
Porada SOMu 15. 5. 2011 
Přítomni: Adéla Holibková, Barča Halušková, Štěpán Groll, Jiří Hölbling, Eva Urbanová, Gabča 
Halušková, Hanka Chroustová, Tomáš Koutecký, Martin Koutecký 

1. Zhodnocení SDM 

• Dobré jídlo 

• Dobře připravené sobotní dopoledne; některým to připadalo i lepší než dlouhá 
přednáška Martina Balcara 

• Chyběl delší čas volna po obědě 

• Dobrá byla čajovna, zapojili se do přípravy 

• Málo informací na pozvánce (chyběl začátek programu, přednáška Jany atd.) à příště 
přidat na web podrobnější informace 

2. Mikiny 

• Gabča pošle mailem info; klučičí za asi 360 Kč, nejsou moc pěkné holčičí; někdo by se 
mohl zajít podívat v Ostravě (kde je ten obchod) a vyzkoušet ty klučičí, jestli by nešly 

• Evča to dořeší s Aďou a Gabčou, staví se v Ostravě a pak pošle info na mail 

• Chtělo by to udělat nějaký formulář pro zájemce, kde by napsali, jakou velikost chtějí, 
abychom věděli kolik mikin a jaké velikosti koupit 

• Varianta s kolečky je lepší; rozhodneme se ještě, jakou barvu mikin 

• pokud chceme mikiny na LST, mělo by se to nechat dělat co nejdřív 

3. Příští porada SOMu 

• 25. 6. 2011 nebo 2. 7. 2011 pro ty, co budou moct 

• V průběhu června bychom udělali Skype poradu – 13. 6. 2011 ve 20:00 

4. LST 

• Pozvánka: Aleš Rosický (Marťa K. případně vypomůže); do konce května, na 
pastorálku 13. června 

• Cena: 1500 Kč (SEM), 1600 Kč (sourozenci), 1700 Kč (přihlášení), 1900 Kč 
(nepřihlášení); na web pak přidat info (a do informačního mailu), že ti, kteří zaplatí na 
účet, budou mít 50 Kč slevu 

• Eva se Štěpánem vytvoří co nejdřív rozpočet 

• Dílny: udělat hlasování na webu (navrhnuté dílny viz níže) 



• Harmonogram 

− 7:30 – budíček 

− 7:45 – modlitební  

− 8:00 – snídaně 

− 9:00 – 12:00 – biblický program 

− 14:00 – 15:00 – odpolední hra 

− 15:30 – 18:00 – dílny 

− 18:00 – večeře 

− 19:30 – 22:00 – večerní program 

− 22:00 večerní program 

• Kuchyně – Broňa Ševčíková; zaplatili bychom pomocníka do kuchyně – zkusit 
vymyslet, kdo by mohl být pomocníkem 

• Štěpán přihlásí náš příspěvek na program Mládež sobě (na sjezdu) – výstup animační 
dílny 

• Vzpomínkový předmět – kalendář na rok 2012 (plakát, kde by byly společné fotky 
z 10 let nebo další fotky, okraj na podpisy; nebo ten otáčecí) – Aďa do července 

• ve čtvrtek jet do Vsetína na jeden koncert na festival United – Eva to domluví s Peťou 
Barbořákovou, jestli bychom mohli mít nějakou slevu a jaká bude kapela 

• 1. neděli bohoslužby ve Valmezu 

• Štěpán domluví divadlo z Chrudimi 

• Eva, Vlastik a Jirka upřesní řečníkům témata přednášek 

• Večerní programy: 

− na střídačku sportovní a klidné 

− Aleš s Daníkem 

− Štěpán šifrovačku 

− udělat kolektivní hry (detektivní, noční v lese) 

− Noční hra 

• Výlet: Jirka to domluví s Longrem nebo někým jiným (výlet na 5 hodin; v rámci toho 
se můžeme přesunout i vlakem; vycházet se bude z Valmezu, kde budou bohoslužby) 



• Večerníčky: eMKo – domluví Jirka H. 

• Zdravotník: Lenka Juřenová – Jirka se jí zeptá, jestli by mohla dělat zdravotníka, 
Hanka Palochová – nebude od začátku 

• Campbook: udělá Štěpán, ve stylu průvodce 

• Bohoslužby: 

− 1. bohoslužby ve Valmezu 

− 2. bohoslužby – Ewa Jelinek – osloví ji Štěpán 

• Vedoucí jednotlivých dnů – rozdělí Eva a pošle nám 

• Rozdělení do diskusních skupinek – stejné jako pracovní skupinky; v každé by měl být 
SOMák 

• Videokamera – Eva se zeptá Kuliho; pořídit z grantu (Eva to nadhodí na SEMu); 
zkusíme zjistit ve svém okolí 

• Foťáky – Vojta Zálešák, Hanyisek s Debi, Barča Halušková, Štěpán Groll 

• Hry po večerním programu – někdo z neSOMáků 

• Eva dá dohromady seznam věcí, které je potřeba dodělat 

 

Dílny LST 
Dílna o depresi – Hanka Palochová (od eMKa) – Jirka H. 
Ruská dílna – Milan Balahura – Štěpán G. 
Ukrajina – Milan Balahura, Daniela Grollová – Štěpán G. 
Literární – Lenka Juřenová – Jirka H. 
Kurz vaření – dobroty na párty (závěrečná párty k 10. výročí) nebo zajímavé vaření -  
Dílna představení Diakonie – Štěpán G. osloví lidi 
Poznej sám sebe – Pavlína Šíblová (studuje psychologii), poznání charakteru, temperamentu – Štěpán 
G.; případně Gabča osloví holku z ICF z Prahy 
Kadeřnická dílna – Kája Holibková – Aďa H. 
Masérská dílna – Lenka Juřenová – Jirka H. (Štěpán má k masážní dílně prezentaci) 
Taneční dílna – dát do ankety jaký styl (klasika, latina, tektonik) 
Matematicko-IT dílna – Martin K. 
Stolní fantasy hry (moderní společenské hry) – Honza Z. – domluví Eva 
Scrabble dílna – Eva U. 
Pouliční kejklení – Hanka by někoho sehnala 
Fotodílna – Barča se domluví s Hanyiskem a udělají anotaci 
Elektrotechnická – Vlastik S. – domluví Eva 
Sportovní – nedávat do hlasování, bude každopádně 



Animační – nedávat do hlasování, bude každopádně 
Rukodílny (Kreslení pro začátečníky; šperky; …) – Aďa vymyslí celkem asi 7 variant a dodá se to do 
hlasování, které by chtěli lidi nejvíc  
Cyklovýlety – Jirka H. osloví lidi 
Grafologie – Longer – Jirka H. 
Výlety – geocaching – Vlastik S. 
Základy společenského chování – Štěpán 
Hebrejština – Vlastik S. 
 
Do týdne zpracujeme anotace (seženeme) a dáme na web. 
 
 

 

 

V Zábřehu dne 15. 5. 2011 

zapsal Tomáš Koutecký 


