
Zápis z porady mládeže 17. 11. 2012 

Účastni: David Stokláska, Eva Urbanová, Hana Plachá, Tomáš Koutecký, Jiří Marek, Štěpán Groll, Daniel 

Zmrzlík, Vlastik Stejskal, Pavel Krušinský, Ondřej Provazník, Daniel Batla, Benjamín Groll, Gabča 

Halušková, Martin Koutecký, Mirek Sedláček, Robert Kovarik, Magda Zacpalová 

Program: 

1) Pobožnost 

2) Volba skrutátorů 

3) Volba zapisovatele a verifikátora zápisu 

4) Zpráva předsedy SOMu 

5) Zpráva pastorační pracovnice pro mládež 

6) Zpráva předsedy M-SEMu 

7) Zprava zástupců z celocírkevní porady mládeže 

8) Zpráva zástupců na konvent 

9) Zprávy z jednotlivých mládeží 

10) Volba zástupců na celocírkevní poradu mládeže 

11) Volba zástupců na konvent 

12) Rozprava ke zprávám 

13) Návrhy na termíny a místa akcí na rok 2013 

14) Zakončení porady 

 

1. Pobožnost 

Daniel Batla měl pobožnost na text z Filipských 2. kapitoly. 

 

2. Volba skrutátorů 

Navrženi: Dan Zmrzlík, David Stokláska 

Volba: zvoleni aklamací 

 

3. Volba zapisovatele a verifikátora zápisu 

Návrh na zapisovatele: Tomáš Koutecký 

Volba: zvolen aklamací 

Návrh na verifikátora zápisu: Pavel Krušinský 

Volba: zvolen aklamací 

 

4. Zpráva předsedy SOMu 

Zprávu přednesl předseda SOMu (Martin Koutecký) a je součástí zápisu jako Příloha 1. 

 

5. Zpráva pastorační pracovnice pro mládež 

Zprávu přednesla Eva Urbanová a je součástí zápisu jako Příloha 2. 

 

6. Zpráva předsedy M-SEMu 

Zprávu přednesl předseda M-SEMu (Vlastik Stejskal) a je součástí zápisu jako Příloha 3. 

 



7. Zpráva zástupců z celocírkevní porady mládeže 

Zprávu přednesl Benjamín Groll. 

V rámci celocírkevní porady mládeže se v sobotu dopoledne konal workshop, během něhož se 

vymýšlel program Sjezdu (návrh), aby si účastníci vyzkoušeli, jaká je práce COMu při přípravě 

Sjezdu. 

Odpoledne byla panelová diskuse (s Michalem Samiecem a dalšími). Dále odpoledne mluvila 

nová šéfredaktorka Bratrstva. 

Četly se zprávy z mládeží v jednotlivých seniorátech. 

 

8. Zpráva zástupců na konvent 

Zprávu sepsala Lída Lukášová, přečetl ji Jiří Marek. 

Zpráva je součástí zápisu jako Příloha 4 

 

9. Zprávy z jednotlivých mládeží 

Bruntál – není žádná mládež. Jsou tam mladí ve věku 18 let. Vlastik s nimi chtěl něco podnikat, 

ale mládežníci neměli zájem (zdůvodnění nedostatkem času). 

Český Těšín – mládež funguje (průměrně 20 lidí), je tam farář a pastorační pracovnice. Fungují 

poměrně odděleně od zbytku seniorátu, spolupracují se Slezskou církví evangelickou. 

Frýdek-Místek – mládežníků ubývá, 8 aktivních členů, setkává se 2-5 členů. Minulý rok přešlo 

více lidí do střední generace. Rozpětí od 17-25 let, převážně vysokoškoláci. Snaží se o inovaci 

obsahu i formy. Ústřední bod – biblický program s br. farářem. Jednou za 6 týdnů bývá filmová 

mládež. Občas bývá čajovna. Mimo pravidelné mládeže bývají jednou za půl roku víkendová 

setkání v Beskydech. V létě se mládežníci účastní týdenního cyklovýletu. Letos se konal po 

druhé ples (v únoru). V současné době se vymýšlí ples na příští rok. Mládež se aktivně účastní i 

sborového života (při bohoslužbách i mimo ně). Mládež se aktivně zapojila do přípravy akce Noc 

kostelů. 

Hodslavice – mládež se schází (průměrně 8 lidí), občas dělají společné mládeže s Valmezem 

Hrabová – o mládeži nemáme zprávy; mají tam 3 konfirmandy 

Hranice – 1 mládežnice, mládež se ve sboru neschází, mládežnice se aktivně účastní 

seniorátních akcí 

Javorník – mládež ve sboru není 

Jeseník – mládež se schází ve středu, schází se 5 mládežníků. Připravují vánoční hru. V létě 

mívají tábor, letos měli společně se slovenskou mládeží akci v Tatrách. 

Krnov – mládež se schází pravidelně v sobotu, je jich asi 10. Pořádají Třemešnou (víkendové 

regionální setkání mládeží). 

Nový Jičín – mládež se schází společně s mládeží ze Štramberka (3-4 + 1). Schází se co 14 dní. 

Program – EXIT 316 + hry 

Odry – schází se 10-15 mladých. Během roku došlo k obměně (přišli mladší, starší odešli). 

Přicházejí i mladí lidé mimo křesťanské rodiny. Tito se také zapojují nejen v mládeži, ale i ve 

sboru. Mládež prošla několika otřesy, v současné době vede mládež Radek Hanák (farář).  

Olomouc – schází se v různém počtu (3-15 lidí), lidé jsou to spíš v dorostovém věku. Na 

programech používají buď EXIT316 nebo jiná zamyšlení. Mládež vede Marek Vraj a Jared 

Kenning. 

Opava – schází se 1-2x za měsíc, 5-6 lidí. Na mládežích teď využívají Boží gen, občas si připravují 

i jiný program, někdy mají netradičně pojatou mládež (třeba bojovka po Opavě). Účastní se 

seniorátních akcí. Mládežníci se aktivně zapojují i ve sboru (nedělka apod.) 



Orlová – schází se každou středu (v informačním centru YMCA) v počtu 5-10 lidí. V přípravě 

programů se střídají. Kromě biblických programů i zpěv. 2x za měsíc mívají v neděli odpoledne 

Nedělňátka – základy víry. 

Ostrava – mládež se schází v pátek (5-6), občas dělají netradiční mládeže (Halloween party, 

Laser game, atd.). Ostravská mládež spolupracuje na přípravě Listopadání. Ve sboru jsou 

konfirmandi a dorost (okolo 10 lidí), vede je Ewa Jelinek. 

Ostravice – jáhen se s mládežníky schází u nich doma, občas mládež pořádá koncert ve sboru. 

Prostějov – minulý rok v květnu proběhla konfirmace (5 lidí), v současné době tam konfirmandi 

nejsou. Mládež se schází každou sobotu, program si připravují mládežníci nebo farář (Jan Jun). 

Mládež uspořádala festival Pod lipami – měl dobrý ohlas i v médiích. Tento festival se bude 

konat i v roce 2013 (27. 7. 2013). Ve sboru funguje kapela složená z mládežníků. Mládež 

spolupracuje i s jinými církvemi (husité). 

Přerov – mládež se schází v počtu 7 lidí, 13-17 let. Jednou za 14 dní (ve středu nebo v pátek). 

Program – ústřední téma + film nebo výroba něčeho. Program (Prolínání světů). Mládež se 

zapojuje ve sboru. Každý rok připravuje film na nějaké téma (pouští se pak třeba na Vánoce ve 

sboru). 

Suchdol nad Odrou – jsou tam jediné mládežnice, Vanda a Miri. Od září je v Suchdole nový 

farář. Funguje tam klub YMCA, děti 7-12 let. 

Šenov – nefunguje běžná mládež, ale je tam FLY club, který vede Pavlína Štefková. Schází se 

v neděli odpoledne. Účast 5-10 lidí. Lidé převážně z nevěřícího prostředí. Jednou za 2 týdny jdou 

hrát volejbal a pak mají program o sportovcích, kteří jsou křesťané. 

Šternberk – schází se max. 4 lidé, jednou za čas. Spolupráce s CČSH. Mládež se chystá ve 

spolupráci s dětmi připravit vánoční hru. 

Štramberk – 1-2 mládežníci, schází se společně s mládeží v Novém Jičíně. 

Šumperk – došlo ke generační obměně, 4 noví mládežníci, kteří se scházejí v dřívějších 

pátečních hodinách s farářkou. Starší mládež se schází v pozdějších pátečních hodinách 

(nepravidelně). Mládež se aktivně zapojuje ve sboru. 

Vítkov – mládež se pravidelně neschází, občas bývá schůzka v sobotu. Snažili se zapojit mladší 

lidi, teď tam ani mladší nejsou. Mládež připravuje vánoční hru. 

Zábřeh – mládež se neschází už asi 6 let. Ve sboru chybí děti v jakémkoliv věku. Sbor čeká na 

nového faráře. 

 

10. Volba zástupců na celocírkevní poradu mládeže 

Na poradě se bude volit nový COM a zástupci na synod. Termín: 2. 3. 2013 

Návrhy: Hana Plachá, Ondra Provazník, Daniel Batla, Daniel Zmrzlík, Pavel Krušinský, Benjamín 

Groll, Lucie Pavelková, Aleš Rosický 

 

Hana Plachá  14   

Ondra Provazník 14 

Daniel Batla  10 

Daniel Zmrzlík  13 

Pavel Krušinský  7 

Banjamín Groll  14 

Lucie Pavelková 10 

Aleš Rosický  12 

 



Užší volba 6. člena: 

Lucie Pavelková 9 

Daniel Batla  7 

 

Návrh na náhradníky: 

Daniel Batla, Pavel Krušinský 

 

Hlasování o návrhu: 

Daniel Batla bude 1. náhradníkem, Pavel Krušinský bude 2. náhradníkem. 

Aklamací byl návrh schválen. 

 

Zástupci na poradu mládeže: Benjamín Groll, Lucie Pavelková, Hana Plachá, Ondra Provazník, 

Aleš Rosický, Daniel Zmrzlík 

Náhradníci: Daniel Batla (1. náhr.), Pavel Krušinský (2. nárh.) 

 

11. Volba zástupců na konvent 

Návrhy: Ondra Provazník, Daniel Batla, Lída Lukášová, Pavel Krušinský 

 

Ondra Provazník 7 

Lída Lukášová  9 

Daniel Batla  12 

Pavel Krušinský  4 

 

Návrh: Ondra Provazník bude 1. náhradníkem a Pavel Krušinský 2. náhradníkem 

Návrh byl aklamací přijat. 

 

Zástupci na konvent: Daniel Batla, Lída Lukášová 

Náhradníci: Ondra Provazník (1. náhr.), Pavel Krušinský (2. náhr.) 

 

12. Rozprava ke zprávám 

Štěpán Groll reagoval na zprávu z celocírkevní porady mládeže, k jejímu dopolednímu programu 

ohledně přípravy sjezdu. 

 

13. Návrhy na termíny a místa akcí na rok 2013 

(v závorkách u míst jsou počty hlasů) 

KKN 

Termíny: 15. – 17. 3. 2013 (případně dřívější termín; termín 22. – 24. 3. NE!) 

Místa: Hrabová (16), Javorník ve Slezsku (1), Šenov (18), Prostějov (8), Ostravice (0) 

SDM 

Termíny:  10. – 12. 5. 2013 (maturity, svatodušní svátky); 17. – 19. 5. 2013 (zkouškové) 

Místa: Prostějov (22), Opava (17), Ostrava (2), Nový Jičín (4) 

LST 

Termíny: 24. – 31. 8. 2013; 18. – 25. 8. 2013 

 

14. Zakončení porady mládeže 



Zápis provedl dne 17. 11. 2012 

v Přerově Tomáš Koutecký 



Příloha 1: Zpráva předsedy Seniorátního odboru mládeže za rok 2012 

Úvod 

Seniorátní odbor mládeže (SOM) je poradním odborem seniorátu a je ustanovený pro organizování a 

zajišťování činností, které souvisejí s mládeží. Hlavním cílem, jak zní v řádu křesťanské výchovy 

mládeže ČCE, je výchova mládeže a vedení mladých lidí k Ježíši Kristu a k samostatné a živé víře, 

k odpovědnosti ve sboru, církvi i společnosti a k ekumenické spolupráci. Právě k tomuto by měly 

sloužit akce, které seniorátní odbor mládeže pořádá. 

Na konci loňského roku byl zvolen nový SOM, oproti tomu předchozímu především mladší. SOM tedy 

nyní tvoří sestry Barbora a Gabriela Haluškovy z Vítkova, bratři Martin a Tomáš Koutečtí ze Šumperka, 

Jiří Marek z Krnova, Hanka Plachá ze Slavkova u Opavy, Aleš Rosický z Krnova a Vlastislav Stejskal ze 

Šternberka. Předsedou SOMu byl zvolen Martin Koutecký, místopředsedkyní Eva Urbanová, která je 

zároveň virilním členem, kterého jmenuje seniorátní výbor. SOM se na začátku března sešel 

k víkendové poradě ve Šternberku a v říjnu v Olomouci; na těchto poradách je více času se zamýšlet 

nad některými těžšími otázkami dlouhodobého směřování seniorátní mládeže. Stále častěji také 

organizační záležitosti řešíme pomocí internetových telefonních konferencí. 

Pořádané akce 

Nabídka akcí, které Seniorátní odbor mládeže pořádá, je stejná jako v loňském roce. Patří mezi ně, 

Kudy Komenský nechodil, Seniorátní dny mládeže, Letní seniorátní týden a Seniorátní porada 

mládeže.  

Kudy Komenský nechodil 

Jedná se o akci zaměřenou především na trávení společného času během výletu a dalších aktivit, 

spíše než propracovaný duchovní program. Letos se tato akce konala ve sboru ve Vítkově ve dnech 

16. – 18. března. Oproti předchozím ročníkům byla specifická hlavně rozšířenou nabídkou dílen, 

kratším výletem a oslavou 30 let pořádání této akce (která vznikla pod názvem „Pochod Jana Amose 

Komenského“). Mládežníci se samozřejmě zapojili do nedělních bohoslužeb, kterými jsme akci 

společně ukončili. Účastnilo se přesně 50 lidí. 

Seniorátní dny mládeže 

Letošní seniorátní dny mládeže se konaly 11. – 13. května v Přerově a zúčastnilo se jich téměř 50 

účastníků. Nad otázkou „Proč číst Bibli?“ se zamýšlel Mojmír Blažek, farář z Hrubé Vrbky. Mimo jeho 

interaktivní program (doplněný odpolední dílnou) se na akci objevila bojovka po městě a dílny 

výtvarná a hudební. Výstup hudební dílny dal nedělním bohoslužbám více mládežnický charakter a 

k další cestě nás svým kázáním povzbudil místní farář Petr Kulík. 

Letní seniorátní týden 

Tato týdenní akce je pro účastníky zakončením prázdnin a zároveň přípravou na nový školní rok; 

příležitostí strávit celý týden s ostatními křesťany, vzájemně se povzbuzovat a obohacovat a společně 

tam růst ve víře. Zároveň je naším cílem ale také to, aby akce byla otevřená našim nevěřícím 

přátelům a aby tak mohli osobně poznat další křesťany během aktivit, které nemají vyloženě 

křesťanský charakter. Letošní pobyt jsme již podruhé uspořádali v areálu Arcidiecézního střediska 



života mládeže v Rajnochovicích od 25 srpna do 1. září. Naše zkušenost s tímto zařízením katolické 

církve byla opět ve všech ohledech pozitivní; našli jsme tam podporu nejen technickou, ale i duchovní 

a za toto zázemí jsme vděční. Letošní téma „Nejsi sám“ jsme probírali v pěti rovinách a v podání čtyř 

řečníků: „Nejsi sám, neboj se“ Hanky Ducho ze Šumperka, „Nejsi sám pro sebe“ Jiřího Tenglera 

z Poličky, méně individualisticky „Nejsme sami, máme jeden druhého“ a „Nejsme sami, jsme ve 

světě“ v podání Petra Kulíka z Přerova a na závěr „Nejsi sám svůj“ v podání Jareda Kenninga 

z Olomouce. Další program tvořila již zmíněná rozmanitá nabídka téměř dvaceti dílen a večerní 

společné hry, soutěže i vážnější programy. Akce se zúčastnilo asi 60 účastníků nejen z našeho 

seniorátu či naší církve. 

Seniorátní porada mládeže 

Tato jednodenní akce, která je dána Řádem výchovy a vzdělávání, nás tento rok teprve čeká. 

Moravskoslezský SEM (M-SEM) 

Všechny akce pořádané Seniorátním odborem mládeže organizačně zajišťuje občanské sdružení 

Moravskoslezský SEM.  Tři členové SOMu jsou zároveň členy výboru M-SEM a zbytek se též aktivně 

zapojuje v činnosti v seniorátní mládeži. Mimo zmíněné akce organizované SOMem se pod hlavičkou 

M-SEM koná např. křesťanský minifestival Ostravské Listopadání, duchovní víkend VRT, setkání 

konfirmandů a  mladší mládeže, setkání starší mládeže, volejbalový turnaj SEM Cup a další. Je 

důležité podotknout, že M-SEMu za mnohé vděčíme; bez jeho zázemí by nebylo možné organizovat 

akce na takové úrovni, například co do počtu a rozmanitosti dílen a nebo výběru řečníků – z grantů 

získaných M-SEM si totiž můžeme dovolit zakoupit potřebný materiál, proplácet cestovné řečníků a 

vedoucích dílen atd. Další akce pořádané M-SEM navíc dokreslují život seniorátní mládeže a například 

poskytují prostor i pro specifické generační skupiny. 

Financování 

Jelikož je odbor pro mládež zřizován a udržován seniorátem, je z jeho rozpočtu také financován. 

Z příspěvku ze seniorátní pokladny jsou hrazeny cestovní výdaje členů odboru na porady. Další částí 

příspěvku jsou podporovány tyto akce pro mládež: Kudy Komenský nechodil, Seniorátní dny mládeže, 

Letní seniorátní týden mládeže, setkání konfirmandů a mladší mládežea Ostravské Listopadání. 

Závěr 

Závěrem bych se chtěl ohlédnout na několik posledních let fungování seniorátního odboru pro 

mládež a seniorátní mládeže vůbec. Jsou tojiž čtyři roky, co v našem seniorátu působí jako pastorační 

pracovnice pro mládež Eva Urbanová. Její místo vzniklo z popudu mládeže potom, co se nedařilo 

zaplnit místo seniorátního faráře pro mládež, a vznik tohoto místa nebyl hladký ani samozřejmý. Zdá 

se mi proto důležité říct, že důvod pro nárůst počtu účastníků akcí lze vidět do velké míry v jejím  

velikém nasazení, obzvláště v práci s konfirmandy, kterou iniciovala a dále vede. Není samo sebou, že 

třicet z padesáti účastníků akce je mladších 20 let, a bez tohoto průběžného omlazování účastníků by 

brzy nebylo pro koho akce dělat. 

Jistě ale není fungující práce s konfirmandy zásluhou pouze Evy Urbanové. Zapojuje se mnoho dalších 

schopných a ochotných dobrovolníků, stejně jako do další práce v seniorátu. Troufám si říct, že 

nemalou roli v tom hrála série vzdělávacích víkendů pořádaná v letech 2004/2005 Křesťanskou 



akademií mladých, jichž se účastnila skupina mládežníků z našeho seniorátu, což byla iniciativa 

tehdejšího předsedy, faráře Romana Mazura. Zároveň si uvědomuji, že z tohoto dědictví nelze žít 

napořád a že výraznou potřebou mnoha aktivních mládežníků je hlubší vyučování o vedení, možnost 

předávat si zkušenosti z této oblasti a vzájemně se povzbuzovat. Věřím, že takovéto vzdělávání by 

mohlo povzbudit aktivní mládežníky k většímu zapojení v jejich domovských sborech a v důsledku i ke 

zlepšení situace mnoha místních mládeží, které zatím spíše přežívají od jedné seniorátní akce k další. 

Na vzdělávání mládežníků bych se tedy chtěl v budoucnu více zaměřit. 

Odbor mládeže se snaží připravovat kvalitní akce, které povedou mladé lidi v církvi k Ježíši Kristu, 

k samostatné a živé víře, k odpovědnosti ve sboru i církvi a k ekumenické spolupráci. Podle zájmu o 

akce, z osobních rozhovorů s mládežníky i zpětné vazby získávané pravidelně po akcích si myslím, že 

se nám daří tento cíl naplňovat. Zároveň stále vidíme veliký prostor jak pro zlepšení stávajících akcí, 

tak pro hledání správného řešení problémů sborových mládeží. V tom všem si ale uvědomujeme, že 

sami nic smysluplného nezvládneme a chceme se tedy spoléhat na Boží moc, moudrost a vedení. 

Prosíme i vás, abyste se za nás modlili. 

Za Seniorátní odbor mládeže Martin Koutecký, předseda. 



Příloha 2: Zpráva pastorační pracovnice pro mládež 

Zpráva o činnosti pastorační pracovnice pro mládež Moravskoslezského seniorátu za rok 
2012 

 
 Milí bratři a sestry, pozici pastoračního pracovníka pro mládež zastávám již čtvrtým rokem 
(nastupovala jsem v dubnu 2009) a během roku 2012 jsem se věnovala stejným aktivitám jako 
v předchozích letech jen s tím, že  byl v listopadu loňského roku volen nový seniorátní odbor mládeže 
(SOM).  Já jsem se rozhodla nekandidovat na pozici předsedy SOMu, jak tomu bylo předloni, kdy jsem 
kandidovala, byla zvolena a fungovala tak v seniorátní mládeži po dobu dvou let také jako předseda 
SOMu.  Z mé náplně práce tedy odpadlo plánování a vedení porad, ale nadále jsem se těchto porad 
účastnila jakožto virilní člen. Podílela jsem se tak tedy na plánování přípravách a vedení tří akcí, které 
seniorátní odbor pro mládež organizuje. Jsou jimi: Kudy Komenský nechodil, Seniorátní dny mládeže 
a Letní seniorátní týden. 
  Dále jsem pomáhala s pořádáním a vedením akcí, které neorganizuje přímo Seniorátní odbor 
mládeže, ale jednotlivé týmy, jejichž součástí jsem a  které fungují v rámci Moravskoslezského  SEMu 
(Sdružení evangelické mládeže). 
 Mezi tyto akce patří takzvané duchovní víkendy, které jsme nazvali VRT neboli 
Vysokorychlostní trať. Letos se VRT konal již pátým rokem a zázemí nám poskytl sbor v Hodslavicích. 
I když na tuto akci jezdí, menší počet účastníků, než je zvykem u  akcí, které jsou zaběhlé více let, 
vnímám, že i  toto má smysl a svůj význam, neboť je více času a prostoru pro osobní rozhovory 
a sdílení, na což je VRT poslední dva roky zaměřen. 
 Také letos na jaře se v Blahutovicích (nedaleko Suchdolu nad Odrou) konalo setkání 
konfirmandů a mladší mládeže. Poprvé jsme toto setkání uspořádali před třemi lety s očekáváním, 
že se mladší mládežníci budou postupně začleňovat do stávající skupiny seniorátní mládeže a ta se tak 
bude postupně obměňovat. Musím říct, že naše očekávání se naplňují, neb na setkáních 
v Blahutovicíh vznikají nová kamarádství, která motivují konfirmandy a mládežníky k tomu, aby jezdili 
na další akce.  Potvrzuje se to, co je známo: Lidé v tomto věku potřebují své vrstevníky, potřebují 
patřit do určité „party“ a to na mnohých sborech není možné z toho důvodu, že skupinky 
konfirmandů tvoří nanejvýš pět osob. Na setkáních pro konfirmandy míváme připraveno více her, než 
je na jiných mládežnických akcích a také biblický program vedeme více interaktivně. Letos na podzim 
nás čeká ještě jedno setkání. 
 Další akce, kterou jsem pomáhala organizovat, bylo setkání starší mládeže. Ta se konají pátým 
rokem a  jezdí na ně mládežníci, kterým již nevyhovují běžné seniorátní akce mládeže, hlavně z těch 
důvodů, že začali pracovat. Přesto však mají zájem o setkávání se s těmi, kteří prožívají podobné 
starosti. Program je koncipován volněji.  Je zde prostor pro povídání si, hry, zpěv, procházku, biblický 
program a také promítání filmu z projektu Jeden svět. Letos jsme setkání uspořádali v Malé Morávce. 
 Na  začátku tohoto roku jsem se také podílela na organizování jednoho „oblastního“ setkání 
mládeží okolních sborů (Opava, Ostrava a Krnov, Jeseník), které se konalo od pátku do neděle 
v Třemešné. Hlavním organizátory byla krnovská mládež a já jsem vedla sobotní dopolední biblický 
program. 
 Taktéž jsem pomáhala připravovat a vést setkání mládeže, která probíhají 5x během roku 
na Travné. Pořádá je občanské sdružení Setkávání a stále se jich účastní převážně mládež z našeho 
seniorátu. 
 Během školního roku, pokud nebylo zrovna nějaké víkendové setkání, jsem vypomáhala 
na pátečních setkáních mládeže v Ostravě. Dále jsem navštívila alespoň jednou setkání mládeže 
ve sborech  Šumperk, Krnov, Olomouc a Odry. 
 Mezi  mou další činnost patřila  výpomoc při aktivitách, které provozuje YMCA                      
v Suchdole nad Odrou.  Tento rok to byl především dvanáctidenní tábor pro děti na louce pod 
Spálovem, kde jsem měla na starost duchovní programy a  VTH (velkou táborovou hru).  Na začátku 
září jsme pro tyto děti uspořádali víkendové potáborové setkání, kde jsem vedla biblický program. 



 I letos jsem byla součástí týmu, který připravuje seniorátní den. Tentokrát nás hostil s bor 
v Orlové  a já jsem zajišťovala  odpolední hry pro děti. 
 Na letošní prázdniny jsme plánovali Česko-slovenské setkání konfirmandů a mladší mládeže. 
Nakonec o ně měli zájem jen mládežníci z našeho seniorátu a tak jsme setkání uspořádali jen pro ně. 
Místo plánovaného týdenního bylo jen čtyřdenní a z finančních důvodů jsme zvolili i jiné místo 
pobytu.  Setkání jsme uspořádali v Suchdole nad Odrou a tak jsme si v rámci programů připomínali 
odkaz Moravských bratří. 
 Další akcí, na niž jsem byla o prázdninách přizvána, byl Outdoor camp jesenické mládeže, 
který se konal ve Vysokých Tatrách na Slovensku. Tam jsem vedla jeden biblický program. 
 Poslední nebo spíše hlavní součástí mé práce je pastorace. Ta se děje jak na pořádaných 
akcích, tak individuálními návštěvami jednotlivých mládežníků, což je vzhledem k rozloze seniorátu 
těžko proveditelné a spíše navštívím pouze ty, kteří jsou zapojeni do vedení svých mládeží, nebo ty, 
kteří mě sami osloví a prosí o radu či modlitby. 
 
 Mám radost z toho, že skupina mládeže, která se v našem seniorátu schází na víkendových 
akcích, je celkem početná.  Byla bych však ráda, kdyby tato setkání byla hlavně povzbuzením 
a motivací mladých lidí pro setkávání se a zapojení se do aktivit a činností na jednotlivých sborech. 
Poslední rok vnímám, že by bylo potřeba vést k mládežníky formou školení vedoucích či aktivních 
mládežníků k tomu, aby své sborové mládeže měli za své a záleželo jim na nich. Jelikož má pracovní 
smlouva byla prodloužena do konce roku 2014, ráda bych se  pokusila spolu s dalšími najít cesty 
a formy, jak k tomu mládežníky vést. Budu vděčná i za vaše rady nápady, inspirace a pdněty a hlavně 
za vaše modlitby. 
 

 Eva Urbanová, pastorační pracovnice pro mládež Moravskoslezského seniorátu  
 



Příloha 3: Zpráva předsedy M-SEMu 

Konané akce a aktivity 

V roce 2012 pracoval M-SEM podle stejného schématu jako v letech předchozích. Jeho hlavní náplní 

bylo zaštiťovat akce pořádané pro mládež Moravskoslezského seniorátu ČCE. Tyto akce jsou částečně 

pořádány ve spolupráci se SOMem (poradní odbor pro mládež Moravskoslezského seniorátu ČCE), 

částečně ve spolupráci se sbory. Hlavním organizátorem je vždy M-SEM. Konkrétně o průběhu akcí 

informuje Newsletter vydávaný dvakrát ročně, a tak se soustředím jen na výčet těchto aktivit: Kudy 

Komenský nechodil, Seniorátní dny mládeže, Letní seniorátní týden – tyto akce byly konány ve 

spolupráci se SOMem. SEM Cup – volejbalový turnaj v Odrách, pořádaný ve spolupráci se sborem ČCE 

Odry a sdružením Benjamin, VRT, jarní a podzimní setkání konfirmandů, setkání starší mládeže, 

Ostravské Listopadání – zde je spolupráce s o.s.Setkávání, a ostravským sborem ČCE. Na podzim byla 

vyhlášena soutěž s názvem Grant, která má za cíl podpořit aktivity mládeže ve sborech našeho 

seniorátu. Vítěz získává částku 1000,- Kč. Letošním vítězem byl projekt sboru ČCE v Šenově s názvem 

Zimní volejbalmánie.  

Financování 

Na svou činnost získává sdružení prostředky z několika zdrojů. Nejčastější jsou poplatky na akcích, 

pak členské příspěvky a nakonec dary a dotace. V uplynulém období se podařilo získat dotaci 

Ministerstva kultury na pořádání Ostravského Listopadání ve výši 5.000,- Kč. Z Ministerstva školství 

mládeže a tělovýchovy se podařilo přes celorepublikový SEM získat dotaci 27.000,- Kč na konání KKN, 

SDM, LST a konfirmandů. Na LST se podařilo získat příspěvek 7.000,- Kč od Nadačního fondu Věry 

Třebické-Řivnáčové na konání LST. Velikou zásluhu na získání těchto darů a dotací má Daniel Marek, 

kterému bych tímto chtěl za jeho činnost poděkovat.  

Na konci roku 2011 byla zakoupena zvuková aparatura, která má sloužit při našich akcích, ale je také 

nabídnuta k zapůjčení. Na celkových nákladech 50.770,- Kč se podílela částkou 45.000,- investiční 

dotace od Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy. I tato dotace byla získána přes 

celorepublikový SEM.  

Na činnost M-SEMu přispívá také mnoho soukromých dárců, ať již pravidelnými platbami na různé 

účely či jednorázovými dary na konkrétní účel. Stav darů letošního roku ještě není uzavřen. Za rok 

2011 bylo na darech získáno 34.405,- Kč. 

Výbor 

V roce 2012 začal pracovat nový výbor zvolený Valnou schůzí v roce 2011 ve složení: Eva Urbanová, 

Petra Němečková, Jiří Marek, Daniel Marek, Benjamín Groll, Daniel Batla, Ondřej Holubec, Štěpán 

Groll – místopředseda, Vlastislav Stejskal – předseda. 31.10. rezignoval na členství ve výboru 

Benjamín Groll. Kromě výboru byla zvolena i revizní komise, ve které pracují Martin Koutecký, Martin 

Vémola a Jiří Hölbling. K výměně došlo i na místech pokladní a účetní, kde se těchto funkcí ujala Hana 

Plachá jako pokladní a Petra Němečková jako účetní.  Výbor se ke své poradě sešel třikrát na řádné 

schůzi a jednou na mimořádné.  

Během roku se podařilo dojednat konečnou podobu smlouvy mezi naším sdružením a Seniorátem. 

Tato smlouva  určuje vztah mezi M-SEM a SOM a platí od 1.ledna 2013 na jeden rok. Přínosem 



smlouvy je spolupráce M-SEM a SOM na všech akcích, které se pro mládež v seniorátě dějí, oproti 3, 

na kterých se spolupracovalo doposud.  

Členská základna 

Stav členské základny se v roce 2012 opět změnil. Výbor projednal 16 nových přihlášek, které schválil. 

Během roku požádali dva členové o ukončení členství. K 31.říjnu 2012 má tedy M-SEM 65 členů. 

Závěr 

Dosavadní činnost M-SEM se může jevit jako uspokojivá. Akce se konají, mladí lidé na ně jezdí. Přesto 

je stále co zlepšovat. M-SEM by měl do budoucna přemýšlet o možnostech pomoci nejen při 

seniorátních akcích, ale také při práci na sborech. Ta se zatím až na pár výjimek v činnosti sdružení 

nenachází. 

 



Příloha 4: Zpráva zástupců na konvent 

2. zasedání 49. Konventu Moravskoslezského seniorátu ČCE 3. 11. 2012 v Přerově 

Za mládež jsme se (Jiří Marek ml. a Ludmila Lukášová) vydali na konvent našeho seniorátu do 

Přerova. V sobotu 3. 11. byl zahájen v 9 hod., a trval i s pauzou na oběd do téměř 14 hod. V úvodu 

jsme vyslechli krátkou pobožnost br. f. Vladimíra Píra, pak proběhla prezence všech přítomných, byli 

přizváni ke členství do konventu faráři, kteří momentálně nespravují žádný sbor, byly uděleny 

poradní hlasy nám mládežníkům a ostatním nečlenům, a noví členové složili společně slib zakončený 

modlitbou. Po volbě zapisovatelů, skrutátorů, verifikátorů, schválení programu a kontrole usnesení 

z 1. zasedání 48. konventu (které proběhlo 22. října v Opavě) se přešlo k úvodní zprávě seniorátního 

výboru, hospodářské a pokladní zprávě za rok 2011, a ke zprávě revizní komise. V další části 

programu probíhaly volby formou anonymního hlasování na lístečky. Na místo 1. náměstka seniora 

byla zvolena olomoucká farářka Jana Rumlová, a na pozici 1. náhradníka seniorátního kurátora Daniel 

Ryšavý. V mezičase, během sčítání hlasů, se pokračovalo v programu. Byl přijat návrh na rozpočet 

příštího roku (2013), a dále probíhala rozprava ke zprávám seniorátního výboru a poradních odborů. 

Nejdéle se konvent zabýval návrhy ze sborů a z jednání konventu, kterých bylo celkem 9 předem 

podaných, a několik jich bylo navržených přímo na místě. Ze schválených návrhů lze zmínit například 

převod nevyužívaného sborového domu v Příboru z nezcizitelného na zcizitelný majetek (dá se tedy 

prodat), který podal Štramberský sbor, kterému patří, a který by jej ekonomicky nebyl schopen 

udržet. Podobný návrh byl schválen s nemovitostí ve Vyškově. Dále byly schváleny některé změny 

formulaci některých ustanovení týkajících se osob, které mohou být voleny na pozice náhradníků 

seniorátního představenstva a poslance seniorátního shromáždění Jeronymovy jednoty.  O návrhu 

seniorátního výboru na poskytnutí peněžní odměny 3000,- pastorační pracovnici pro mládež Evě 

Urbanové se vedla živá diskuze, která se skončila odhlasováním odměny 5000,- Kč vyplacených ještě 

v tomto roce. Z návrhů, které nebyly přijaty lze zmínit návrh FS z Českého Těšína o zkrácení funkční 

doby staršovstva z 6 let na 5 let a br. f. Pavla Janáse z Ostravice o příspěvku na dálniční známku 

členům seniorátního výboru. Někdy byly vedeny zbytečně dlouhé diskuze na některé finanční 

záležitosti, které byly stejně větou: „Přechod k dennímu pořádku…“ smeteny ze stolu. V závěru 

konventu bylo předsednictvem toto 2. zasedání shrnuto, a z úst některých zaznělo poděkování všem 

zúčastněným i aktivně podílejícím se bratrům a sestrám za vedení našeho seniorátu. Celý konvent byl 

zakončený závěrečnou pobožností sestry kurátorky Marie Sléhové. Naše účast byla sice pasivní, 

protože jsme neměli hlasovací právo a žádné připomínky jsme k ničemu neměli, ale o to bylo 

zajímavější pozorovat bratry a sestry zastupující staršovstva téměř všech sborů, jaké mají názory a co 

je pro ně při správě našeho seniorátu důležité. 

Lída Lukášová 

 



Příloha 5: Zprávy z jednotlivých mládeží (oficiálně zaslané) 

 

Javorník: Mládež v zbore nie je. 

Jeseník: Mládež sa schádza stredu, chodí 5 mládežnkov, podieľajú sa na vianočnej hre. V lete máme 

každoročne tábor. Toho roku sme mali spoločný so slovenským zborom vo Vysokých Tatrách. Už 

mesiac sa uskutočňuje tiež spoločná mládež s Kresťanským spoločenstvom na ktorú chodí od 7-12 

mládežníkov. Schádzame sa každý piatok na fare. 

Ostravice: Já se s naší mládeží scházím u nich doma při návštěvách, jinak se mládež domluví a udělají 

v kostele koncert, aj. Jsou to žáci z místní školy a jejich kamarádi. Mají k sobě blízko a náš sbor jim 

vždy prostor dá. Jinak o nějaké akce v seniorátu zatím neprojevují zájem - jsou ve školách a stýkají se 

sobě rovnými a blízkými, větší kruh jim nějak vnutit nemohu. 

Nový Jičín + Štramberk: Mládež v Novém Jičíně (max.cca 3-4 osoby) se schází společně s mládeží ze 

Štramberka (max.1-2 osoba). 

Schůzky se konají co 14 dnů. Průměrná účast jsou 2-3 mládežníci. Program tvoří sledování pořadu Exit 

316, rozhovor a hry.    

Hranice: Ahoj od nás z Hranic je pouze jeden mládežník a to Hanka Kubíková z Lipníka, z toho vyplývá, 

že v Hranicích se mládež nesetkává. Hanka se účastní seniorátních akcí a aktivně se zapojuje. V 

sobotu ale nedorazí, protože má něco v Bystřici s Moravetzem (varhanní koncert).  

Mile a s pozdravem  

Pavlína Lukášová, FS Hranice  

 

Zpráva o stavu mládeže ve sboru ČCE Odry 

Co se týče počtu scházejících za poslední rok v oderské mládeži, tam zůstává stav stejný. Schází se 10-

15 účastníků, v podstatě každý týden. Nicméně k nepatrné obměně došlo. Přišli mladší z dorostu, jiní 

naopak chodí méně často. Přes všechny problémy, které jsou kladeny dnes na mladou generaci, 

považujeme za milost, že mnozí, ač pocházejí z nevěřících rodin, stále přichází nejen na schůzky 

mládeže, ale aktivně se podílí i na chodu sboru. Mládež je zapojená do vedení chval při bohoslužbách 

(6x do roka jsou navíc i mládežnické bohoslužby), do úklidů sborových prostor, už i jako jednotlivci a 

4, kteří prošli kursem Dětské misie, se aktivně zapojili do vedení dětského kroužku Oderoš. Dále 3x 

ročně pořádáme vlastní víkendové pobyty (účast cca 30) a letní camp (25).  

Všechno samozřejmě není ideální. Mládež prošla několika otřesy, problémy ve vztazích mezi sebou, 

odchody a návraty, problém mládež dostat na seniorátní akce, atp. V současné době jsem vedení 

mládeže byl nucen prozatímně převzít já, coby kazatel sboru. Nicméně pověřuji k vedení jednotlivých 

večerů některé mládežníky a také další dva dospělé lidi, kteří se mládeži věnují pastoračně a rovněž s 

nimi konají občasné skupinky holek a kluků. Zároveň se modlíme a hledáme z řad mládeže nové 

vedoucí, protože mladou generaci nejvíce osloví právě jejich věřící vrstevníci.                                                                                          



                                                                                         Za oderskou mládež 

Radek Hanák, DiS 

 

Mládež sboru ČCE ve Frýdku-Místku 

Nejprve bych se chtěla omluvit, že zprávu posíláme pouze elektronickou cestou, ale momentálně 

nám ubývají mládežníci a z nás zbývajících se bohužel nemohl nikdo osobně zúčastnit. Naše mládež 

má v současné době asi 8 aktivních členů, z toho se pravidelně o pátečních večerech potkává 2-5 

mládežníků. V minulém roce pár členů přešlo do střední generace, většina naší středoškolské části 

mládeže přestala na setkání chodit z důvodů osobních neshod nebo časové kolize s jinou aktivitou. 

Věkové rozpětí naší mládeže je v současné době od 17 do 25 let, členové jsou ve většině případů 

vysokoškoláci.  

Program pátečních setkání se teď snažíme uchopit z jiného konce. V minulém roce jsme sklouzli 

poněkud ke stereotypu, kdy úvahy na mládeži měly pořád stejnou formu. Nyní se snažíme, aby se 

témata v pátky lišila co do obsahu, i do formy :-), podstatná je ovšem diskuze, do které se můžou 

zapojit všichni přítomní. Ústředním bodem je nadále biblický program, kdy s bratrem farářem 

rozebíráme přečtený biblický text. Jinak si jednotliví účastníci mládeže připravují aktuality, zprávy, 

které je zaujaly, nebo drobné příspěvky k nadcházejícím událostem. Jednou za šest týdnů až dva 

měsíce máme mládež filmovou – díváme se na fotky, film, dokument, s krátkým uvedením do 

kontextu před a diskuzí po promítání. Snažíme se občas zařadit také čajovnu, kdy je prostor pro 

neformální rozhovor bez určitého zastřešujícího tématu.  

Mimo obvyklá páteční setkání plánujeme také víkendové akce na chalupách v Beskydech, které nám 

k těmto účelům (rádi) půjčují členové sboru. Momentálně je organizujeme co půl roku, tedy jednu na 

podzim a jednu na jaře. Biblický program na těchto akcích má na starosti bratr farář. Součástí 

každého pobytu je také výlet, zpěv a zábavný program. 

V létě jezdí naše mládež na akci zvanou cyklotýden. Letos se konal v Třebenicích u Lovosic, odkud 

pochází rodina pana Jaro Křivohlavého. Přes den podnikáme výlety do blízkého i (hodně) vzdáleného 

okolí, večer je čas na biblický program, zpívání nebo povídání. Velkou radost nám udělalo také 

setkání s panem a paní Křivohlavými. 

V letošním roce se uskutečnil potřetí také farní ples, který pořádala naše mládež 10. února. Účastnili 

se mládežníci všech věkových kategorií a střední generace. Naše tančící řady také rozšířili zástupci 

východomoravského seniorátu a přátelé mládežníků z Frýdku-Místku i okolí. Bylo možno zhlédnout i 

několik unikátních vystoupení a účastnit se tomboly. V této době přemýšlíme o tom, v jaké podobě (a 

prostoru) připravit ples pro příští rok.   

Dále se mládež aktivně podílí na sborovém životě během roku. Účastní se nedělních bohoslužeb, 

pomáhá s hudebním a pěveckým doprovodem o nedělích pro děti a mládež, o Vánocích připravuje 

mládežnické bohoslužby s divadelní hrou, účastní se sborových prací (brigád). Lidé z mládeže také 

vedou nedělní školu a biblickou hodinu pro děti, vymýšlejí program pro děti, když se jejich rodiče 

účastní setkání střední generace. 1. června 2012 se frýdecko-místecký sbor již potřetí připojil k akci 



Noc kostelů, na přípravě programu a vůbec organizaci této akce se významným způsobem podílela 

právě mládež.  

Lidé z mládeže se také dle svého volného času účastní seniorátních akcí. Frýdecká mládež má také 

řadu svých aktivit (např. zmíněné „víkendovky“). Tyto aktivity se snažíme plánovat tak, aby se nekryly 

s akcemi seniorátu a každý mládežník se tak mohl rozhodnout, zda a na kterou akci vyrazí.  

Za frýdeckou mládež 

Barbora Horinová 

 

Vítkov 

Naše mládež se v současné době pravidelně neschází. Občas máme schůzku mládeže v sobotu, ale 

bývá pro nás těžké najít nějaký volný termín, vzhledem k vytíženosti mládežníků. Během předchozích 

mládeží jsme snažili zapojit i mladší lidi, kteří by vedení poté převzali. V současné době moc nemáme 

nikoho, kdo by se toho chtěl ujmout. 

Mládež každoročně spolu s dětmi nacvičuje a poté hraje vánoční hru, do které se všichni zapojí. 

Za vítkovskou mládež 

Baru Halušková 


