 
Na akci se přihlásilo 50 účastníků. Podle zpětné vazby můžeme prohlásit, že se akce účastníkům líbila. 
Ačkoliv akce z pohledu účastníka se mi líbila, z pohledu organizátora se mi organizace nelíbila; kvůli 
špatné komunikaci s vlastníky objektu. 
Během posledního večera na LST jsme udělali asi hodinový výklad o tom, co je to SOM, SEM, COM, co 
dělá Travná a jiné církevní orgány. Cílem bylo osvětlit mládežníkům tuto problematiku, vzhledem k 
tomu, že se bude letos volit nový SOM. 
Za poslední rok jsme se také setkali se Spolkem evangelické mládeže(SEM), kdy jsme řešili otázky 
týkající se naší práce pro mládež a situaci v mládeži. Na minulých společných poradách nám vyšlo pár 
problematických témat, na které jsme se chtěli zaměřit. Rozdělili jsme se do 4 skupin a řešili určité 
téma. A na této poradě jsme se bavili už o postupu v těchto tématech. Výsledkem byly zajímavé věci, 
jako např. že cena akcí nemá vliv na počet účastníků, již zmíněný výklad církevních organizací na LST, 
a další. 



Závěrem bych se chtěl ještě dotknout tématu faráře nebo pracovníka pro  mládež. Zkráceně můžu 
říct, že je potřeba tuto pozici obsadit, co nejdříve, samozřejmě ale vhodným kandidátem. Bavili jsme 
se s Radkem Hanákem i s Jakubem Pavlusem, ale ani jeden z nich teď není schopen se věnovat 
mládeži na seniorátní úrovni. Jako SOM a SEM, jsme schopni dělat akce i bez pracovníka/faráře, ale 
bez něj bude práce s mládeží stagnovat, podle některých může dokonce degradovat. SOM i SEM 
hledá vhodného kandidáta, ale zatím bez výsledku. 
 
Daniel Zmrzlík, 
předseda Seniorátního odboru mládeže 
 

8. Zpráva pracovnice pro mládež 
Nejspíše tato pozice zanikla, protože se dávala smlouva na rok a Pavlína Lakomá, bývalá pracovnice 
pro mládež, šla na mateřskou. 
 

9. Rozprava k bodům 7, 8 
Aleš Rosický: Je pro to, aby budoucí SOM hledal dál faráře pro mládež, podporuje tuto snahu. 
Daniel Batla: stále se hledá 
Daniel Zmrzlík: Ewa Jelinek by se měla přidat do mailing listu SOMu 
Daniel Batla: Seniorátní výbor aktivně hledá a má jednoho možného kandidáta. 
 

10. Zpráva zástupců z konventu 
Ještě není, protože konvent proběhne až v sobotu 18. 11. 2017 v Olomouci. 
 
Zpráva bude poslána emailem nebo předložena na příští poradě mládeže. 
Zúčastní se ho Daniel Batla a Jan Dostál. 
 

11. Volba zástupců z konventu 
Návrhy: 

- Daniel Batla 
- Jan Dostál 

 
Volba: navržení kandidáti byli zvoleni aklamací. 
 
Náhradníci: 

- Ondřej Holubec  
- Karolina Sikorová 

 
Volba: navržení kandidáti byli zvoleni aklamací. 
 
Návrh: pořadí náhradníků bude dáno pořadím, ve kterém byli navrženi. 
Volba: Ondřej Holubec byl zvolen 1. náhradníkem, Karolina Sikorová byla zvolena 2. náhradníkem 
 

12. Zpráva zástupců z celocírkevní porady mládeže 
Porada byla zahájena v pátek a to společným programem předsedů, místopředsedů a členů COMu. 
Pokračovala v sobotu ráno, kdy se představovaly jednotlivé senioráty. Proběhla také společná 
biblická dílna a po společném obědě byla porada zakončena volbou nového COMu. 
 
Daniel Zmrzlík 
 
 

13. Volba zástupců na celocírkevní poradu mládeže 
Návrhy: 



- Karolina Sikorová  nesouhlasí 
- Barbora Halušková  souhlasí 
- Jan Dostál   souhlasí 
- Daniel Batla   souhlasí 
- Tomáš Koutecký  nesouhlasí 
- Magdaléna Lukášová  souhlasí 

 
Otevření kandidátky, návrhy: 

- Michaela Vrajová  souhlasí 
- Gabriela Grollová  nesouhlasí 
- Eliška Zmrzlíková  nesouhlasí 

 
Návrh na uzavření kandidátky. 
Výsledky: všichni navržení kandidáti souhlasící se svou nominací byli zvoleni aklamací. 
 
Volba náhradníků na celocírkevní poradu mládeže: 

- Eliška Zmrzlíková  nesouhlasí 
- Hana Plachá   souhlasí  1. náhradník 
- Tomáš Koutecký  nesouhlasí 
- Karolina Sikorová  nesouhlasí 
- Benjamín Groll   nesouhlasí 
- Gabriela Grollová  nesouhlasí 

 
Otevření kandidátky, návrhy: 

- Aleš Rosický   souhlasí  2. náhradník 
- Daniel Zmrzlík   souhlasí  3. náhradník 
- Eliška Vlčinská   nesouhlasí 
- Ondra Dehner   souhlasí  4. náhradník 

 
Výsledky: navržení kandidáti byli zvoleni aklamací. 
 
Návrh: pořadí volby náhradníků bude dáno pořadím, ve kterém byli kandidáti navrženi. 
Volba: navržení kandidáti byli zvoleni v pořadí uvedeném výše. 
 

14. Zprávy z mládeží 
 
Bruntál 
Scházíme se pravidelně v pátky, průměrně se tam objeví asi 10 lidí. Mládež vedou 3 lidé. Skupina je to 
velmi živá, převážně dívčí, a je to spíše misijní práce než klasická mládež.  
 
Český Těšín 
Dorost: 
Dorost se schází každý pátek v 17:00 v přístavbě kostela. Náplní našeho společného setkávání jsou 
chvály, modlitby, hry, zamyšlení. Scházíme se v hojném počtu, tj. kolem 20.  
Každým rokem pořádáme společný tábor, víkendový pobyt, přespávající akce například filmová noc, 
která je už delší dobou osvědčená, silvestr nebo také deskové odpoledne.  
 
Mládež: 
Schází se pravidelně každé 2 týdny. Momentálně v neděli 17:00 v počtu 4-10 mládežníků. Náplň 
setkání podobná, jako na dorostě. Chvály, modlitby, zamyšlení, hra.. 
 



Dorost+mládež 
Společné akce pořádáme asi každé 2 měsíce, ať už jde o filmovou noc, výšlap, odpoledne chval,.. 
 
Frýdek-Místek 
Neschází se. 
 
Hodslavice 
Mládež se neschází, mladší generace se jako mládež také neschází. 
 
Hrabová 
Není. 
 
Hranice 
1x za 2 týdny v počtu 8 mládežníků (z toho 2 v konfirmační přípravě)+ 4 občasní mládežníci 
Mládeže začínají společnou večeří, každý přinese něco malého. Odkaz na večeři Ježíše a učedníků. 
 
Javorník u Jeseníku 
Nic, pokud tam není mládež z Travné nebo podobných akcí. Nejmladší člen sboru je šedesátník. 
 
Jeseník 
Podle minulé zprávy se mládež scházela každý týden, společně s KS. 
 
Krnov 
1x týdně v počtu 4-5 mládežníků. Spíše mladší mládež. Občas nějaká filmová mládež. 
 
Nový Jičín 
Mládež není. 
 
Odry 
Mládež není. Je to spíše dorost, 8-15 let. 
 
Olomouc 
1x týdně v počtu 10 +-3 mládežníků. 2x měsíčně připravují program skupinky v mládeži, 1 má farář, 1 
je zábavná. Občas přijedou opavští nebo i jiní. 
 
Opava 
Teoreticky bychom se měli scházet každý týden, uvidíme, jak se to bude dařit. Bývá tam 8 
mládežníků, občas se objeví někdo navíc. Speciální mládeže jsou: filmová, palačinková, etc. Program 
nám dělá Pavel Janošík 
 
Orlová 
Mládež není. Ale je tam spojení na mládež SCEAVu. 
 
Ostrava 
Máme dvě mládeže, mladší (středoškolskou) a starší (vysokoškolskou). 
Na tu mladší chodí pravidelně 3 holky a já s čímž zápasíme, protože když jedna z nás nepřijde 
povětšinou rušíme setkání. Ale když jsme všichni tak často odcházíme z mládeže v Dobré náladě a 
rady, ze jsme se potkaly. Na programech se střídáme. Dvakrát do roka máme kofolovou mládež, pak 
také vánoční mládež. Účastníme se různých vícegeneračních akci ve sboru (vánoční hry, Listopadání, 
spoluvedení dorostu a táboru). 
Na tu starší chodí 5 až 8 lidi. 2x do roka (před Vánocemi a prázdninami) chodíme na bowling, jednou 
do roka jedeme někam na víkendovku, nepravidelně pořádáme i jiné akce (escape game, laser game). 



Scházíme se ve farní kanceláři nebo jednou za čas u někoho z mládežníků. Na programech se 
střídáme. Obě mládeže se setkávají pravidelně jednou týdně 
 
Ostravice 
Naše mládež se schází v rodinách. A já(pozn. farář) jezdím hodně za nimi. Jsou to studenti SŠ a VŠ s 
omezeným časem. Nemají větší zájem o nějaké organizované akce. 

Prostějov 
Mládež se v Prostějově schází (čerství konfirmandi), maxim. počet 7, samá děvčata. Schází se každý 
týden, probíráme Ježíšova podobenství, občas navštívíme olomouckou mládež. V současné době o 
mládež pečují manželé Markovi, za což jsme jim vděčni. 
 
Přerov 
Od září 2017 vznikla malá skupinka konfirmandů (tři), se kterými plánuji dvou až tříletou přípravu ke 
konfirmaci. Budeme je vést k účasti na seniorátních akcích. 
 
Suchdol nad Odrou 
Pravděpodobně se neschází. Možný výskyt mládežníků na bohoslužbách. 
Minulý rok probíhala spolupráce s YMCA a měl tam být dorost. 
 
Šenov u Ostravy 
U nás v Šenově, momentálně se mládež neschází pravidelně. Budeme mít 4 konfirmandy a s nimi pak 
založíme dorosteneckou skupinu. 
 
Šternberk 
Pravděpodobně se neschází. Možný výskyt mládežníků na bohoslužbách. Sbor se drží tak tak. 
 
Štramberk 
Mládež se pravidelně neschází. Děláme jednou za rok víkendovku spíše pro děti, ale jedou i někteří 
mládežníci. Letos jsme zahájili konfirmační přípravu. Pracujeme na tom, aby alespoň několik 
"dorostenců" jelo do Olomouce na setkání. 
 
Šumperk 
Dneska (pozn. 3. 11.) nás čeká první setkání mládeže ve sboru tento rok. Minulý rok se nás scházelo 
6,  Šumperk je ale jaksi typický tím, že na víkendy všichni jezdí někam pryč a v týdnu se termín hledá 
dost těžko. Některé mládeže se ale konají na bowlingu, nebo s nějakou jinou sportovní aktivitou.  
 
Vítkov 
Pravděpodobně se neschází. Možný výskyt mládežníků na bohoslužbách. 
 
Zábřeh 
Pozvolna dorůstá skupina dětí. (pozn. tedy asi nic) 
 
 

15. Rozprava k bodu 14 
Aleš Rosický: sborové mládeže ve velké části sborů nefungují, o to důležitější je role seniorátní 
mládeže 
Daniel Batla: páteční mládež není to nejatraktivnější, co by lidi v tom věku táhlo 
Tomáš Koutecký: je to dáno i počtem lidí v mládežích, ve 2-3 lidech to ty lidi na setkání netáhne tolik, 
jako když je v tom sboru větší skupina mládeže 
 

16. Návrhy míst a termínů na seniorátní akce 



Návrhy termínů: KKN – 9. – 11. 3. 2018 
 SDM – 4. – 6. 5. 2018 
 LST – 25. (26.) 8. – 1. 9. 2018 
 
Návrhy míst:  KKN –  Hranice 
  Zábřeh 
  Přerov 
  Prostějov 
 
 SDM –  Nový Jičín 
  Ostrava 
  Frýdek Místek 
 
 LST – Hodoňovice 
  Svatý kopeček (Olomouc) 
 
 

17. Rozprava k bodu 16 
Byla navržena další místa konání (dopsána do seznamu v bodu 16). 
Tomáš Koutecký: Při plánování termínů komunikovat s lidmi v Setkávání, aby nedocházelo 
k překryvům akcí. 
 
 

18. Jiné 
Za 14 dní bude probíhat bibliologický seminář – způsoby čtení Bible. Vedoucí bude paní z Německa, 
která má s tímto velké zkušenosti. 
8. 12. bude poslední setkání Venite v tomto roce a bude v Prostějově – další informace k tomuto se 
budou ještě posílat emailem. 
Seniorátní trika by chtělo dořešit. Bylo by dobré, aby si to vzal jeden člověk (ze SOMu nebo mimo 
SOM) na starost a komunikoval by se SOMem. Tomáš Koutecký si to vezme. 
 

19. Zakončení porady 
porada byla zakončena 
 
 

V Ostravě 12. 11. 2017 zapsal 
Tomáš Koutecký 

 
 

V Olomouci 19. 11. 2017 verifikoval 
Daniel Batla 


