
Porada SOMu Skype 13. 6. 2011 

Přítomni: Eva Urbanová, Jiří Hölbling, Tomáš Koutecký, Aďa Holibková, Gabča Halušková, Martin 
Koutecký, Hanka Chroustová, Štěpán Groll, Vlastik Stejskal 

LST 

1. Odpoledne – každý vedoucí dne připraví program (hry) na odpoledne 
2. Zdravotník – Jirka domluví s Hankou a Lenkou, co má být v lékárně, Eva to dokoupí 
3. Zpěv – vedení zpěvu, zajištění nástrojů, zpěvníků… 

a. Zajištění zpěvníků Svítá – Hanka ze Šumperka, Eva z Olomouce, Štěpán z Ostravy, 
SEMácké a ze Šternberka Vlastik 

b. Zajištění nástrojů – kytara z Ostravy, Tomáš kytaru (basu), prostějováci své nástroje 
c. Vedení zpěvu v průběhu LST – děcka z Prostějova 
d. Výběr písní do Campbooku (nejpozději do konce července) a učení těchto nových 

písní – Benjamín Groll 
e. Nácvik písní na bohoslužby v Rajnochovicích – Tomáš Koutecký 

4. Účetnictví – Štěpán Groll 
5. Zajištění foťáků 

a. Gabi osloví lidi, kteří jsou v předchozím zápisu 
6. Campbook – vytvoří Štěpán Groll 
7. Pojištění – není třeba řešit (SEM se stal členem nějakého sdružení a pojištění je zajištěno 

odtamtud) 
8. Dílny – buď do konce července poslat info Štěpánovi, o čem dílna bude (do Campbooku), 

případně zůstane info z anotací 
9. Technika 

a. Ozvučení ze Šumperka (domluví Tomáš Koutecký) 
b. Bedny od Michala Maláče (domluví Tomáš Koutecký) 
c. Bedny od Štěpána Grolla 

10. Bohoslužby 
a. První bohoslužby ve Valašském Meziříčí 

i. Vlastik to tam domluví, že tam přijedeme, budeme zpívat nějakou píseň 
mládeže 

ii. Vlastik domluví u ČD, že pojede velká skupina lidí vlakem na bohoslužby (8:44 
z Rajnochovic do Valmezu) 

iii. Z bohoslužeb by se jelo do Bystřice pod Hostýnem (vlak 13:15 z Valmezu do 
Bystřice pod Hostýnem) 

b. Druhé bohoslužby v Rajnochovicích 
i. Štěpán Groll osloví Ewu Jelinek (na vedení bohoslužeb, kázání i Večeři Páně) 

ii. Vlastik domluví s farářem ve Valmezu, že tam budeme mít Večeři Páně 
iii. Vlastik vezme nádobí na VP 

11. Příjezd v sobotu – začátek v 18:00 večeří 
12. Festival UNITED – dát jako součást hlasování o dílnách, informativně bychom potřebovali 

vědět, kolik lidí by mělo zájem; jelo by se tam ve čtvrtek v podvečer a vracelo asi ve 23:00 



13. Animační dílna – oslovit Daníka Zmrzlíka, jestli by si to mohl vzít na starost (osloví ho Eva); na 
poradě se domluvíme, kdo vezme jaké věci na tu dílnu 

14. Závěrečný večer-vedení – do porady popřemýšlíme, koho oslovit 
15. Kuchařka – Vlastik oslovil nějakou paní z Moravského Berouna, na konci června dá Vlastikovi 

vědět, jestli bude moct. Popřemýšlíme do příští porady, kdo by byl vhodný pomocník do 
kuchyně. 

 
Příští porada SOMu – sobota 2. 7. 2011 ve 14:00 v Olomouci (v Olomouci to domluví Eva) 
 

V Brně 13. června 2011 
zapsal Tomáš Koutecký 


