
Porada SOMu 11. - 12. 2. 2011 
 

Přítomni: Vlastik Stejskal, Jiří Hölbling, Adéla Holibková, Gabča Halušková, Martin Koutecký, 
Štěpán Groll, Barča Halušková, Hanka Chroustová, Eva Urbanová, Tomáš Koutecký 
 
Host: Benjamín Kučera 
 
Program porady: 
 

1. Úvodní pobožnost 
2. Silné a slabé stránky seniorátní mládeže 
3. Co chceme jako SOM zvládnout za rok 
4. Rekapitulace uskutečněných akcí 
5. Hledání seniorátního faráře pro mládež 
6. Vzdělávací akce 
7. Návrhy lidí do nového SOMu 
8. Pracovní týmy 
9. KKN 
10. SDM 
11. LST 
12. Termín další porady 

 
 

 1. Úvodní pobožnost 
Pobožnost měl připravenou Jiří Hölbling na text z Izaiáše 58. kapitoly. 
 

 2. Silné a slabé stránky seniorátní mládeže 
 a) SOM 

• umíme se dohodnout, naplánovat věci v reálném čase 
• nemáme jasně stanovené cíle. Připravujeme stále tytéž akce, připravujeme je snad 

dobře, ale akce nejsou propojeny společnými cíli 
• SOM by měl podporovat lidi ve sborech, aby se ty mládeže scházeli. Pomoct pár 

lidem na mládeži, aby se nebáli tu mládež sami vést a rozvíjet. 
• Nepracovat na tom jako SOM samostatně ale ve spolupráci se seniorátem, místním 

farářem, staršovstvem... 
• Jako SOM bychom si měli stanovit, co za ten rok, který je před námi, chceme 

zvládnout a co chceme mít za priority 
 b) Seniorátní mládež 

• svobody na akcích někteří zneužívají (nechodí vůbec na programy) 
• nejsme až tak otevření (jako dřív). Není to cílené, ale vnímáme to tak 
• Jak propojit současné konfirmandy a současnou mládež? 
• Chceme udržet akce pro stávající lidi nebo propojit dvě zmíněné skupiny? 
• Situace se změnila i na sborech. Chybí zpětná vazba. Jsou stávající akce pořád 

dobré? 
• Mládeží na sborech je jen pár, často jsou složeny z vysokoškoláků, kteří přijíždí 

často jen na seniorátní akce 
 

 3. Co chceme jako SOM zvládnout za rok 
 a) Cíle akcí 

• Poznávat se s lidmi z dalších sborů (jako církev jsme jedno) 



• Nabízet duchovní růst 
• Možnost být mezi mladými lidmi (to ve sborech často nemají) 
• Vedení k samostatnosti a vlastní iniciativě ve sborech, zodpovědnosti ve víře 
• Pastorace  
• Měli bychom mluvit o pozici vedoucího mládeže (s konkrétními mládežníky, se 

staršovstvi, s farářem) 
 b) Podpora sborových mládeží 

• když nebudou sborové mládeže, časem nemusí být ani seniorátní mládež 
• Realizace: 

• Manuál 
• Instantní programy – vykuchat z Bratrstva, secvaknout do nějaké brožurky 
• Kontakty na aktivní mládežníky ve sborech, které bychom chtěli podpořit 
• Komunikace s faráři a staršovstvy o této iniciativě 
• Dopis, který by osvětloval tento náš záměr, vybízel, aby to měly sbory za své 
• Osobní komunikace s aktivními mládežníky (na sborech, které bychom chtěli 

podpořit) 
• Monitorování a mapování současného stavu (na sborech a mládežích) 
• Finanční podpora mládeží 
• Vzdělávací setkání 
• Mluvit o vedoucích mládeží, podporovat je (vznik těchto pozic) 
• Sestavení modlitebního týmu 
• Motivace pro modlitební podporu sborů (na kterých by mohla vzniknout mládež) 

• Zodpovědný tým: 
Vlastik Stejskal 
Eva Urbanová 
Tomáš Koutecký 

• Death line: 
Příští porada SOMu 

 c) Role SOMáka 
• vést a mít zodpovědnost – organizátoři – zodpovědnost nejen za sebe, ale za ostatní 
• všímat si těch, co nejsou úplně zapojeni 
• nejet na akci jen jako SOMák 
• SOMáci mají jít druhým příkladem a můžou se pro některé stát i vzory 
• nejdeme příkladem jen jako jednotlivci, ale také jako tým 
• Vlastik vnímá svou roli na akcích jinak, je tam víc jako farář, služebně 
• role SOMáka ve sboru – měl by být i ve svém sboru aktivní 
• zároveň pokud je třeba jediným aktivním mládežníkem, měl by usilovat o rozvíjení 

mládeže ve sboru 
 
 

• Úkolem pro každého do příště: Projít vymyšlené návrhy vize a upravit svůj návrh, 
abychom mohli příště v návrhu vize pokračovat. 

 
 4. Rekapitulace uskutečněných akcí 

 a) Seniorátní akce 
• z reakcí na uskutečněné akce vyplývá, že se budeme muset zabývat tím, jak zapojit 

nové mládežníky (konfirmandy) a propojit se skupinou stávající mládeže 
• zkušenosti z LST se budou hodit pro další plánování akcí 

 b) Porada mládeže 
• velmi malá účast (7 lidí, z toho 5 SOMáků) 



• sehnat kontakty na aktivní mládežníky ve sborech a kromě zaslání pozvánky na sbor 
kontaktovat a mluvit přímo s těmi lidmi 

• každý člověk by mohl třeba oslovovat lidi ze 3 mládeží, aby se tak pokryly všechny 
mládeže 

• Termín porady: sobota 26. 11. 2011 
• Rozdělení sborů (pro oslovení) necháme až po LST 

 5. Hledání seniorátního faráře pro mládež 
• Situace se změnila, noví faráři budou muset být financováni z církve (do roku 2014, 

pak se situace změní) 
• Měli bychom se touto otázkou zabývat. Eva má smlouvu do roku 2012, špatné by 

bylo, pokud by pak žádný takový člověk nebyl (farář/nefarář). 
 6. Vzdělávací akce 

• SEPRAM bude končit (v podobě v jaké je) 
• budou probíhat jiná školení na celocírkevní úrovni 
• chtěli jsme uskutečňovat něco přímo v našem seniorátu, aby to lidé neměli tak 

daleko 
• v plánu je letos akce History Makers pro osobní budování aktivních mládežníků 

(nejen pro lidi z naší církve) ve spolupráci se Setkáváním 
• pro lidi ze seniorátu je často problém i to, že jsou školení daleko 
• pokud chceme lidi zvát na celocírkevní akce tohoto typu, tak bychom je měli 

nejdříve absolvovat, abychom věděli, kam je zveme 
• bylo by vhodné předložit COMu aktuální situaci – bylo by fajn dělat školení pro 

SOMáky; SOMáci by pak mohli připravovat akce ve svých seniorátech; potřeby 
„běžných“ mládežníků jsou jiné než vedoucích 

• Závěr: 4 lidi, kteří se pobaví o možnostech (spolupráce s OM, COM, …) jak ty 
vzdělávací akce dělat 

• Pověření lidé: Eva Urbanová, Hanka Chroustová, Martin Koutecký, Štěpán Groll 
 

 7. Návrhy lidí do nového SOMu 
 a) Stávající členové, šli by do toho? 

Tomáš Koutecký (ano) 
Vlastik Stejskal (zatím neví) 
Jiří Hölbling (ne) 
Adéla Holibková (ano) 
Gabča Halušková (ano) 
Martin Koutecký (ano) 
Štěpán Groll (ne, už je starý) 
Barča Halušková (ještě neví) 
Hanka Chroustová (spíš ano) 

 b) Návrhy lidí ze sborů osloveni budou i noví lidé. Každý ze stávajících členů dostal 
přiděleno, koho osloví. 

 
 8. Pracovní týmy 

 a) Pracovní týmy nebudeme řešit, akce na tento rok doděláme v dřívějším způsobu (všichni 
dohromady. Pracovní týmy dořeší nový SOM. 
 

 9. KKN 
 a) Časový harmonogram: 

• Pátek: 
19:30 – zahájení 
19:30 – 21:00 – večerní program + pobožnost – Krnovská mládež 



21:00 – 23:00 – prostor pro stolní hry 
23:00 – večerka (klid v prostorách, kde se bude spát) 
1:00 – druhá večerka (klid všude) 
• Sobota: 
7:30 – budíček 
8:00 – snídaně 
8:45 – pobožnost – Baru Halušková (nebo zajistí někoho jiného) 
9:00 – 12:00 – program 
12:30 – oběd (v restauraci Praděd) 
13:30 – 18:00 – výlet 
19:00 – večeře 
20:00 – 21:00 – nácvik písní 
21:00 – 22:30 – sobotní večerní kvíz - ala Kufr nebo jinak akční večer (Opava → 

Ostrava → Šumperk – zjistí Eva (Tom)) 
22:30 – zakončení dne (zajistí stejná mládež co akční večer) 
23:00 – večerka (klid v prostorách, kde se bude spát) 
1:00 – druhá večerka (klid všude) 
• Neděle: 
7:15 – budíček 
7:45 – snídaně 
8:15 – úklid prostor pro bohoslužby! 
8:45 – zkouška písní na bohoslužby 
9:15 – bohoslužby 
 

 b) Poznámky: 
• Hanka domluví Honzu Keřkovského na 9:00 
• Zajistit (domluvit) oběd v restauraci Praděd – Eva 
• Vedení akce – Jirka s Aďou 
• Nácvik písní, doprovod písní, budíčky – Kuba Hromádka 
• Zjistit, jestli mají v Jeseníku kytaru – Hanka 
• Kytara – Peťa Maláč (zjistí Tomáš), Kuba Hromádka 
• Jídlo (na snídaně a večeře) – Hanka s Gabčou (+ domluví se s někým, kdo bude 

zůstávat do neděle) 
• Zdravotník – Lenka Juřenová 
• Lékárnička – Eva Urbanová 
• Pokladník – Tomáš 
• Hry – Citadela, Ligretto zelené (Aďa H.), Krávy, Bang! (Halušky), Osadníci 

(Vlastik), Jungle, Ligretto červené (Eva U.), UNO, Ligretto modré (Tomáš K.), 
pokud pojede Hanka Palochová, vezme taky něco – domluví Jirka. 

 
 10. SDM 

 a) Termín: 13. - 15. 5. 2011 
 b) Místo: Zábřeh na Moravě 
 c) Téma: Zodpovědnost ve vztazích, nemusí jít primárně o partnerské vztahy (Jsi 

odpovědný za to, co jsi k sobě připoutal) 
 d) Řečník – Martin Balcar 
 e) Divadlo – Pardubické uskupení (domluví Jirka H.) 
 f) Hra na seznamku – pátek večer – zajistí Jirka H. 
 g) navrhovaný odpolední program, dílny na výběr, jedna z možností návštěva bazénu.  
 h) Není potřeba na spaní zajišťovat tělocvičnu, spát se může na faře 
 



 11. LST 
 a) Řečník: Ondra Kolář, Roman Mazur – první 4 programy; poslední program – Štěpán 

Janča, Miloš Rejchrt, Petr Kulík, ... 
 b) Téma: Žiwhat?! 
 c) Podtémata: 

• Narození, křest (potrat) 
• Svatba 
• Pohřeb 
• Smrt – poslední soud 
• Smysl života 

 d) Poznámky: 
• Do 27. podat návrhy na třetího řečníka 
• Štěpán vytvoří anketu a budeme hlasovat 
• Vlastik zjistí, kdy může mít program a podle toho se domluví s Jirkou, aby rozdělili 

první 4 programy 
 

 12. Termín další porady – 4. dubna 2011 – Skype porada 
 
 
 

Zápis provedl dne 11. - 12. 2. 20011 
v Zábřehu na Moravě 

 
Tomáš Koutecký 


