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Porada mládeže  17.11.2007 v Přerově 
 

Přítomni: Vlastík Stejskal, Benjamín Groll, Lukáš Maláč, Miriam Batlová, Daník Marek, Miriam Říčanová, Eva  
                 Urbanová, Tom Koutecký, Martin Koutecký, Jirka Marek, Štěpán Groll, Jirka Hölbling 
 
Úvodní pobožnost: Tomáš Koutecký 
 
Volba skrutátorů: Miriam Říčanová, Štěpán Groll  
 
Volba zapisovatelů: Eva Urbanová, Jiří Marek 
 
Zpráva předsedy SOMu: 
   Rezignovala Katka Vlčková, místo ní nastoupila Petra Danihelková. Dále rezignovala Miriam Kovářová, místo ní měl 
nastoupit Petr Maláč. 
   Na pořádaných akcích mládeže nebyl počet účastníků tak veliký, jako rok loňský. Akce byly vydařené.  
   Pod hlavičkou SEMu se konalo školení aktivních mládežníků a LST. 
 
Zpráva z celocírkevní porady mládeže konané v Brně - podal Martin Koutecký. 
 
Zpráva z jednotlivých mládeží: 
Šumperk: mládež se schází v počtu 8 – 10, pravidelněji než loňský rok 
Zábřeh: mládež není 
Suchdol nad Odrou: Mládež se schází pravidelně v počtu 2 – 3. Mládež se věnuje práce s dětmi. Pořádají klub pro  
                                    děti v takovém rozsahu, že žádají o grant. 
Krnov: Mládež se schází v počtu 8. Snížil se věkový průměr, výjimečně se sejde až 15 mládežníků. Jednou do roka   
            mládež připravuje víkend pro rodiny s dětmi a mládežnické bohoslužby – aktivně se podílí ve sborovém životě. 
Olomouc: Od letošního školního roku se mládež zapojuje do ekumenického setkávání mládeže v Olomouci  
                 (ekumenické mládežnické bohoslužby a jiné aktivity pro mládež). Na  bohoslužbách pro mládež bývá až 80  
                 účastníků. Za následek to má omezené scházení a méně příchozích do klasické mládeže ve sboru, které  
                 znovu obnovují. Budou se scházet ve středu. 
Ostrava: Schází se 8 – 10 mládežníků. Vedení mládeže se oslabilo odchodem na školy do jiných  
               měst. Schází se každý pátek. Problémem je dojíždění mládežníků z okolních vesnic. Světlé vyhlídky  
                – příprava konfirmandů. 
Šternberk: Schází se pravidelně každý pátek společně s mládeží od husitů v počtu 5 – 8. Občasné nabourání  
                   začátku mládeže kvůli členství některých mládežníků v orchestru, který má zkoušky. 
Frýdek Místek: Schází se v počtu 6-12. O prázdninách konali mládežnickou dovolenou na kolech – sbížení mládeže.  
                      Přes rok pořádali výlet na kolech, kino, víkendové pobyty, navázali ekumenické vztahy s katolickou  
                      mládeží, založili divadelní ekumenickou společnost, chytají bohoslužby Taize. 
 
Zprávy z dalších sborů jsou bez záruky: 
Český Těšín: Sbor zaměstnává na částečný úvazek faráře, který pracuje pouze s mládeží. Mládež tohoto sboru se  
                      schází pravidelně, neúčastní se seniorátních akcí.  
Hodslavice: Mládež ve sboru se schází  jako Royal Rangers. 
Nový Jičín: Mládež se neschází 
Odry: Mládež se schází. Jsou spíše mladší. Na seniorátní akce zatím nejezdí. 
Opava: Mládež se schází, ale seniorátních akcí se také moc neúčastní. 
Orlová: Funguje jako Ten Sing 
Vítkov: Schází se s mládeží v Odrách. 
Bruntál: Mládež se neschází. 
Hrabová: Mládež se neschází, ve sboru jsou snad asi tři mládežníci. 
Ostravice: Mládež se neschází, ale ve sboru jsou. 
Šenov: Mládežníci ve sboru pokud jsou, jezdí do Českého Těšína. 
Štramberk: Mládežníci prý jsou,ale neschází se. 
Hranice na Moravě: Mládež se údajně schází, ale nic bližšího není známo. 
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Zprávu o seniorátních webových stránkách podal Jirka Marek. 
Za den stránky navštíví asi 35 lidí. Fórum, které bylo zřízeno koncem ledna funguje díky moderátorovi fóra. Poslal se 
finanční příspěvek Evangnetu. Obecné věci týkající se webu budou řešeny na fóru. 
 
Zpráva o Moravskoslezském SEMu. 
Má za sebou jeden roku působení.  Výbor je v současné době šestičlenný. V lednu se bude konat (5.1.2008) valná 
hromada, kde se bude volit nový výbor, který by měl být osmičlenný. 
 
Rozprava:  
- Seniorátní tisk vychází dost nepravidelně, bylo by fajn, kdyby se našel někdo, kdo by byl ochotný se tomu věnovat, 
popřípadě pomoci Štěpánovi. 
- Je vůbec třeba, aby vycházel?  
- Chtělo by zjistit, jestli o to mládežníci o to mají zájem, ale dobré by bylo, aby se nejdříve vydalo jedno číslo. Nový 
SOM osloví někoho, kdo toto číslo vydá a potom se bude zabývat tím, že zjistí případný zájem nebo nezájem o 
seniorátní tisk. 
- Frýdecká mládež nabízí možnost využít vystoupení Divadelní ekumenickou společnost. 
- Nápad na vylepšení webových stránek (vystavit fotky SOMu, kalendář akcí,.....). Nápad přidělit jednotlivým lidem 
určité měsíce v roce,který by měli na starost, nebo toto využít v seniorátním tisku. 
-  Otázka faráře pro mládež. Někomu se nelíbí, aby byl farář pro mládež na poloviční úvazek farářem ostravského 
sboru. Je to věc s kterou jako mládež moc neovlivníme, jen je to jeden z možných návrhů. 
-  Seznam dobrovolníků Diakonie, někomu pozvánky chodí, někomu ne. Až bude další školení pro dobrovolníky,SOM 
by měl zajistit rozšíření těchto informací. Kdo bude mít zájem být v tomto seznamu,nechť se přihlásí Daníkovi nebo 
Štěpánovi.  
  
Volba zástupců  na celocírkevní poradu mládežekonanou 19.1.2008 v Praze. 
Zkusíme se domluvit s lidmi z jiných moravských seniorátů, zda by byli ochotni podpořit kandidáta do COMu z našeho 
seniorátu, popřípadě, zda mají kandidáta za jejich seniorát oni.  
 kandidáti: Štěpán Groll                
                  Jiří Marek                    
                  Lukáš Maláč               
                  Eva Urbanová             
                  Mirinka Říčanová        
                 Daniel Batla                 
                 
Volba náhradníků na CPM: 
zvoleni: Daník Marek, Jakub Hromádka, Martin Vémola, Petr Maláč 
 
Volba zástupců na konvent: 
kandidáti: Benjamín Groll        
                  Daniel Marek           
Náhradníci:    Eva Urbanová        1.náhradník         
                       Štěpán Groll           2. náhradník 
 
Volba SOMu: 
Tomáš Koutecký    
Daniel Marek          
Benjamín Groll      
Jirka, Hölbling        
Daniel Jun             
Vlastislav Stejskal  
Eva Urbanová      
Miriam Říčanová       
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Volba náhradníků do SOMu: 
navrženi:  Štěpán Groll                 1. náhradník 
  Miriam Batlová             2. náhradník 
  Martin Koutecký           3. náhradník 
   Petr Maláč                    4. náhradník 
                  
                 
TEAM 67 
Vzhledem k tomu, že akce byla spíše pro to, že to sloužilo k osobnímu růstu účastníků, než k  budování osobnosti 
vedoucího mládeže. Proto v této podobě TEAM fungovat nebude. Zájem o akci , která by sloužila k posílení osobního 
růstu. Tým, který by to připravoval: Eva Urbanová, Martin a Tomáš Koutečtí, Štěpán Groll, Ondra Dvorský. 
 
Letní seniorátní týden 
Skončil ve schodku, který uhradil SEM - byl pořadatelem akce. 
 
Listopadání 
Celkově se líbilo. Reakce na bohoslužby od lidí ze sboru byla kladná. 
 
 
Plánované akce na příští rok 
Volejbal v  Novém Jičíně termín zatím není známý 
 
Kudy Komenský nechodil 
7. – 9. března 2008 
Návrhy na místa konání:SOM osloví sbory podle počtu přidaných hlasů 
Štramberk (13), Suchdol (11), Zábřeh (7), Hrabová (3), Ostravice (2). 
 
Seniorátní dny mládeže 
9. – 11. května 2008 s tím, že pokud bude chtít SOM udělat setkání už od čtvrtka, je to na něm. 
Popř. (16 – 18. květen) 
Návrhy na místa konání: SOM osloví sbory podle pořadí 
Olomouc (14), Přerov (0), Zábřeh (12), Krnov (8), Hrabova (1). 
 
Letní seniorátní týden 
23. – 30. srpna 2008 
Návrhy na místa konání: Ptenský Dvorek, Redeta u Vrbna (Karlovic), Grůň  
 
Farář pro mládež 
Seniorátní výbor poslal na sbor dotazník, zda sbory faráře pro mládež vidí jako potřebného, zda by to pro ně byla veliká 
zátěž nebo ne. Jestli už 10 sborů řekne,že přispívat na místo faráře pro mládež nechtějí, tak se seniorát ocitá v situaci, 
kdy si musí ujasnit, jestli je farář pro mládež v seniorátu vůbec  potřebný. 


