
Zápis z porady SOMu 7.2.2009 
 

Přítomni: Benjamín Groll, Petr Maláč (náhradník), Eva Urbanová, Martin Koutecký 
(náhradník), Vanda Kabeláčová (host), Tomáš Koutecký, Daniel Marek, Štěpán Groll, 
Vlastislav Stejskal 
 
Program KKN 27.-29.3. 2009: 
 
 Pátek:   18:00 – 19:30 – Večeře 
 19:30 – 21:00 – kavárnička bez kávy (s kávou), skupinky asi po 5 lidech, bez určeného 
 vedoucího; nejprve seznamovací otázky u stolečků, rotování mezi stolečky; následné 
 zamyšlení a diskuse u stolečků; + hry s využitím skupinek (na starost si bere Vlastík S.) 
 22:45 – přesun na tělocvičnu 
 Sobota:  7:50 – Budíček 
 8:30 – Snídaně 
  9:15 – Ranní  ztišení – zahájení dne (Petr Maláč ml.) 
 9:45 – 12:00 – Sportování v tělocvičně (bez alternativy, přiměřeně i k méně aktivním) 
 (oslovit Frýdecké – nedomluveno kdo je osloví → asi vedoucí akce) 
   12:30 – Oběd – v restauraci za nádražím 
 13:30 – 15:00 – Návštěva muzea; na faře (buchty, kafe; hry – vzme si na starost Eva U.); 
 možnost zůstat v restauraci 
 15:00 – 18:00 – Výlet na přehradu na kopci (+ pár her, soutěží – v případě nedostatku času 
 by se vynechaly) 
 18:30 – Večeře 
 20:00 – 22:00 – komentovaná četba – diskuse (Daník osloví Radka Rosického, když to 
 nebude chtít, tak se tato varianta zruší); stolní hry (Bang!, Aktivity,... - Eva U.) + 
 kavárna; večer chval (Odry) 
 22:30 – zakončení dne (Benjamín) 
 22:45 – přesun na tělocvičnu (možnost jít i později, domluvit se s tím, kdo bude mít klíče) 
Neděle:  2:00 → 3:00 – posun času 
 7:50 – Budíček 
 8:30 – Snídaně 
 10:00 – Bohoslužby s Večeří Páně v kostele (Mária Jenčová; případně Eva U., ta si tuto 
 možnost ještě rozmyslí) 
 
 
Cena: 150 Kč (členové SEMu), 180 Kč (ostatní), 200 Kč (přihlášení po termínu 22.3.2009) 
Téma: Kudy komenský (ne)chodil 
Vedení: Štěpán Groll (+ Tomáš Koutecký) 
Ubytování: vedoucí akce 
Stravování: Jana Moravcová + Petr Maláč 
Zdravotník: neřeší se; případně Lýda Andršová (Tomáš K. se jí zeptá, jestli bude na KKN) 
nebo Líba. Vlastík zjistí kde je lékárnička. 
Technické požadavky: zpěvníky Svítá přivezou z Ostravy, Vlastík z Olomouce (+ do 
pozvánky, aby si lidé dovezli své); kytaru vezme Peťa M., Vlastík; zpěv na starost Peťa M.; 
pozvánky vytvoří Tomáš K. do 21.února. 
Registrace: Vlastík Stejskal řekne Jirkovi M., aby bylo online přihlašovadlo na webu a 
přihlášky chodily Štěpánovi G., Tomášovi K. 
Pokladník akce: Štěpán Groll 
 
Štěpán s Tomášem zajistí přípravu jmenovek. 



 
S sebou: karimatka, spacák, Svítá, dobrou obuv na výlet,... 
 
 
 
Jídlo připraví suchdolští, na financování se bude podílet SOM (SEM). 
 
Vanda bude mít na starosti klíče od tělocvičny nebo tuto pozici předá někomu jinému. 
 
Daník s Peťou připraví 3 písničky na neděli. Nacvičí se při blocích zpívání (v pátek večer, v sobotu 
ráno, v neděli ráno). Domluví se s tím, kdo povede nedělní bohoslužby (Mária nebo Eva), jaké 
písničky vybrat. 
 
 
SDM 
 
Vlastík rozešle emailem návrh termínů další porady SOMu kvůli SDM. 
 
Různé 
 
Dan Jun rezignoval na pozici člena SOMu z důvodu časového vytížení. Na jeho místo se z pozice 
1.náhradníka dostává Štěpán Groll. 


