
Zápis porady SOMu 22. 3. 2009 
 

SENIORÁTNÍ DNY MLÁDEŽE 7.-10. KVĚTNA 2009  ČESKÝ TĚŠÍN 
 
Vedoucí akce: Eva Urbanová a Lenka Smyčková 
Kuchař: zajistí Eva Urbanová 
Občerstvení: Miriam Říčanová + Aďa Holíbková (navržené osloví Vlastík) 
Zdravotník: zajistí Štěpán Groll 
Cena: bude určena dle rozpočtu 
Pozvánka: Tomáš Koutecký (do 5. dubna), je třeba uvést ve zkratce program akce 
 

- Spaní na faře, pokud nebudou probíhat opravy fary 
- Stravování: vybavená kuchyň na faře i jídelna 
- V elektronické přihlášce by bylo vhodné přidat otázku, zda je dotyčný členem SEMu 

 
TÉMA: NEMÁME MOC ČASU 
Program:   
Čtvrtek: 
18:30 večeře 
19:30 společné zahájení (Eva Urbanová) 
20:00 Dostaň se do stresu (Benjamín s Jirkou Markem a Evou Urbanovou) 
22:00 Zakončení dne (Benjamín s Jirkou Markem) 
Pátek: 
8:00 Snídaně 
8:45 Společné zahájení (Štěpán) 
9:00 Pojetí času ve starém zákoně a co my s tím dnes 
10:15 Workshopy: 1. Pokračování s řečníkem v tématu přednášky 
   2. Čas kreativně (zajistí Štěpán) 

  3. Kvíz na téma čas (Eva a Vlastík) 
  4. ????????????? 

12:30 Oběd 
15:00  1. Bojovka ve městě 

2. Florbal v tělocvičně (přidat do formuláře zaškrtávací políčko „dovezu si svoji florbalku“ + zajistit 
tělocvičnu od 15:00 – 18:00 těšíňáci) 

18:30 Večeře  
20:00 1. Izrael (Jirka Hölbling) 
 2. Deskové hry s čajovnou (krnov) 
 3. Večer chval (těšíňáci) 
22:00 Zakončení (Daník) 
Sobota: 
8:00 Snídaně 
8:45 Zahájení dne (zajistí Vlastík) 
9:00 Buď pánem svého času 
10:15 Workshopy: 1. Pokračování s řečníkem v tématu přednášky 
   2. Timemanagement v podání Jirky Hölblinga 
   3. Hudební dílna  
   4.  ??????????? 
12:30 Oběd 
15:00 –??:?? Majáles 
22:00 Zakončení dne (Těšín) 
Neděle: 
8:00 Snídaně 
9:00 Bohoslužby 
 
Řečníci - První kolo oslovení řečníků do 29. března!!! 
Pátek      Sobota     
1. Martin Piętak, (Benjamín)   1. Radek Kolařík (Eva)  
2. Tomáš Novotný (Benjamín)   2. Vopálecký (Lenka Smyčková) 
3. Aleš Mostecký (Vlastík)   3. Martin Pražák (Štěpán) 
4. Roman Mazur (Vlastík)   4. Martin Balcar (Daník) 



ÚKOLY: 
Daník:  - zjistí možnost sponzorství kofolou na sobotní majáles 
  - pátek večer zakončení dne 
  - v případě předešlých neúspěchů osloví čtvrtého v pořadí na sobotní 

přednášku(Martina Balcara) 
- Zajistí s krnováky čajovnu s deskovými hrami  

Benjamín: - vypracuje do KKN rozpočet seniorátních dnů. 
  - společně s Evou Urbanovou a Jirkou Markem má na starosti čtvrteční 

zábavný program a následné 
- s Jirkou Markem zakončení dne ve čtvrtek 
- florbal v pátek odpoledne, zajisti florbalové hokejky  
- osloví Martina Piętaka v případě neúspěchu Tomáše Novotného 

 
Vlastík: - oslovit Mirinku Říčanovou a Aďu Holíbkovou, jestli by si vzali na starosti 

občerstvení během celé akce 
- společně s Evou Urbanovou připraví „kvízový“ workshop 
- zajistí sobotní zahájení dne 

  - v případě předešlých neúspěchů osloví Aleše Mosteckého případně Romana 
Mazura 
- domluví z čeho se bude během akce zpívat 

Eva:  - společně s Lenkou Smyčkovou povede celou akci 
  - zajistí kuchaře 
  - společné zahájen celé akce ve čtvrtek 
  - společně s Benjamínem Grollem a Jirkou Markem připraví zábavný čtvrteční 

večer 
- společně s Vlastíkem připraví „kvízový“ workshop 
- osloví Radka Kolaříka 

 
Štěpán: - zajistí registraci účastníků 
  - zajistí zdravotníka 
  - zahájení dne v pátek 
  - zajistí workshop „Čas kreativně“ 
  - v případě předešlých neúspěchů osloví Martina Pražáka 
 
Jirka H.: - bojovka ve městě v pátek odpoledne 
  - povídání o Izraeli v pátek večer 
  - v sobotu workshop „Timemanagement“  
 
Tomáš Koutecký:  - připraví pozvánku do 5. dubna 
 
Lenka: - společně s Evou Urbanovou povede celou akci 
  - v případě předešlých neúspěchů osloví Vopáleckého 
Těšíňáci: - možnost výroby lampionů v průběhu seniorátních dnů, od pátku po 

obědě 
- zajistit tělocvičnu na pátek od 15:00 do 18:00 (zeptat se jestli by nám 
 zapůjčili florbalky a dají-li k dispozici branky) 

  - zajistit skupinku na pateční večer chval 
  - pobožnost k zakončení sobotního dne 
 
K oslovení řečníka patří také moderování přednášky, komunikace s ním (vysvětlení téma, jak se dostane na 
místo konání apod.) popřípadě společně s pokladníkem vyřídí cesťák!!! 
 
Do KKN by bylo vhodné, abyste se zamysleli nad možnou čtvrtou alternativou workshopu, jak na pátek, tak na 
sobotu. 


