
Porada SOMu – 2. 7. 2011 
Přítomni: Eva Urbanová, Štěpán Groll, Martin Koutecký, Vlastik Stejskal, Adéla Holibková, Tomáš 
Koutecký 
Zamyšlení – Štěpán Groll měl zamyšlení o moudrosti od Jara Křivohlavého 
 

LST 
Pozn.: Původní text převzat z předchozí porady, nové věci doplněny tučně. 

1. Odpoledne – každý vedoucí dne připraví program (hry) na odpoledne; Eva pošle rozpis dnů, 
kdo bude mít který 

2. Zdravotník – Jirka domluví s Hankou a Lenkou, co má být v lékárně – Eva má seznam z loňska, 
tak to nemusí být.  Eva to dokoupí; vyřešeno 

3. Zpěv – vedení zpěvu, zajištění nástrojů, zpěvníků… 

a. Zajištění zpěvníků Svítá – Hanka ze Šumperka, Eva z Olomouce, Štěpán z Ostravy, 
SEMácké a ze Šternberka Vlastik 

b. Zajištění nástrojů – kytara z Ostravy, Tomáš kytaru (basu), prostějováci své nástroje 

c. Vedení zpěvu v průběhu LST – děcka z Prostějova – nemůžou;  

Povede Ben a Jirka Marek 

d. Výběr písní do Campbooku (nejpozději do konce července) a učení těchto nových 
písní – Benjamín Groll;  Benjamín zajistí domluvila Gabi.  

e. Nácvik písní na bohoslužby v Rajnochovicích – Tomáš Koutecký 

4. Účetnictví – Štěpán Groll; vyřešeno 

5. Zajištění foťáků 

a. Gabi osloví lidi, kteří jsou v předchozím zápisu; oslovila 

6. Campbook – vytvoří Štěpán Groll; vyřešeno 

7. Pojištění – není třeba řešit (SEM se stal členem nějakého sdružení a pojištění je zajištěno 
odtamtud) 

8. Dílny – buď do konce července poslat info Štěpánovi, o čem dílna bude (do Campbooku), 
případně zůstane info z anotací 

9. Technika 

a. Ozvučení ze Šumperka (domluví Tomáš Koutecký) 

b. Bedny od Michala Maláče (domluví Tomáš Koutecký) 

c. Bedny od Štěpána Grolla 



10. Bohoslužby 

a. První bohoslužby ve Valašském Meziříčí 

i. Vlastik to tam domluví, že tam přijedeme, budeme zpívat nějakou píseň 
mládeže; Vlastik zjistí, jestli budou chtít, abychom zazpívali píseň, vybere 
Tomáš 

ii. Vlastik domluví u ČD, že pojede velká skupina lidí vlakem na bohoslužby (8:44 
z Rajnochovic do Valmezu) 

iii. Z bohoslužeb by se jelo do Bystřice pod Hostýnem (vlak 13:15 
z Valmezu do Bystřice pod Hostýnem) 

iv. Jirka zajistil výlet z bohoslužeb 

b. Druhé bohoslužby v Rajnochovicích 

i. Štěpán Groll osloví Ewu Jelinek (na vedení bohoslužeb, kázání i Večeři Páně); 
Ewa nemůže à Milan Balahura, Michal Chalupski, Martin Koutecký (1. 
osloví Štěpán, 2. poté Martin) – budou mít kázání, domluví se s Tomášem 
K. na písních, zapojí mládežníky na čtení, modlitby atd., budou vést VP 
(pokud budou chtít) 

ii. Vlastik domluví s farářem ve Valmezu, že tam budeme mít Večeři Páně 

iii. Vlastik vezme nádobí na VP 

11. Příjezd v sobotu – začátek v 18:00 večeří 

12. Festival UNITED – dát jako součást hlasování o dílnách, informativně bychom potřebovali 
vědět, kolik lidí by mělo zájem; jelo by se tam ve čtvrtek v podvečer a vracelo asi ve 23:00 

13. Animační dílna – oslovit Daníka Zmrzlíka, jestli by si to mohl vzít na starost (osloví ho Eva); na 
poradě se domluvíme, kdo vezme jaké věci na tu dílnu; vezmeme s sebou stejné věci, co 
loni; Daník s Martinem K. popřemýšlí nad způsobem, jakým by se to dalo realizovat a 
případně se doplní věci, které by se na to vzaly 

14. Závěrečný večer-vedení – do porady popřemýšlíme, koho oslovit 

15. Kuchařka – Vlastik oslovil nějakou paní z Moravského Berouna, na konci června dá Vlastikovi 
vědět, jestli bude moct. Popřemýšlíme do příští porady, kdo by byl vhodný pomocník do 
kuchyně.; paní z Berouna by mohla nakonec leda na víkend; Vlastíkovi se ozval Michal 
Pražák, tento týden zjistí, jestli bude moct, případně by se to nakombinovalo s paní 
z Berouna. Vlastik zjistí od Michala, jestli bude mít nějakého pomocníka nebo to pokryjeme 
ze služeb 

Nové body zápisu ze 2. 7. 2011 

16. Skupinky – budou stejné na práci i na diskusi (8 skupinek) 



17. Úvodní sobotní večer – rozdělení do skupinek a 2 seznamovací hry nachystá Štěpán G.; 
úvodní pobožnost Martin K. 

18. Neděle večer (náhradní program za divadlo) – čajovna se stolními hrami; před večeří umístit 
papír, kam by se lidi psali, co chtějí hrát, aby pak měl každý, kdo bude chtít něco hrát, s kým 
hrát. Vedoucí dne zajistí, kdo bude vysvětlovat které hry. 

19. Festival UNITED – nebude, bylo by to moc komplikované; zájem není až takový, abychom tam 
jeli (11 lidí ze 40) 

20. Večery – Akční – Štěpán (ne pondělí), kluci Koutečtí, Gabča H.; Klidové – Jirka H. (nebo zpívání 
s Myklem), Eva a Vlastik (modlitební) 

21. Závěrečná sobota 

a. Dopoledne – sportovní olympiáda 

b. Odpoledne a večer – slavnostní 

i. Hlasování o osobnostech LST – České prase (ala Český lev) – nominace, 
hlasování… 

ii. Moderování SOMem – ohlédnutí za předchozími LST – každý SOMák 1 rok 
iii. Aďa, Štěpán, Jirka, Vlastik – sejdou se a domluví celý průběh 

sobotního odpoledne a večera 

c. Závěrečná pobožnost – Jirka H. 

22. Obálky a papíry, tiskárna, napsat seznam, kdo co vezme – připraví Evča 

23. Role papíru (LSTBook) – připraví Štěpán nebo Eva 

 

Výsledky hlasování o dílnách (červeně dílny, které budou) 
 
Cyklo dílna – 9 lidí  – 2x 
Deprese – 10 lidí  – 1x 
Ukrajina – 10 lidí   – 1x 
Vedení mládeže – 12 lidí  – 2x 
Elektrotechnická – 5 lidí 
Fotodílna – 13 lidí   – 2x – nenavazuje (zeptat se Hanyiska) 
Hebrejština – 6 lidí 
Masérská dílna – 13 lidí  – 2x 
M/IT dílna – 4 lidé (3 lidé IT) 
Pouliční kejklení – 6 lidí 
Povodně – 1 člověk 
Poznej sám sebe – 14 lidí – 2x 
Rukodílny – 14 lidí  – 2x 

- šperky 6, hrnečky 2, rámečky na fotky 2, přáníčka 3, kresba/malba 5, malování na textil 7 



Rusko – 5 lidí 
Scrabble – 1 člověk 
Fantasy hry – 10 lidí  – 1x 
Taneční – 13 lidí  – 3x – Štěpán osloví eMKa a Kuliho, jestli by to šlo udělat stylem 
StarDance a zkombinovat klasiku a latinu (klasika 3, latina 5) 
Tvůrčí psaní – 8 lidí  – 1x 
Vaření s Ondrou – 15 lidí – 2x 
Výlety – 9 lidí   – 1x 
Společenské chování – 4 lidé 
 
Sportovní dílna – 2x 
Animační dílna – 3x 
 
Štěpán zjistí, jak můžou přijet hosté (Pavlína a Milan) a podle toho bychom přeskládali dílny. 
Štěpán nám pošle rozpis dílen. 
 

V Olomouci 2. července 2011 

zapsal Tomáš Koutecký 

 


