
Porada SOMu 23.2.2008 
 

Přítomni: Vlastík Stejskal, Daniel Marek, Lukáš Maláč, Štěpán Groll (náhradník), Miriam  Říčanová, Jiří 
Hölbling, Tomáš Koutecký, Benjamín Groll, Eva Urbanová 
 
Seniorátní farář pro mládež: Existují dvě varianty, o kterých se bude jednat na konventu: 
 1. ½ úvazku farář pro mládež, ½ úvazku 2. farář v Hodslavicích 
 2. ¾ farář pro mládež, ¼ farář v Bruntále (se sídlem v Bruntále) 
 
Jak se do toho může mládež (zástupci) zapojit na jednání konventu? 
Postoj SOMu: SOM bude prosazovat návrh 2. s dodatkem, že je divné, že faráře pro mládež bude 
 sponzorovat pouze jeden člověk bude sponzorovat. 
 Můžeme uvést také nějaké jména lidí, kteří by to teoreticky mohli dělat. 
 
SDM v Olomouci 25.-27.4.2008 
 
Filip Keller jako řečník může (téma: Evangelická identita); Jirka H. dá Vlastíkovi do středy 27.2. vědět, co 
bude na pátečním programu; koncert skupiny Vada Čengola být nemůže; Martin K. zjistí od kamaráda, 
jestli by mohla Reggee skupina (do 2.března), pokud nevyjde, Jirka H. zjistí, jestli by mohla skupina 
Davida Kopřivy (do 9.března); v neděli bude kázat Filip Keller; na stránkách mládeže by měl být program 
na SDM a lidem, kteří se příhlásí, přijde potvrzovací email, že se přihlásili a také podrobné informace o 
SDM; přihlášky budou chodit Benovi; Do konce týdne popřemýšlet nad odpoledním programem a po 
emailu posílat (3 alternativy)!!! 
 
Pátek: 18:00 – 18:45 - Večeře 
 18:45 – ??:?? - zábavný akční večer studentů z Brna (na starosti to mám Jirka H.) 
Sobota: 8:00 – Budíček 
 8:30 – Snídaně 
 9:00 – Ranní ztišení (Miri Ř. osloví Peťu Moravce, kdyby nechtěl, tak Miri Říčanová) 
 9:30 – 12:00 – Přednáška Filipa Kellera 
 12:30 – Oběd 
 15:30 – 17:30 – odpolední program 
 18:00 – Večeře 
 19:00 –  19:30 – nácvik písní na neděli 
 19:30 – 21:30 – koncert 
 21:30 – 23:00 –  
 23:00 – večerka 
Neděle: 7:30 – Budíček 
 8:00 – Snídaně 
 9:00 – Bohoslužby 
 
VRT 
Skupinka pracuje dobře, žádné dotazy nejsou. 
 
SD pro všechny generace v Českém Těšíně 
21.června v sobotu, od mládeže se očekává, že tam bude zpívat písně a že se aktivně zapojí 
 
LST 
Termín: poslední týden v srpnu, podle místa konání se upřesní od kdy do kdy přesně 
Místo konání: Ptenský dvorek, Travná, Jirka H. se do týdne podívá na Bahenec s napíše Vlastíkovi 
 
Skupina kolem Jirky H., která pojede na volejbal, připraví scénku na sobotní zahájení volejbalu. 


