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13.11.2016 
Husovo náměstí 4, sbor ČCE Ostrava 

prezenční listina: Daniel Zmrzlík, Daniel Batla, Jan Dostál, Barbora Halušková, Gabriela Grollová, 
Benjamín Groll, Eliška Vlčinská, Karolina Sikorová, Hana Plachá, Eliška Plachá, Hana Horáková 
 
 

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. diskuze o tom, co může SOM a SEM nabídnout sborovým mládežím, lidem, skupinám 
10. diskuze o vzdělávání vedoucích mládeže, aktivních mládežníků 
11. zpráva zástupců z konventu 
12. volba zástupců na konvent 
13. zpráva zástupců z celocírkevní porady mládeže 
14. volba zástupců na celocírkevní poradu mládeže 
15. zprávy z mládeží 
16. návrhy míst a termínů na seniorátní akce 
17. jiné 
18. zakončení porady 

 
 
 
 
2. schválení programu porady 
 
Program porady byl schválen. 
 
 
3. volba zapisovatelů 
 
návrh: Daniel Zmrzlík 
hlasování: navržený byl zvolen jednohlasně 
 
 
4. volba skrutátorů 
 
návrhy: Jan Dostál 

 Hana Plachá 
hlasování: navržení byli zvoleni jednohlasně 
 
 
5. volba verifikátora 
 
návrh: Daniel Batla 
hlasování: navržený byl zvolen jednohlasně 
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6. zpráva předsedy Senioráního odboru mládeže 
 
Během tohoto roku jsme jako Seniorátní odbor mládeže konali tři akce. 
První z nich byla akce Kudy Komenský nechodil. Tato akce se konala v Šumperku, v místním 
evangelickém sboru a to 11.-13.března. Na tuto akci se přihlásilo 27 mládežníků a jejich hodnocení akce 
bylo kladné. 
Druhou akcí pořádanou tento rok byly Seniorátní dny mládeže, tentokrát v Českém Těšíně. Zde šlo 
hlavně o snahu navázat kontakt s místní mládeží a pozvat je na seniorátní akce. Nicméně tato snaha 
byla neúspěšná, protože na další akci se nikdo z těšínských neukázal. V této věci si jako SOM nevíme 
moc rady, ale tuto snahu už před námi mělo plno lidí a také neúspěšnou, takže to nepovažuje za prohru. 
Nicméně i tak si účastníci, kterých bylo 40-45, jak ze seniorátu tak i z Českého Těšína, akci 
pochvalovali. Akce se konala 6.-8.května. 
Poslední akcí připravovanou SOMem tento rok byl Letní seniorátní týden. Konal se v Uhelné, kousek od 
Javorníka u Jeseníku. Akce proběhla ve dnech 21.-28.srpna. Na akci se přihlásilo 50 účastníků. Podle 
zpětné vazby můžeme prohlásit, že se akce účastníkům líbila. 
Za poslední rok jsme se také dvakrát setkali se Spolkem evangelické mládeže(SEM), kdy jsme řešili 
otázky týkající se naší práce pro mládež a situaci v mládeži. Ze společných porad nám vyšlo pár věcí, 
na které bychom se chtěli zaměřit. Jedna z věcí je proč mládežníci nejezdí na akce. Jestli je to z důvodu 
peněz, nedostatku času či neatraktivnosti akcí, které pořádáme. Také bychom se chtěli zaměřit na 
mládeže, které jsou na sborech. Nabídnout jim různé prostředky na rozvoj jejich mládeže či programů na 
mládežích, ať už materiální nebo osobní pomoc. Chtěli bychom také mládež vzdělat v církevních věcech 
a to hlavně v tom, co dělá SOM, SEM, COM nebo jiné církevní orgány. Cílem tohoto je ujasnit 
mládežníkům, co která z organizací dělá, zpropagovat je, aby se mládežníci nebáli být do nich voleni a 
měli jasno v tom, co tam budou dělat. K řešení těchto věcí chceme využít poradu mládeže, která 
proběhne 13. listopadu v ČCE v Ostravě, po konci akce Ostravské listopadání. 
Na společném setkání jsme také řešili otázku pracovníka/faráře pro mládež. Ohledně tohoto, jsme 
posílali zprávu Seniorátnímu výboru, ale zkráceně můžu říct, že je potřeba tuto pozici obsadit, co 
nejdříve, samozřejmě ale vhodným kandidátem. 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. 
Jako SOM, jsme se sešli čtyřikrát osobně na víkendové nebo odpolední poradě. Na jedné z nich jsme se 
jako nově zvolený SOM bavili o tom, jak a co chceme dělat. Další tři setkání byly vždy před každou z 
akcí. Chceme se také setkat, abychom mohli zpětně reflektovat předešlý rok, naši práci a začít plánovat 
akce na příští rok. Kromě osobních setkání, komunikujeme přes emaily a přes skype, který je stěžejním 
prostředkem v plánování akcí. 
Atmosféra v SOMu je přátelská a pohodová, práce v něm není nijak stresující a všichni spolu 
vycházíme, jak jako kamarádi tak jako spolupracovníci. 
Já osobně bych se tento rok chtěl zaměřit více na rovnoměrné rozdělení práce, předchozí rok byl a stále 
je pro mě něčím novým a pořád zjišťuji, jak mám co dělat. Je možné, že hodně starších členů už přístí 
rok nebude kandidovat, proto je potřeba, co nejvíce zaučit ty mladší a také zpropagovat SOM, aby se 
mládežníci nebáli do něj vstoupit. 
Závěrem bych se chtěl podívat na seniorátní mládež. Zde pozoruji generační obměnu, většina je nyní ve 
věku 15-18 let, což je ale dobrý příslib do budoucna, i přesto, že teď jezdí méně mládežníků na akce. Je 
to ale také z důvodu velkého množství akcí v našem seniorátu. Každý si může vybrat kam chce jet, což 
je důvod toho, že na akcích bývá méně lidí, ale jako účastník těchto akcí můžu potvrdit, že to není na 
zmar. Akce jsou komornější a mládežníci pak můžou navázat bližší a důvěrnější kontakt. 
Do příštího roku tedy chceme vstoupit s příslibem pomoci mládežím na sborech, vzděláním mládeže a s 
doufáním, že se najde někdo, kdo bude ochotný pracovat pro mládež na pozici pracovník/farář pro 
mládež. 
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Daniel Zmrzlík, 
předseda Seniorátního odboru mládeže 
 
 
7. zpráva pracovnice pro mládež 
 
Drahé sestry a bratři, 
 
vzhledem k tomu, že jsem začátkem května nastoupila na mateřskou dovolenou, nebude má zpráva o 
činnosti mezi mládeží příliš obsáhlá. Protože jsem už také nemohla tolik cestovat, tak se má práce 
soustředila pouze na občasné návštěvy mládeží. Více času jsem se tedy věnovala spolupráci na 
přípravě setkání mládeže, a také se snažila předat dosud mnou plněné povinnosti dalším lidem, popř. 
osobě, která by nastoupila na místo. Dodnes je ale tato služba neobsazená, a tak se dílčí úkoly musely 
rozdělit mezi mládež, především tedy seniorátní odbor mládeže. Tito zástupci mládeže, kteří organizují 
seniorátní akce, jsou studenti a ve většině případů velmi zaneprázdněni. 
 
Proto by bylo velkou pomocí, kdyby místo pastoračního pracovníka mohlo být znovu obsazeno, a tato 
osoba by se dílčím úkolům mohla naplno věnovat, podporovat mládež a povzbuzovat ji k následování 
Ježíše Krista. 
 
Pavlína Lakomá, 
bývalá pracovnice pro mládež 
 
 
8. rozprava k bodům 6,7 
 
rozprava byla otevřena a ihned uzavřena aklamací. 
 
 
9. diskuze o tom, co může SOM a SEM nabídnout sborovým mládežím, lidem, skupinám 
 
diskuze neproběhla kvůli malému počtu zúčastněných 
 
 
10. diskuze o vzdělávání vedoucích mládeže, aktivních mládežníků 
 
diskuze neproběhla kvůli malému počtu zúčastněných 
 
 
11. zpráva zástupců z konventu 
 
Letošní konvent se konal  5.11. ve farním sboru v Opavě. 
Nejdůležitějším bodem celého dne byla volba pastýřské rady. Jelikož nebylo mnoho adeptů, volba se 
podařila prvním pokusem. 
Ohledně mládeže se řešili dva vznesené dotazy. Jeden se týkal zapojení mládeže z Českého Těšína. 
Shodli jsme se na tom, že je dobře, že je mládež v Českém Těšíně velmi aktivní. Farář sboru Mojmír 
Blažek poznamenal, že mládež má dlouholeté vztahy a kontakty se Slezskou církví a mládeží v Polsku. 
Mládež v Českém Těšíně ví, že u nás má dveře otevřené, ale zatím z důvodu vzdálenosti a dobrých 
vztahů, se bude převážně zapojovat mimo náš seniorát. Padla i poznámka, že mládež v Českém Těšíně 
se takto chová již dvacet let a pokud funguje, asi to jen tak nezměníme. 
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Druhý dotaz byl na uvolněné místo pastoračního pracovníka pro mládež. Zde výboru odpovídal 
převážně br. Farář Lukáš, který tuto problematiku velmi podrobně řešil s výborem SOMu i SEMu. 
Zdůraznil, že toto místo obsadit potřebujeme a že bez pastoračního pracovníka nebo faráře nejsme 
schopni posunovat naši práci dále. Zatím je v našich silách pouze držet veškeré aktivity v chodu. 
 
Jako jediný mládežník, si to odseděl :) Ondřej Holubec 
 
 
12. volba zástupců na konvent 
 
návrhy: Daniel Batla 

 Daniel Zmrzlík 
hlasování: navržení byli zvoleni aklamací (9 pro, 2 se zdrželi) 
 
návrhy náhradníků: Ondřej Dehner 

        Jan Dostál 
hlasování: navržení byli zvoleni aklamací (9 pro, 2 se zdrželi) 
 
 
13. zpráva zástupců z celocírkevní porady mládeže 
 
Celocírkevní porada mládeže se letos konala v březnu v Kolíně. Jelikož letos nebyla porada volební, tak 
bylo spoustu prostoru pro diskuzi a debatu o tom, jak to funguje v mládežích v jednotlivých seniorátech. 
Během dopoledne jsme za naši mládež vytvářeli koláž, kde jsme měli ztvárnit, jak to funguje v současné 
době v naší mládeži. Dále nám byly představeny akce, které se budou konat pod oddělením mládeže po 
zbytek roku. Po typicky evangelickém obědě (guláš to nebyl) nás čekalo interaktivní odpolední program, 
kdy jsme se ve skupinkách snažili přeložit biblický text do řeči „dnešního světa“ a hráli jsme hry, které 
měli rozvíjet naši kreativitu a spolupráci. Být na takové poradě je super zkušenost a můžete se poznat s 
lidmi z jiných seniorátů, takže určitě doporučuji. 
 
Barbora Halušková 
 
 
14. volba zástupců na celocírkevní poradu mládeže 
 
návrhy: Jan Dostál 

 Daniel Batla 
 Magdaléna Lukášová 
 Karolina Sikorová 
 Hana Plachá 

hlasování: navržení byli zvoleni aklamací (6 pro, 5 se zdrželo) 
 
návrhy náhradníků: Ondřej Dehner 

        Barbora Halušková 
        Hana Horáková 
        Eliška Plachá 

hlasování: navržení byli zvoleni aklamací (7 pro, 4 se zdrželi) 
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15. zprávy z mládeží 
 
Bruntál 
cca 8 lidí, kteří začali docházet po intenzivní misijní činnosti misijního pracovníka. Od října fungují sami 
pod vedením bývalého staršího sboru. Intenzivní spolupráce se Suchdolem(víkendovky) 
 
Český Těšín 
Z seniorátních akcí se u nás konal seniorátní den mládeže, a pár lidí od nás bylo na letní brigádě na 
Travné. 
Vlastní akce: víkendovka(na začátku roku), letní tábor ve Spálově, filmová noc, 25. 11. pořádáme 
společné setkání s dorostem ze SCEAVu, různé výšlapy a za měsíc bude Večernice. Z několika akcí 
jsem natáčel videa a po sestříhání jsme je pouštěli na různých akcích. 
Každou neděli se koná modlitební chvíle, každý pátek dorost/mládež. Občas proběhne nějaká spontánní 
akce, několikrát do roka se účastníme Setkání Těšínských mládeží a podobných celotěšínských akcí. 
Za tento rok byly vytvořeny stránky dorostmladez.cz, na kterých jsou vypsány budoucí události, 
fotografie a videa. Plánujeme udělat dorostový zpěvník. 
 
Frýdek-Místek 
Neschází se, teoreticky by tam byli asi 3 mládežníci. 
 
Hodslavice 
Zbyli jsme asi jen 3 mladežníci, tak se jako mládež momentálně nescházíme. V letošním roce se nám 
bohužel nepodařilo uskutečnit ani plánované opékání pro konfirmandy. Na seniorátní akce moc 
nejezdíme, ale letos se nám podařilo párkrát zavítat na Travnou. 
 
Hrabová 
Nic. Bohužel podle slov jejich faráře jsou mizejícím sborem 
 
Hranice 
2-3 Hranice, 1 Drahotuše , 2 Lipník  
Jezdí k nám z Olomouce Alda, s pár mládežníky z Olomouce, momentálně se ale nescházíme ale 
máme naplánovanou společnou oslavu, která se snad uskuteční 
 
Javorník u Jeseníku 
Nic, pokud tam není mládež z Travné nebo podobných akcí. 
 
Jeseník 
Podle minulé zprávy se mládež scházela každý týden, společně s KS. Bohužel nevím, jak to tam je teď. 
 
Krnov 
Mládež ČCE v Krnově se schází pravidelně každý týden v sobotu od 18 hodin. Průměrný počet je 5 lidí. 
Někteří mládežníci se účastní i seniorátních a státních akcí i pobytů na Travné. Občas se uskuteční 
filmová mládež, především ke konci školního roku. Mládež se podílela na programu víkendovky pro 
dorost a v měsíci říjnu proběhla společná víkendovka mládeže + Tensingu, se kterým začíná navazovat 
spolupráci. Dvakrát také proběhla společná mládež s Bruntálem, jednou v Krnově, podruhé v Bruntále i 
s opékáním špekáčků. Mládežníci se rovněž podílí na činnosti sboru – chvály, brigády, akce Pod nebem 
(pro veřejnost), vánoční scénka atp. 
 
Nový Jičín 
- mládež není 
- schůzky konfirmandů (4) 

http://dorostmladez.cz/
http://dorostmladez.cz/
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- náboženství (6) 
 
Odry 
Co se týče současné mládeže, nejsou to taková čísla, na jaké jsme byli zvyklí. Nová generace nastupuje 
pomalu. Mládež se schází cca co 14 dní v průměrném počtu 5-6. 
 
Ve spolupráci s mládežníky starší generace slouží mládež na táborech a víkendovkách pro děti, 
(víkendovky 2-3x do roka)., čas od času se u nás konají mládežnické bohoslužby (cca 3x do roka). 
 
V současné době takovým aktivizátorem scházení se nové mládeže je má dcera Bětka Hanáková. 
 
Olomouc 
Sborová mládež se schází pravidelně jedenkrát týdně v pátek v 18 hodin. Běžná účast je 10-15 lidí. Lze 
říci, že mládež nyní prochází generační obměnou – starší mládežníci odešli studovat na VŠ mimo 
Olomouc, naopak přicházejí mladší z řad konfirmandů. 
  
Do června letošního roku vedli mládež Marek Vraj a Jared Kenning. Po nástupu faráře Jana Lukáše 
předali vedení jemu. Většinu programů však mládežníci chystají sami- skupinky, které se střídají v 
přípravě programů. Zhruba jedenkrát za měsíc připravuje program br. Lukáš. 
  
Letos chceme pravidelně (zhruba jedenkrát za měsíc) zařadit setkání mládeže s programem odlišným 
od běžné schůzky – např. společná příprava jídla, promítání filmu, hraní deskových her, pozvání hosta. 
V minulých letech jsme takové programy zařazovali občas. 
 
Většina mládežníků se účastní seniorátních akcí. Oblíbené jsou zejména akce na Travné a také LST. 
Někteří mládežníci se účastní občasných tzv. společných mládeží s mládežníky z jiných sborů MSS.  
 
Zhruba jedenkrát za rok se koná společná mládež s olomouckými sbory CB a BJB. 
 
Opava 
Scházíme se nově s pravidelností co dva až tři týdny. Mezi pravidelné účastníky patří náš farář Pavel 
Janošík, který zároveň mládež vede. (Když nepřichystá program sám, může zadat úkol členu mládeže). 
Zúčastňují se 4 mládežníci, ale vzhledem ke krátkému měření předpokĺádáme větší počet členů (asi 6 - 
7). Programy se především týkají obecných témat křesťanství nevztahujícího se k určitému textu (vztah 
křesťanství a islámu, doslovný/racionální výklad Bible...) a jsou vedeny prostřednictvím živé debaty. 
Zdejší mládež tuto formu programů podporuje a vyhovuje jí. 
 
Orlová 
Nejspíše tam nikdo není, kromě Mirka Sedláčka a Štěpána Janči. 
 
Ostrava 
středoškolská mládež - setkávání jednou týdně, ve čtvrtky v 17:30 hod v klubovně. Pravidelní členi jsou 
4. Občas děláváme speciál-mládeže (vánoční mládež, kofolová mládež). Podílíme se na přípravě 
Ostravského listopadání, loni jsme poprvé dělali Akci Advent, kterou budeme dělat i letos (facebook, 
plakáty a záložky s texty o smyslu adventu). Účastníme se ekumenického celoostravského setkávání 
mládeže (mládež Dokupy), zveme různé hosty na naše setkání. Někteří členové jezdi na seniorátní 
akce. 
 
vysokoškolská mládež - setkávání jednou týdně, v utery v 19 hod ve farní kanceláři. Pravidelných clenu 
je 7. Dvakrát do roka (před Vánocemi a před prázdninami) jdeme místo mládeže na bowling. Občas 
organizujeme i jiné akce: escape game, laser game, víkendovka starší mládeže (na chatě v 
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Hošťálkové), které lákají i ostatní nepravidelné mladežníky. Většina účastníků je už pracujících a 
seniorátní akce jsou zaměřeny spise na mladší věkovou kategorii proto se jich neúčastní. 
 
Ostravice 
Pravděpodobně nic. Možný výskyt mládežníků na bohoslužbách. 
 
Prostějov 
Minulý rok se prý scházeli, není ale známo jak, kdy a v jakém počtu. 
 
Přerov 
Minulý rok jich mělo být do 5 mládežníků. Měli se scházet s farářem a vikářem. 
 
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 
6 lidí, forma skupinky, střídání ve vedení a studium knihy “Proč jsme vůbec tady”. Jendou za měsíc 
trénink a výstup s písněmi na bohoslužbách. 
 
Šternberk 
Pravděpodobně se neschází. Možný výskyt mládežníků na bohoslužbách. 
 
Štramberk 
Před rokem byla konfirmace pěti dorůstajících mládežníků, leč pravidelnými schůzkami mládeže se na 
to navázat nepodařilo. Několik mládežníků (cca 3) se účastní bohoslužebného života sboru. V letošním 
roce jsme uspořádali víkendový pobyt pro děti a mládež - ten se vydařil. Měli jsme ve sboru i jedno 
setkání mládežníků z několika dalších sborů. Jehož se zúčastnila i naše mládež v počtu tři. 
 
Seniorátních akcí se účastní jedna mládežnice. 
 
Šumperk 
mládež se schází někdy více,někdy méně pravidelně..vede je Petřík Maláč a schází se jich 3-5..akorát 
je, potvory, neumím dostat na akce,pac jsou jelita 
 
Vítkov 
Pravděpodobně se neschází. Možný výskyt mládežníků na bohoslužbách. 
 
Zábřeh 
Pozvolna dorůstá skupina dětí. (pozn. tedy asi nic) 
 
 
16. návrhy míst a termínů na seniorátní akce 
 
návrhy termínů: KKN- 10.-12.3.2016 

  SDM- 5.-7.5.2016 
  LST- 26.8.-3.9.2016 

 
proběhla rozprava k termínům seniorátních akcí 
návrhy míst: KKN- Šternberk 

       Ostravice 
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       Hrabová 
 

        SDM- Krnov 
       Nový Jičín 
       Odry 
       Ostrava 

 
        LST- Ptenský dvorek 

 
proběhla rozprava k návrhům míst na seniorátní akce 
 
18. zakončení porady 
 
porada byla zakončena 
 
 
 
 


