
Porada SOMu – Skype – 4. 4. 2011 
Přítomni: Eva Urbanová, Hanka Chroustová, Aďa Holibková, Vlastik Stejskal, Gabča Halušková, Jiří 
Holbling, Štěpán Groll, Tomáš Koutecký 

1. SDM 

⇒ Termín: 13. – 15. 5. 2011 

⇒ Místo: Zábřeh na Moravě 

⇒ Řečník: Martin Balcar 

⇒ Téma: Pouta (jako podtitulek věta: Stáváš se navždy zodpovědným za to, cos k sobě 
připoutal.) 

♦ Nejen ve vztazích partnerských, ale i v ostatních (Evča s Hankou upřesní 
Martinovi, co by to mělo obsahovat) 

⇒ Cena: 150 Kč – členové SEMu, 180 Kč – včas přihlášení, 200 Kč – později přihlášení 

⇒ Pokladník: Štěpán Groll 

⇒ Vedení akce: Hanka Chroustová, Štěpán Groll 

⇒ Bohoslužby 

♦ byly by v režii mládeže 

♦ Martin a Štěpán se domluví a vymysleli by nějaký program na bohoslužby 

♦ Večeři Páně bude mít Hanka nebo Eva 

⇒ Ubytování: na faře 

⇒ Jídlo 

♦ sobotní oběd připraví sestry ve sboru 

♦ další jídlo zajistí: Aďa Holibková, Gabča Halušková, Ondra Holubec 

⇒ Hudební doprovod 

♦ Zajištění nástrojů, hudební doprovod – Petr Maláč (řekne mu Tom) 

♦ Písně na bohoslužby – vezme si na starost Štěpán s Martinem a případně 
někoho osloví 

♦ Svítá – budou ze Zábřeha, Šumperka (Tomáš a Hanka) a Olomouce (zajistí 
Eva) 

⇒ Zdravotník: Jirka se zeptá Lenky a Martiny a dá vědět 

⇒ Obsluha počítače: Tomáš 

⇒ Pozvánka: Tomáš 



⇒ Hry: rozdělení jako na KKN 

⇒ Program: 

♦ Pátek 

  18:00 – večeře 

  19:00 – pobožnost (Eva) 

  19:30 – hra (Jirka H.) – je potřeba papíry, psací potřeby, 2 nástěnky – 
požadované potřeby pošle mailem Evě 

  22:00 – závěrečná pobožnost (Hanka nebo Štěpán) 

  23:00 – první večerka 

  1:00 – druhá večerka 

♦ Sobota 

  7:30 – budíček 

  8:00 – snídaně 

  8:45 – pobožnost (Vlastik) 

  9:00 – 12:00 – program Martina Balcara (+ diskusní skupinky a 
shrnutí) 

  12:30 – oběd 

  14:00 – 16:00 – odpolední program 

a. Jana Škubalová – Eva nám pošle anotace jejich programů a 
rozhodneme se, co bychom brali 

b. Bazén – dát do přihlášky, jestli by měli lidi zájem a podle toho 
bychom ho zařadili nebo ne; 20 Kč + 20 Kč by šlo z našeho 
rozpočtu 

c. Hra po městě – Martin sežene od Toma Kolmana a domluví se 
s Alešem Rosickým a Daníkem Zmrzlíkem; kdyby to nevyšlo 
tak Vlastík se zeptá Emy 

  16:30 – 17:30 – nácvik písní na bohoslužby 

  17:45 – večeře 

  18:30 (19:00) – večerní divadlo 

  21:00 – čajovna se stolními hrami (Evča se zeptá lidí z Ostravy, kteří 
dělali čajovnu, a Jirka bude čajovnu koordinovat) 

♦ Neděle 

  8:00 – budíček 



  8:30 – snídaně 

  9:00 – úklid 

  10:00 – bohoslužby 

2. LST 

⇒ Řečník  
♦ Pavel Smetana 
♦ Štěpán Janča  
♦ Jaro Křivohlavý  
♦ Miloš Rejchrt 
♦ Počkáme, až bude o třetím řečníkovi hlasovat Kuba a Hanka a podle toho se 

pak rozhodneme 
⇒ Podtémata 

♦ Narození, křest 
♦ Konfirmace – hledání sebe sama 
♦ Svatba 
♦ Smrt, pohřeb 
♦ Poslední soud, smysl života 

⇒ Jirka se zeptá Ondřeje Kováře, jestli by pro něho nebyl problém si vybrat jiné téma. 
Že by bylo spíše filozofické pojetí pro lidi dost neuchopitelné. Zjistí do příštího týdne 
(17. 4.). 

 

3. Hodnocení KKN 

⇒ nebyly tak patrné generační rozdíly, jak jsme možná očekávali 

⇒ Více zhodnotíme, až budou výsledky ankety 

 

4. Porada SOMu 

⇒ Štěpán udělá hlasování na Doodle (všechny neděle v květnu) a podle toho zvolíme 
neděli pro poradu 

 

5. Příští Skype porada – 18. 4. ve 20:30 

⇒ rozhodneme co s řečníkem na LST 

 

 

V Brně dne 4. 4. 2011 zapsal 

Tomáš Koutecký 


