
Porada mládeže – Přerov 20.11.2010 
 
Účastni: Vlastislav Stejskal, Eva Urbanová, Daniel Zmrzlík, Lída Lukášová, Aďa Holibková, Tomáš 
Koutecký, Štěpán Groll 
 
Úvodní zamyšlení: 
Tomáš Koutecký měl úvodní zamyšlení; texty: Přísloví 6, 4-11; Efezským 5, 15-17  
 
Program porady: 

1. Zpráva předsedy SOMu 
2. Zpráva z konventu 
3. Volba zástupců na konvent 
4. Zpráva z celocírkevní porady mládeže 
5. Zprávy z mládeží 
6. Volba zástupců na celocírkevní poradu mládeže 
7. Shrnutí akcí 
8. Plánované akce na příští rok 
9. Jiné (připomínky, volná diskuse) 

 
Program porady mládeže byl schválen – 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel; kvorum 4 
 

 1. Zpráva předsedy SOMu 
• zpráva Evy Urbanové, viz. Příloha 1 

 
 2. Zpráva z konventu 

• zpráva Barči Haluškové, viz. Příloha 2 
 

 3. Volba zástupců na konvent 
• Návrhy zástupců: Jiří Hölbling, Ester Krupová, Petr Wolf, Lída Lukášová 
• Výsledky volby: 

Jiří Holbling 5 
Ester Krupová 4 
Petr Wolf 2 
Lída Lukášová 3 

• Zvoleni: Jiří Hölbling, Ester Krupová 
• Náhradníci: Petr Wolf, Lída Lukášová – zvoleni aklamací: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel; 

kvorum 4 
 

 4. Zpráva z celocírkevní porady mládeže 
• Štěpán Groll podal zprávu z celocírkevní porady mládeže 

 
 5. Zprávy z mládeží 

• Krnov – scházejí se v sobotu, kolem 8 lidí. I mladí lidé, kteří budou konfirmováni. 
Obsahem mládeže je zamyšlení, v přípravě programu se střídají. Dále jsou součástí 
mládeže hry nebo video či krátký film. Mládež se aktivně zapojuje do života sboru (chvály, 
vánoční scénky). 

• Bruntál – mládež není. Potenciál nulový. Tři děti + dvě starší děti + jedna mládežnice. 
• Šternberk – od tohoto školního roku je jednou měsíčně mládež společná s katolíky. Jinak 

bývají mládeže dost nepravidelné, bývají společné s husity. 3 mládežníci z ČCE, 2 od 
husitů. Mládežníci jsou hodně časově vytížení, proto to má vliv i na chod mládeže. 

• Šumperk – mládež se schází poměrně pravidelně, jsou tam i 2 noví lidé. Mládež je 
věkově starší (vysokoškoláci, pracující), pravidelný chod narušují akce v seniorátu. Ve 
sboru jsou 3 konfirmandi. Mládež hodně pracuje s dětmi, kterých je ve sboru hodně. 
Mládež se podílí společně s dalšími mládežemi na Šumpersku (BJB Šumperk a 
Vikýřovice) na přípravě akce TeenChurch – setkání pro mládež otevřená i pro nevěřící, 
která se koná v šumperském klubu H-Klub. 



• Ostrava – schází se okolo 6 lidí. Lepší než minulý rok. Problémy s vedením. Nadějný 
výhled s příchodem vikářky. 3 konfirmandky, které se poměrně dost zapojují. Mladší 
mládež se schází v pátek. Vysokoškolská mládež se schází v úterý, zapojují se lidé z 
Ostravy, ale i studující odjinud. 

• Český Těšín – došlo ke změně – byl zvolen farář pro mládež, Štěpán Janča. Těžko se 
tam daří propojit přechod z dorostu do mládeže. Mládež je proto starší, počet asi 10-15. 

• Frýdek-Místek – schází se asi 10-12 lidí. Program si připravují sami. Někteří se účastní 
seniorátních akcí. 

• Hodslavice – mládež je spíš starší. Překonávali určitou krizi. 
• Hrabová – mládež tam není. V kartotéce jsou nějací lidé, nový farář se je pokusí oslovit. 
• Hranice – mládež se neschází. Na víkendu pro konfirmandy byli 3 lidé (16-). 
• Javorník – mládež není. 
• Jeseník – farářka pracuje s konfirmandy, je jich asi 5-6. Farářka se je pokusí zapojit do 

seniorátu. 
• Nový Jičín – mládež není, farář pracuje s asi 3 konfirmandy. 
• Odry – mládež funguje samostatně, schází se pravidelně a je jich asi 15. Pořádají tábor 

pro mladší mládež. Pořádají víkendovky. Mají 3 vedoucí, kteří jsou do vedení zapojeni. 
• Olomouc – v Olomouci došlo ke změně, sházejí se každý pátek. Zapojují se i noví lidé, 

kteří mají po konfirmaci. Ve vedení je Marek Vraj, který je pověřený od staršovstva. Po 
odchodu vikářky se do vedení zapojil ještě Jared Kenning. V Olomouci je asi 8 
konfirmandů – potenciál. 

• Opava – moc se neschází, když se sejdou, bývá jich okolo 5. V plánu je společná mládež 
Krnov, Opava, Vítkov, Ostrava. Ta se konala už asi 2x. 

• Orlová – mládež se neschází. Šimon Janča, který je ve věku konfirmandů, chodí do 
Českého Těšína. Ještě tam jsou další 2 mládežnice, 1 z nich nová. 

• Ostravice – nejsou žádné zprávy. 
• Prostějov – mládež se schází pravidelně každou sobotu. 5-6 lidí. Na Listopadání byli 2 

lidé, ti se ale neúčastní pravidelných sobotních mládeží. Lidé z Prostějova se účasnili 
oblastní mládeže (Šumperk, Olomouc, Prostějov, Přerov). 

• Přerov – mládež se neschází. 5 konfirmandů. 
• Suchdol nad Odrou – mládež není. Je tam jen Vanda. 
• Šenov – mladší mládež a dorost. Není na ně kontakt – výzva pro Evu:) 
• Štramberk – mládež není. Konfirmandi jsou 2 a dělají společné akce s Novým Jičínem. 
• Vítkov – mládež je, ale neschází se. Na poprázdninové mládeži bylo 6 lidí. Schází se 

nepravidelně. Někteří se účastní seniorátních akcí. 
• Zábřeh – mládež se neschází, na setkání konfirmandů byli 2 lidé, kteří nejsou ze sboru. 

 
 6. Volba zástupců na celocírkevní poradu mládeže 

• Návrhy zástupců: Jiří Holbling, Daniel Batla, Eliška Plachá, Daniel Zmrzlík, Lída 
Lukášová, Aďa Holibková, Tomáš Koutecký, Pavel Krušinský, Aleš Rosický, Barča 
Halušková. 

• Výsledky volby: 
Jiří Hölbling 4 
Daniel Batla 6 
Eliška Plachá 4 
Daniel Zmrzlík 6 
Lída Lukášová 2 
Aďa Holibková 4 
Tomáš Koutecký 3 
Pavel Krušinský 2 
Aleš Rosický 5 
Barča Halušková 6 
 

• Užší volbou zvolit dva lidi z: Jiří Hölbling, Eliška Plachá, Lída Lukášová, Aďa Holibková, 
Tomáš Koutecký, Pavel Krušinský 

• Výsledky užší volby: 
Jiří Hölbling 4 



Eliška Plachá 5 
Lída Lukášová 1 
Adéla Holibková 3 
Tomáš Koutecký 1 
Pavel Krušinský 0 
 

• Jako zástupci na celocírkevní poradu mládeže byli zvoleni: Daniel Batla, Daniel Zmrzlík, 
Aleš Rosický, Barča Halušková, Jiří Hölbling, Eliška Plachá. 

 
• Jako náhradníci byli zvoleni aklamací tito zástupci (v uvedeném pořadí): Adéla 

Holibková, Tomáš Koutecký, Lída Lukášová, Pavel Krušinský. 
 

 7. Shrnutí akcí 
• KKN – Krnov – podařená akce, hodně lidí, spokojenost. Jiná než předchozí ročníky. 
• SDM – Odry – účast velká (hodně lidí z Oder), někteří byli nespokojeni s řečníkem. 

Sobotní koncept odpoledne a večera byl dobrý. 
• LST – Švagrov – nové místo se některým líbilo, jiným ne (byla zima). Značná vzdálenost 

WC od ubytovny. Chyběly odpolední hry. Dopolední program řečníka se líbil, večerní už 
byl moc – i když pro některé byl zajímavý a poutavý. 

• Volejbal – pořádaný pod SEMem 
• VRT – konal se jednou. Je plán v něm pokračovat. 
• Setkání konfirmandů – celkem 40 lidí. Velmi kladné ohlasy. 
• Ostravské Listopadání – podle ohlasů to bylo vydařené. Problém s dvojím pojetím 

účastníků – hlavním bodem jsou koncerty kapel x setkání lidí jako na jakékoliv seniorátní 
akci. 

• Společná porada SOMu a výboru SEMu – proběhla v Bruntále 19. - 21.2.2010. Probíraly 
se společné cíle v práci s mládeží v našem seniorátě. 

 
 8. Plánované akce na příští rok 

• KKN – termín: 25. - 27.3.2011 – místo: Jeseník – téma: Tradice – řečník: Jan Keřkovský 
• SDM – návrh termínů: 13. - 15.5., 20. - 22.5., 27. - 29.5. - tak, aby to nekolidovalo se 

synodem – návrh na místa: Prostějov, Zábřeh, Ostrava – návrh tématu: Dům na skále, 
Písmáctví. 

• LST – termín: 20. - 28.8.2010 – místo: Rajnochovice – téma: ŽiWhat? 
 

 9. Jiné 
• Web – v současnosti funguje jako nástěnka. Pouvažovat společně s Martinem K. a Jirkou 

M., jestli by nebylo možné propojit seniorátní stránky s facebookem. Jednodušší přidávání 
pozvánek na akce. Přidávání informací na facebook → zobrazení i na sen. stránkách 
(pokud je to možné). Zřízení uživatele SOM – přes něj přidávat informace, řešit věci s 
mládežníky. 

• Časopis – na nejbližší seniorátní akci udělat anketu, jestli by o něj byl zájem a jestli by byl 
někdo ochotný do něj přispívat. 

• Malá účast na poradě – mělo by se řešit na seniorátním výboru a na staršovstvech. SOM 
by měl více v lidech posilovat vědomí o jejich sounáležitosti s církví a i povinností z toho 
vyplývajících. 

 
 

V Přerově 20.11.2010 
zapsal Tomáš Koutecký 

 
 
 

 



Příloha 1 – zpráva předsedy SOMu 
 

Zpráva Seniorátního odboru pro mládeže za rok 2010 
 

Úvod 
 Seniorátní odbor mládeže 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 na dobu dvou let na poradě mládeže v Přerově zvolený nový 
Seniorátní odbor mládeže a to v tomto složení: Jakub Dvorský z Oder, Štěpán Groll z Ostravy, 
Gabriela Halušková z Vítkova, Adéla Holibková z Ostravy, Jiří Hölbling z Frýdku-Místku, Hana 
Chroustová ze Šumperka, Tomáš Koutecký ze Šumperka a Vlastislav Stejskal ze Šternberka. Virilním 
členem, kterého jmenoval seniorátní výbor je Eva Urbanová, ta byla zvolena předsedkyní 
Seniorátního odboru mládeže. Seniorátní odbor mládeže se prozatím tento rok sešel třikrát. 
 

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 
 Letos se tato akce konala ve sboru v Krnově ve dnech 12.-14. března a měla oproti 
předcházejícím rokům název, který zněl Život v období temna. Hosty, kteří mluvili o svém životě 
v období komunismu byli bratr Jan David a bratr Miloš Vyleťal. Hlavní část programu však nadále 
tvoří vycházka, sportovní aktivity, hry a vzájemné rozhovory. Společně jsme setkání ukončili 
nedělními bohoslužbami, do kterých se mládežníci také zapojili. Letošní účast byla asi čtyřicet 
mládežníků. 
Seniorátní dny mládeže 
 Letošních seniorátních dnů mládeže, které se konaly 7.-9. května v Odrách se účastnilo asi 
padesát mládežníků. Název na pozvánce zněl Rožni! a to proto, že jsme se společně s řečníkem 
Petrem Rattayem z organizace New Generation zamýšleli nad Ježíšovými slovy: „Vy jste světlo 
světa. Nemůže zůstat skryto město ležící na hoře.“ Pěkným zpestřením programu bylo pantomimické 
páteční představení Václava Dostála a Jany Ungerové s názvem Tehdy odpoledne pršelo a sobotní 
večerní koncert krnovské kapely Angles. V sobotu odpoledne si mládežníci mohli vybrat mezi těmito 
aktivitami: bojová hra po městě, sportování, hudební dílna a rukodílna. Stejně jako v Krnově, také 
v Odrách jsme setkání ukončili bohoslužbami. 
Letní seniorátní týden 
 Tato největší akce, kterou pořádá odbor mládeže se letos konala již devátý rok. Letošní 
týdenní pobyt jsme uspořádali v areálu turistické základny na Švagrově nedaleko Šumperka od 21.-
29. srpna. Téma setkání neslo název Tabu. Tentokrát jsme si jako jediného řečníka pozvali faráře z 
Frýdku-Místku Pavla Křivohlavého, který si sám vybral podtémata a jednotlivé dny mluvil o biblických 
postavách Ehúd, Eliáš, Noe, Lot a Ónan a jejich příběhy aktualizoval do dnešní doby. V odpoledním 
čase si mládežníci mohli vybrat z pestré nabídky různých dílen (tvořivých, poznávacích, vzdělávacích 
a pohybových). Večer byly na programu společné hry, soutěže. Jeden večer jsme věnovali nezvyklé 
meditaci nad obrazem a modlitbám ve stylu Taizé. Této akce se účastnilo asi 60 mládežníků. Ne 
všichni byli z našeho seniorátu či z naší církve. 
Seniorátní porada mládeže 
 Tato jednodenní akce, která je dána Řádem výchovy a vzdělávání nás tento rok teprve čeká. 
 

Moravskoslezský SEM 
 Všechny akce pořádané Seniorátním odborem mládeže organizačně zajišťuje občanské 
sdružení Moravskoslezský SEM. Polovina členů výboru je také členy odboru mládeže a druhá 
polovina se taktéž aktivně zapojuje do činností v seniorátní mládeži. Moravskoslezský SEM totiž 
pověřil různé pracovní týmy, které kromě zmíněných akcí, pořádají akce další: Ostravské 
Listopadání, duchovní víkend VRT, setkání konfirmandů a mladší mládeže, setkání starší mládeže, 
volejbalový turnaj SEM Cup. 



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 a Ostravské Listopadání. 
 

Závěr 
 Jak jsem již psala na začátku, polovina členů Seniorátního odboru mládeže se obměnila, do 
odboru byli zvoleni noví lidé, za co jsem ráda. Sžívání však vyžaduje delší čas a tak se i členové 
odboru pomalu učí porozumění jeden vůči druhému, což se odráží na průběhu porad a řekla bych, že 
i na samotných akcích. 
 Odbor mládeže se snaží akce připravovat kvalitně a myslím, že se mu to daří. Jeho práce a 
úkol však nespočívá jen v organizování akcí, ale také v povzbuzování a zakládání místních neboli 
sborových skupin mládeží. 
 Byla bych také ráda, abychom si všichni, nejenom členové odboru, uvědomovali, že odbor 
mládeže tu není proto, aby připravoval kvalitní akce, kterými by se mohl vykazovat, ale jak už jsem 
zmínila v úvodu, aby akce které připraví, vedly mladé lidi k Ježíši Kristu, k samostatné a živé víře, k 
odpovědnosti ve sboru i církvi a k ekumenické spolupráci. 
 

Za Seniorátní odbor mládeže Eva Urbanová, předsedkyně 
 

 



Příloha 2 – Zpráva z konventu 
 
23.10. proběhl v Novém Jičíně jako každoročně konvent a já jsem byla moc ráda, že se ho můžu 
zúčastnit. Během konventu se okolo mládež nic moc neřešilo. Jako každoročně se volili zástupci na 
Synod a taky se vybírali členové pastýřské rady, která má za úkol řešit obtížné pastorační otázky v 
našem seniorátu. Mezi jednotlivými volbami se vždy konala rozprava do které každý mohl přispět 
svým postřehem nebo stížností. Mě nejvíce asi zaujala rozprava nad tím, zda se do nového 
evangelického zpěvníku má přidat úplný žaltář či ne?! Tato otázka bude projednána také na synodu. 
Dobrých buchet i čaje bylo dost, tak se určitě příště taky zúčastněte, byla to fajn zkušenost. 
 

Baru Halušková 


