
Zápis z porady SOMu 7.května 2010 
 

Účastníci: Martin Koutecký, Jiří Hölbling, Vlastislav Stejskal, Eva Urbanová, Štěpán Groll, Adéla 
Holibková, Tomáš Koutecký, Gabriela Halušková, Jakub Dvorský; host: Jan Zálešák 
 
LST 
 

1) Pozvánka – Tomáš vytvoří do 12.června; Jirka zjistí do konce května od Pavla podtémata 
přednášek 

2) Program dne – odsouhlasen 
3) Bohoslužby na první neděli 

1. Objednáme si autobus a dojedeme do Šumperka na bohoslužby na 8:45;  
2. Tomáš se zeptá Hanky, jestli by se mládež mohla nějak zapojit do bohoslužeb. 
3. Štěpán vybere 3 písničky na bohoslužby a probere to s Hankou 

4) První neděle 
1. Martin připraví program na neděli (rozchod v Šumperku, výlet,...) - příjezd (návrat) na 

Švagrov nejpozději v 18:00 
2. Do 16.května vybereme kapelu, kterou pozveme 

5) Bohoslužby na druhou neděli – bude je mít Vlastík, zakončíme Večeří Páně. 
6) Finance – ubytování a jídlo bude stát na jednoho 1 500 Kč. 
7) Dílny – návrhy Hanyisek 

1. fantasy dílna (hry fantasy, půjčit si zajímavé stolní fantasy hry, nové stolní hry) 
2. dílna lezení (v mládeži je hodně úvazků, v okolí by měly být nějaké skály, bude třeba asi 

dopravní prostředek)  
3. fotodílna (hodně lidí si pořizuje foťáky, dílna by byla kreativní, zkusili by si, co se dá s 

foťákem dělat, jak ho nastavit, jak nachystat kompozici) – v poznámce k pozvánce má být, 
že si s sebou zájemci mají vzít foťák 

4. animační dílna (krátký klip o sobě – 5-30 sekund; nějakou věc, kterou rád dělá, co ho 
charakterizuje (např. housle) – na konci bude „Jsem houslista“; takhle to udělá hodně lidí, 
na konci bude kříž a tam „Jsem křesťan“.) - vymyslet, jak do toho zapojit lidi. Obcházet je a 
zvát je do toho. Probíhalo by to v průběhu celého týdne, ne jako dílna. 

8) Dílny – návrhy ostatní 
1.  právnická dílna (Jirka) 
2. dílna pokračování s řečníkem 
3. elektrotechnická dílna – Vlastík 
4. taneční dílna – Kuli 

9) Bylo by dobré, kdyby byly opakující se dílny v pondělí, středu a pátek. Neopakující se by byly 
v úterý a čtvrtek. V opakujících se dílnách by pak spíš byli stejní lidé. 

10) Večerní programy – dořešíme v neděli 
11) Památka – náramky, placky; část lidí by mohla vyrábět nějaké výtvarné věci, část třeba 

elektrotechnický obvod – to by měli zároveň i jako něco, co si odvezou 
12) Příjezd na Švagrov v Sobotu – autobus přijíždí do Vernířovic v 17:40 

Konečný čas večeře budeme řešit 14 dní dopředu, až budeme vědět konečný počet přihlášených (v 
přihlášce na webu bude, jestli přijedou autem nebo je máme zahrnout do našeho plánování společné 
dopravy) 

13) Budíček – vedoucí dne si sežene lidi, kteří budou budit 
14) Rozdělení se do týmů, které budou připravovat jednotlivé akce. Tyto týmy by stanovily termíny 

a podrobnosti akcí. To dořešíme v neděli. 



Dílny: 
− vytvořit anketu, kde budou moct lidi zaškrtnout 5 dílen, které by si zvolili; poslat celé seniorátní 

mládeži; Tomáš pořeší technické detaily s Martinem 
− ke každé dílně bližší popis 

 
Taneční  
Míchání nápojů 
Angličtina - americká dílna  
Matematika 
PVH - Čtení starých textů  
Kouzelnická (kamarád Jirky)  
Využití léčivých rostlin 
Floristická dílna  
Hluchoněmá - znaková řeč  
První pomoc 
Ruská dílna (výuka azbuky, povídání o Rusku – Black) 
Dílna o železnici  
Fantasy dílna  
Dílna lezení  
Fotodílna  
Animační dílna – zbořené chrámy – ta bude určitě!!! 
Právnická dílna  
Dílna pokračování s řečníkem – bude určitě!!! 
Elektrotechnická dílna  
Výlety do okolí 
Břišní tance – nakonec by bylo nějaké vystoupení  
Japonská dílna 
Taneční dílna tektoniku  
Rukodílna (Aďa)  
Sportovní 
 
Večery po programu: 
Neděle – skupina (Timotej, Outsiders) 
Pondělí – pohybová hra – Gabča 
Úterý – Pavel Křivohlavý a jeho kvíz 
Středa – aktivní – Štěpán s Jirkou 
Čtvrtek – modlitby a zpěvy Taizé (trvale v místnosti, lidé budou odcházet jednotlivě → křížová cesta) – 
Eva a Štěpán – na to naváže modlitební řetězec 12 hodin 
Pátek – aktivní – Tomáš a Martin (např. tvořivé divadlo) 
Sobota – společný zábavný večer 
 
Sobotní den (Pavel Křivohlavý už tam nebude): 
dopoledne – sportovní olympiáda (hry) – Eva někoho zajistí 
odpoledne – volné, příprava programu, shánění dříví na topení 
večer – společný zábavný večer 
 
 

Zkrácená verze zápisu porady v Odrách 7. a 9.května 2010 zapsal 
Tomáš Koutecký 


