
Porada mládeže 2019 LST 

Prezenční listina: Eliška Vlčinská, Jan Maláč, Jan Dostál, Daniel Zmrzlík, Nicole Lukášová, Jan Chovanec, 

Vojtěch Janošík, Ondřej Dehner, Michael Skotnica, Liduš Hrušková, Tomáš Domes, Matouš Hruška, 

Noemi Lukášová, Lydie Kenningová, Alena Zapletalová 

Hosté: Franta Janošík, Hana Zimová, Karolína Štenclová, Benjamin Roll, Marek Zikmund, Terezie 

Dvořáčková, Tomáš Vorel, Tomáš Pikous, Radim Kráčala, Daniel Petrovič 

Program porady mládeže 

1. přivítání 

2. schválení programu porady 

3. volba zapisovatelů 

4. volba skrutátorů 

5. volba verifikátora 

6. volba SOMu 

7. zpráva předsedy SOMu 

8. zpráva pracovnice pro mládež 

9. rozprava k bodům 6,7 

10. zpráva zástupců z konventu 

11. volba zástupců na konvent 

12. zpráva zástupců z celocírkevní porady mládeže 

13. zprávy z mládeží 

14. rozprava k bodu 14 

15. návrhy míst a termínů na seniorátní akce 

16. rozprava k bodu 15 

17. jiné 

18. zakončení porady 

 

1. Přivítání. 

Předseda SOMu Daniel Zmrzlík všechny přítomné uvítal. 

 

2. Schválení programu porady 

Program porady byl schválen aklamací. 

 



3. Volba zapisovatelů 

Návrh: Jan Dostál 

Hlasování: navržený kandidát byl zvolen aklamací, 14 pro, 1 se zdržel. 

 

4. Volba skrutátorů 

Návrhy: Hlasování: Tomáš Vorel, František Janošík, Hana Zimová 

Hlasování: navržení kandidáti byli zvoleni aklamací, 15 pro. 

 

5. Volba verifikátora zápisu 

Návrh: Alena Zapletalová 

Hlasování: navržený kandidát byl zvolen aklamací, 14 pro, 1 se zdržel. 

 

6. Voba SOMu 

Návrhy na řádné členy: 

Daniel Zmrzlík – souhlasí 

Jan Maláč – souhlasí 

Eliška Vlčinská – souhlasí 

Zuzana Dostálová – souhlasí 

Nicole Lukášová – souhlasí 

Magda Lukášová – souhlasí 

Jan Dostál – souhlasí 

Jan Chovanec – souhlasí 

Vojtěch Janošík – souhlasí 

Michael Skotnica – nesouhlasí 

Ondřej Dehner – nesouhlasí 

Liduš Hrušková – nesouhlasí 

Tomáš Domes – nesouhlasí 

Návrh na uzavření kandidátky: Schváleno (14 pro, 1 proti uzavření) 

Výsledky volby: 15 hlasovacích lístků odevzdáno. 

Daniel Zmrzlík – 13 hlasů 

Jan Maláč – 13 hlasů 



Eliška Vlčinská – 14 hlasů 

Zuzana Dostálová – 10 hlasů 

Nicole Lukášová – 12 hlasů 

Magda Lukášová – 13 hlasů 

Jan Dostál – 14 hlasů 

Jan Chovanec – 11 hlasů 

Vojtěch Janošík – 14 hlasů 

Nový seniorátní odbor mládeže byl zvolen ve složení uvedeném výše, Zuzana Dostálová nebyla 

zvolena (nejnižší počet hlasů). 

 

Návrhy na náhradníky: 

Zuzana Dostálová – souhlasí 

Ondřej Dehner – souhlasí 

Liduš Hrušková – souhlasí 

Franta Janošík – souhlasí 

Tom Domes – nesouhlasí 

Hana Zimová – nesouhlasí 

František Čermák – souhlasí 

Matouš Hruška – souhlasí 

Noemi Lukášová – nesouhlasí 

Šimon Jan Lukáš – nesouhlasí 

Michal Skotnica – nesouhlasí 

Lydie Kenningová – nesouhlasí 

Návrh na uzavření kandidátky: Schváleno 

Výsledky tajné volby: 15 hlasovacích lístků odevzdáno. 

Zuzana Dostálová – 14 hlasů 

Ondřej Dehner – 9 hlasů 

Liduš Hrušková – 11 hlasů 

Franta Janošík – 10 hlasů 

František Čermák – 11 hlasů 

Matouš Hruška – 5 hlasů 



Byli zvoleni čtyři náhradníci: Zuzana Dostálová, Liduš Hrušková, Franta Janošík a Franta Čermák. 

Ondřej Dehner a Matouš Hruška nebyli zvoleni. Následuje nová volba o pořadí náhradníků. 

Výsledky tajné volby: 15 hlasovacích lístků odevzdáno, z čehož 2 byly prázdné (zdrželi se). 

Zuzana Dostálová – 12 hlasů 

Liduš Hrušková – 6 hlasů 

Franta Janošík – 2 hlasy 

František Čermák – 7 hlasů 

Volba aklamací o tom, že zvolení kandidáti na náhradníky byli zvoleni v pořadí dle počtu hlasů: 

Schváleno 

 

7. Zpráva předsedy Seniorátního odboru mládeže 

Během tohoto roku jsme jako Seniorátní odbor mládeže pořádali tři akce. První z nich byla akce Kudy 

Komenský nechodil. Tato akce se konala v Jeseníku, v místním evangelickém sboru, a to koncem 

března. Na tuto akci se přihlásilo 20-25 mládežníků a jejich hodnocení akce bylo kladné. S programem 

nám pomohla Daniela Havirová, šlo se na výlet na Rejvíz. 

Druhou akcí pořádanou tento rok byly Seniorátní dny mládeže, tentokrát v Ostravě. Akce se konala 

nezvykle 26. – 28. května. Program měl Michal Branda. Akce se zúčastnilo max 10 mládežníků, konala 

se grilovačka. Z důvodu nízké účasti na minulé poradě mládeže byla přesunuta na LST. 

Jako SOM jsme se sešli 2x osobně v Olomouci, měli jsme spoustu skypových porad. 

Daniel Zmrzlík, předseda SOMu 

 

8. Zpráva pracovnice pro mládež 

Od ledna se pokouším něco dělat, kladu si otázky, spolupracovala jsem na 3 akcích SOMu, plus na 2 

akcích konfirmandů, snažím se jezdit do sborů na mládeže, jezdím na pastorálky a říkám, jak je mládež 

skvělá. Všechny mládeže jsou v pátek, takže nestíhám vše. Občas se s někým sejdu a popovídáme si, 

takže nabízím rozhovor. Spolupracuji i se SEMem, těším se na spolupráci s novým SOMem, 

připravujeme akci pro konfirmandy v září. 

Alena Zapletalová, pastorační pracovnice pro mládež 

 

9. Rozprava k bodům 7, 8 

Ondřej Dehner: Vědí ve všech sborech, že jsi PP? 

Alena Zapletalová: Farář by to vědět měl, snažím se dát se v známost, ale nejde to úplně, protože 

rodiče dětí mě třeba neznají, což bývá problém – rodiče pak neví, komu posílají děti na akci. Byla jsem 

i na Seniorátním dni, … 

Benjamin Roll: Baví vás to? 

Daniel Zmrzlík: Ano, baví. Rád bych to dělal dál, ale nezvládám to. 



Alena Zapletalová: Ano, baví, dělala jsem to i dobrovolně, jen občas je těžké vidět efekt (celkový), je to 

dlouhodobá věc, ale hlavní je, že lidi to baví. 

Marek Zikmund připomněl Aleně Zapletalové, že nebude na konventu, tzn. má napsat zprávu. 

Rozprava byla aklamací uzavřena, 2 se zdrželi. 

 

10. Zpráva zástupců z konventu 

Byl v Ostravě 24. listopadu 2018. Ondřej Holubec, Daniel Batla, Daniel Zmrzlík a Alena Zapletalová 

tam byli, řešilo se financování a Vítkov – jestli se stane kazatelskou stanicí. Bylo tam dost voleb, Alena 

Zapletalová jako PP byla představena. 

Marek Zikmund se ptá, zda stačí SOMu peníze od seniorátního výboru. Daniel Zmrzlík odpovídá, že 

stačí, když se proplácí cesťáky a občas jídlo, protože máme SEM. 

 

11. Volba zástupců na konvent (23. 11. Český Těšín) 

Návrhy: 

Daniel Zmrzlík – nesouhlasí 

Jan Dostál – souhlasí 

Eliška Vlčinská – nesouhlasí 

Nicole Lukášová – souhlasí 

Návrh na uzavření kandidátky: 14 pro, 1 se zdržel. 

Volba: navržení kandidáti byli zvoleni aklamací, 1 se zdržel. 

Náhradníci: 

Daniel Zmrzlík – nesouhlasí 

Vojtěch Janošík – souhlasí 

Jan Chovanec – souhlasí 

Jan Maláč – nesouhlasí 

Návrh na uzavření kandidátky: 15 pro. 

Volba: navržení kandidáti byli zvoleni aklamací, 15 pro. 

Návrh: pořadí náhradníků bude dáno pořadím, ve kterém byli navrženi. Pro tento návrh bylo 8 hlasů, 

proti byly 2, 3 se zdržely. Návrh byl přijat, Vojtěch Janošík byl tedy zvolen 1. náhradníkem, Jan 

Chovanec byl zvolen 2. náhradníkem. 

 

 

 



12. Zpráva zástupců z celocírkevní porady mládeže 

Porada byla víkendová, zahájena v pátek a ukončená v neděli táno společnými bohoslužbami. Konala 

se čtvrtý víkend v březnu (22. – 24. 3.) v Olomouci a proběhla na ní volba nového COMu. V sobotu se 

účastníci rozdělili do několika skupin, v rámci nichž probrali témata sjezdu, faráře pro mládež, 

vzdělávání (VENITE) a médií. 

 

14. Zprávy z mládeží 

Bylo konstatováno, že lidí na LST mohlo být výrazně více, až přes 100 lidí, kteří by mohli přijet a že se 

snažíme o propagaci, ale nejlepší je osobní pozvání. Obecně se dá říct, že mládeže, které nefungují na 

LST nejsou, ale je tady i pár lidí, kteří se schází a nejsou tady (př. Prostějov a Český Těšín). 

 

15. Rozprava k bodu 14 

Rozprava byla ukončena, 2 se zdrželi. 

 

16. Návrhy míst a termínů na seniorátní akce 

Návrhy míst: Prostějov, Štramberk, Opava, Hranice 

 

17. Rozprava k bodu 16 

Byla navržena další místa konání (dopsána do seznamu v bodu 16). 

Zazněl návrh na pořádání společných mládeží – Olomouc + Prostějov společná funguje, mohla by se 

přizvat Opava, Hranice a Štramberk 

Alena Zapletalová připomněla, že konfirmandi budou v Novém Jičíně právě kvůli Štramberku a 

pozvala zároveň na celocírkevní sjezd mládeže – jede tam fakt dost lidí z celé republiky, je první víkend 

v říjnu, je to multižánrové, každý si tam najde něco, není to drahé, dobrovolníci mají slevu. 

Zazněl také podnět, že by SOMáci měli dlouho dopředu rozhodnout půl roku dopředu o termínech a 

že se může udělat nová akce tak akorát v lednu. 

Rozprava byla ukončena. 

 

18. Jiné 

Bylo také připomenuto, že 8. – 10. 11. se koná Listopadání v Ostravě a že se nový SOM se sejde po 

zakončení porady. 

 

19. Zakončení porady 

Porada byla zakončena zamyšlením Jana Dostála na text z 2 Par 13. 

Na Nivách 29. 8. 2019 zapsal Jan Dostál 



V Chotěboři 10. 9. 2019 verifikovala Alena Zapletalová 

 


