
Porada zástupců mládeže 6.1.2007 
 
Přítomni: Eva Urbanová, Katka Vlčková, Štěpán Groll, Petr Wolf, Vlastík Stejskal, Ondřej 
Dvorský, Jiří Marek ml., Martin Koutecký, Martin Vemola, Lukáš Maláč, Miriam Batlová, Daniel 
Marek, Eva Danihelková, Hana Stejskalová, Tomáš Koutecký, Radek Svoboda, Jiří Hölbling 
 
Volba zapisovatele: Katka Vlčková, Hana Stejskalová 
 
Skrutátoři: Miriam Batlová, Tomáš Koutecký 
 
Zprávy: 
Zpráva předsedy SOMu (Vlastík Stejskal) 
Zpráva z celocírkevní porady mládeže z Prahy (Martin Koutecký) 
Zpráva zástupců na konventu (Miriam Batlová)  
Zpráva správce stránek a tisku (Jiří Marek ml., Štěpán Groll)  
Zprávy z mládeží: 
 
Volba zástupců na konvent (listopad): 
návrhy –    Martin Koutecký, Jiří Marek ml. 
 
Zhodnocení akcí: 
 
LST – ohlasy, aby byla jiná koncepce, návrhy na inovaci 
– věnovat víc pozornosti dílnám – dělat je více profesionálně – divadelní dílna, break dance, 

horolezectví (Martin Čechák), kurz sebeobrany, znaková řeč 
– více volného času 
– biblický program před večeří? 
– vyučování o duchovních věcech – alternativa dílen 
– odpoledne – činnost stejná celý týden 
 
Listopadání – chyběl Krtek, obsazení dobré, koncerty dobrý nápad (Templ), hlučné prostředí, 
program výborný, sobota dopoledne bývá program problematický, nápad – sehnat skladatele, 
představit hudbu, Moravetz 
 
Volba zástupců na celocírkevní poradu do Brna (10.3.): 
Tomáš Koutecký - zvolen 
Martin Koutecký - zvolen 
Daniel Marek - zvolen 
Lukáš Maláč - zvolen 
Eva Urbanová - zvolen 
Štěpán Groll -  zvolen 
Martin Vemola - zvolen 
 
Plánování akcí a příští rok: 
 
Seniorátní dny mládeže ve Frýdku Místku 15. - 17. 6. 2007   
– společně se seniorátním dnem 
 
Kudy Komenský nechodil v Orlové 23. - 25.3. 2007 (popř. Suchdol) 
Témata: se vyberou ze seznamu, který má SOM k dispozici 
 
LST 24. - 31.8. 2007  na Pteňském dvorku 



 
Školení mládežníků: 
16. - 18.2. 2007 
20. - 22.4.2007 
1. - 3.6.2007 
 
SEM: 
vzniklo občanské sdružení, v létě také org. jednotka, ústředí je v Praze, cílem je pružnější a finančně 
lépe zajistitelná organizace akcí 
 


