
Porada zástupců mládeže: Přerov, 14.11.2009 
 

Účastníci: Eva Urbanová, Benjamín Groll, Daniel Marek, Jakub Dvorský, Klára Hanáková, Honza 
Wendlig, Petr Maláč, Ester Krupová, Adéla Holibková, Mariana Olšarová, Tomáš Koutecký, Štěpán 
Groll, Jiří Hölbling, Vlastislav Stejskal, Miriam Batlová. 
 
Program seniorátní porady mládeže: 

1) Pobožnost 
2) Volba skrutátorů 
3) Volba zapisovatelů 
4) Schválení programu 
5) Zpráva předsedy SOMu 
6) Zpráva zástupců celocírkevní porady v Brně 
7) Zpráva zástupců na konentu 
8) Zpráva o webu 
9) Zprávy z mládeží 
10) Volba seniorátního odboru mládeže 
11) Volba zástupců na celocírkevní poradu mládeže 
12) Volba zástupců na konvent 
13) Rozprava ke zprávám v bodech 4-8 
14) Návrhy na termíny a místa akcí 
15) Další návrhy 
16) Zakončení porady 

 
 

 1. Pobožnost 
- pobožnost vedla Eva Urbanová, text z 1.Korintským 3 
 

 2. Volba skrutátorů 
- navrženi na skrutátory byli Daniel Marek a Jakub Dvorský; aklamací byli uvedení zvoleni 
 

 3. Volba zapisovatelů 
- na zapisovatele byli navrženi Štěpán Groll a  Tomáš Koutecký; aklamací byli uvedení zvoleni 
 

 4. Schválení programu 
- program byl schválen aklamací 
 

 5. Zpráva předsedy SOMu 
- zpráva Vlastislava Stejskala (zpráva předložená SOMem konventu) 
 

 6. Zpráva zástupců celocírkevní porady v Brně 
- zástupci: Jiří Hölbling, Štěpán Groll, Tomáš Koutecký, Adéla Holibková, Daniel Marek 
- v pátek večer byla porada předsedů SOMů, náš SOM funguje v porovnání s dalšími dobře 
- porada byla tentokrát 2denní, volili se jen zástupci na synod, nevolil se nový COM 
- zapojení jednotlivých mládeží do diskuse o celocírkevních akcích a možnosti jejich zkvalitnění za 
přispění jednotlivých mládeží; jak vidí jednotlivé seniorátní mládeže možnosti celocírkevních akcí (i 
menších, třeba pro dvě seniorátní mládeže) 
- společný bowling, zakončení nedělními bohoslužbami 



 
 7. Zpráva zástupců na konventu 

- za mládež se účastnil Jakub Dvorský, zajímavá zkušenost, neprojednávalo se nic ohledně mládeže 
 

 8. Zpráva o webu 
- Jirka Marek (zastoupen Vlastislavem Stejskalem): moc nefunguje, malá aktivita, pracuje se na 
zlepšení 
 

 9. Zprávy z mládeží 
- Frýdek-Místek – za poslední rok se rozrostla o 4 lidi (kteří dorostli). Mládež je dvougenerační 
(vysokoškoláci, mladší). Akce během roku jsou stejné (2 chaty během roku, výlet do Prahy, kola). 
Mládežníci pomáhají ve sboru při bohoslužbách. Schází se jich 10-12. 
- Orlová – mládež se pořád neschází. Funguje zde Tensing. 
- Ostrava  
– mladší mládež – schází se jich 6-7. Velkou pomocí je, že se do mládeže zapojuje Eva Urbanová. 
Tento rok probírají různé biblické postavy. Kvůli přípravám Listopadání teď mládež trochu ztrácela. 
– starší mládež – vysokoškolská mládež, 6-8 lidí, program si připraví vždy jeden člověk, hodně 
diskusní mládeže, 
- Šumperk – kolem 8 lidí, má nápady na akce, horší je to s realizací, objevilo se tam asi 8 dětí, takže se 
rozjíždí dorost 
- Olomouc – vikářka - oživení, 2 a 4.pátek v měsíci, člen staršovstva si vzal na starost vedení mládeže 
(Marek Vraj) 
- Odry – pracují hlavně s mladší mládeží (okolo 15 let), schází se jich asi 15, dělají hodně víkendovek, 
akce i během týdne (volejbal), horší je to se vzdálenějšími akcemi (finance), mládež pracuje ve sboru 
(úklid, mládežnické bohoslužby) 
- Krnov – schází se jich asi 8-10, už se neschází jen rodina, je to dvou-generační, několikrát za rok se 
dělají mládežnické bohoslužby, zpívají při bohoslužbách, víkendovku s mládeží během roku neměli 
- Zábřeh – mládež se neschází, protože ve sboru není, nejsou tam ani děti, takže není výhled, že by 
mládež v budoucnu byla 
- Suchdol nad Odrou – 2 mládežnice, obě jsou studijně vytížené, mládež se ještě tento rok nesešla; 
workshop YMCA – v červnu a říjnu, asi 5 dětí ze základní školy, navázání kontaktu 
- Šternberk – ekumenická mládež (ČCE, husité), max 7 mládežníků + 2 faráři, z ČCE 2 mládežníci 
- Bruntál – 5 lidí, kteří jsou ale na školách, takže se nescházejí; vyhlídka v dětech – možnost do 
budoucna 
- Vítkov – mládež se neschází 
- Opava – mládež se schází nepravidelně, problém dostat ji na faru 
- Brno (a seniorátní mládež v ní) – schází se seniorátní mládež + někdo z jiných seniorátů nebo jiných 
církví; vysokoškolská mládež 1x měsíčně 
  

 10.Volba seniorátního odboru mládeže 
- kandidáti: 
- Vlastislav Stejskal  13 zvolen 
- Daniel Batla   8 
- Jirka Hölbling  12 zvolen 
- Barbora Halušková  8 
- Gabriela Halušková 9 zvolena 
- Jakub Dvorský  9 zvolen 
- Štěpán Groll  10 zvolen 
- Adéla Holibková  11 zvolena 



- Petr Maláč   8 
- Tomáš Koutecký  14 zvolen 
- Martin Koutecký  7 
- Bejamín Groll (nepřijímá) 
- Miriam Batlová (nepřijímá) 
- Hana Chroustová  9 zvolena 
- Ester Krupová (nepřijímá) 
 

− kandidáti na náhradníky: 
− Daniel Batla   3 3. náhradník 
− Barbora Halušková  2 4. náhradník 
− Petr Maláč   4 2. náhradník 
− Martin Koutecký  6 1. náhradník 

 Volba aklamací výše zmíněných kandidátů na náhradníky v pořadí, jak získali hlasy. - 
 odsouhlaseno.  
 

 11.Volba zástupců na celocírkevní poradu mládeže 
- porada bude volební, v Praze, datum ještě není jisté, někdy v polovině ledna 2010. 
- kandidáti: 
- Gabriela Halušková 13 - zvolena 
- Tomáš Koutecký  12 - zvolen 
- Eva Urbanová  12 - zvolena 
- Martin Vémola  11 - zvolen 
- Adéla Holibková  10  - zvolena 
- Martin Koutecký  10 - zvolen 
- Benjamín Groll  10 - zvolen 
- Štěpán Groll   9 
- Jakub Hromádka  9 
- Ester Krupová  9 
- Jakub Dvorský (nepřijímá) 
- Vlastislav Stejskal (nepřijímá) 
- Klára Hanáková (nepřijímá) 
- Petr Maláč (nepřijímá) 
- Daniel Marek (nepřijímá) 
- Jiří Hölbling (nepřijímá) 
 

− kandidáti na náhradníky: 
− Hana Chroustová 
− Štěpán Groll 
− Ester Krupová 
− Jakub Hromádka 

 Výše uvedení byli zvoleni za náhradníky aklamací. 
 

 12.Volba zástupců na konvent 
− kandidáti: 

− Jiří Hölbling (nepřijímá) 
− Benjamín Groll (nepřijímá) 
− Jakub Dvorský (nepřijímá) 



− Štěpán Groll (nepřijímá) 
− Tomáš Koutecký (nepřijímá) 
− Ester Krupová (nepřijímá) 
− Miriam Batlová (nepřijímá) 
− Daniel Marek (nepřijímá) 
− Petr Maláč (nepřijímá) 

 Zástupce na konvent zvolí nově zvolený SOM při nejbližší příležitosti svého setkání. 
 Petr Wolf by jako zástupce na konvent jel (námět pro nový SOM). 
 
 

 13.Rozprava ke zprávám v bodech 4-8 
- Oderská mládež nabízí mládežím na sborech možnost, že by pomohli s přípravou akce typu Action 
day pro navázání vztahů s mladými lidmi a „nalákání“ do mládeží 
- Eva U.: „Bude Jirka Marek dále dělat seniorátní web?“ Vlastislav S.: „Není proti, ale klidně by to 
nechal někomu jinému.“ Ester K.: „Zvlášť teď když je v Portugalsku, tak má horší přístup k fotkám a 
článkům z akcí.“ 
- Štěpán G.: „Web teď funguje spíš jako komunikační kanál (ale komunikace tam vázne). Spíš by to 
chtělo koncipovat jako informační kanál.“ Mariana O.: „Jirka se snažil přidat nějaký článek na fórum 
na zamyšlení s možností diskuse, ale lidé se toho moc nechytli.“ 
- Vlastislav S.: „Možnost psát nějaké kratší úvahy, sloupky, týdennní zamyšlení. Například ve 4-5 
lidech se střídat a psát sem nějaké kratší články pravidelně.“ → návrh: Porada mládeže ukládá 
novému SOMu, aby se zabýval obsahem seniorátního webu.  
 
 

 14.Návrhy na termíny a místa akcí 
 a) KKN: 

• Návrh na místo: 1. Krnov, 2. Hrabová, 3. Ostravice, 4. Šternberk, 5. Bruntál 
• Návrh na termín: 19.-21.3. 2010 nebo 12.-14.3. 2010 

 b) Volejbal 
• Návrh na termín: 13.2.2010 nebo 20.2.2010 

 c) Futsal 
• Návrh na termín: někdy v lednu, rozhodnou Oderští 

 d) SDM 
• Návrh na místo: 1. Odry, 2. Šternberk, 3. Opava, Zábřeh na Moravě, Hranice na 

Moravě, Ostrava, Prostějov 
• Návrh na termín: 7.-9.5.2010 

 e) LST 
• Návrh na místo: 1. Švagrov, Ptenský dvorek, 
• Návrh na termín: 21.-29.8.2010 (pokud to umožní ubytovací zařízení) 

 
Návrhy témat: Jak se vyrovnat s násilím ve Starém zákoně 
 Jak evangelizovat 
 Praktické téma – jak žít svůj praktický život s Bohem, s Ježíšem 
 Život ve společenství (třeba program na LST (delší série)) 
 Učednictví 
 
 

 15.Další návrhy 



- COM: navrhujeme za náš seniorát do COMu za faráře – Hanu Chroustovou; za mládež – Štěpána 
Grolla 
- spolupráci s jinými mládežemi vyřeší SOM 
- rozesílání seniorátních emailů přebírá po Danielu Markovi Eva Urbanová 
 

 16.Zakončení porady 
- poděkování a modlitba 
- konec 14:09 
 
 
 
 

Zápis provedl Tomáš Koutecký 
dne 14.11.2009 v Přerově 


