
Porada SOMu 28.9.2010 
 
Účastni: Jiří Holbling, Gabča Halušková, Martin Koutecký, Štěpán Groll, Hanka Chroustová, 
 Vlastik Stejskal, Eva Urbanová, Tomáš Koutecký. 
 
Program porady: 

1) Úvodní pobožnost 
2) Zhodnocení LST 
3) Přípravy KKN 
4) Porada mládeže 
5) Seniorátní mikiny 
6) Školení mládežníků 
7) Vize pro seniorátní akce 
8) Termín další porady SOMu 

 
1) Úvodní pobožnost 

Vedla Eva Urbanová, text z Ozeáše 6, 1-4 
 

2) Zhodnocení LST 
 
Výstupy z diskuse: 
Chyběly večerní hry – dát to na starosti neSOMákům (nebo celým mládežím). 
Návrh zařídit PUB. 
Na příští LST udělat plakát s nabídkou nejen seniorátních ale i celocírkevních akcí pro mládež. 
Udělat propagaci LST už dříve během roku formou malých kartiček (5 x 7 cm), které by se 
rozdávaly na seniorátních akcích. 
 

3) Přípravy KKN 
Řečník – Jan Keřkovský – záleží kdy bude moct mít přednášku, ale počítá s tím – Hanka Ch. 
Večeře Páně - domluvit se sborem v Jeseníku, jestli zde v tuto neděli mohla být – Hanka. 
Prostory na spaní – Hanka domluví s jesenickým sborem prostory na spaní (jestli se vlezeme na 
faru nebo zajistit tělocvičnu). 
Jídlo - Hanka domluví jestli by pro nás něco uvařili, doporučili nebo zajistili restauraci. 
Bohoslužby - Hanka se domluví s Danielou, jestli by je mohla mít. 
Pozvánka – zkusíme navrhnout někoho mladšího, kdo by ji mohl udělat (Aleš Rosický, Michal 
Sabó, Ondra Holubec) – do Silvestrovské Travné. Štěpán se domluví s Michalem a kdyby ten 
nemohl/nechtěl, oslovil by další. 
Celodenní výlet – v rámci výletu budou hry. Výlet zajistí Debí a spol. 
Páteční večer by mohla mít olomoucká mládež – osloví je Eva. Kdyby nemohli, osloví se Opava, 
Krnov. 
Sobotní večer – oslovíme předešlé mládeže, případně Pražáci nebo Vítkov. 
Vedení akce – Jirka H. a osloví k sobě Debí. 
Zdravotník – Jirka osloví lidi (Martinu, Lenku,...) 
Zpěv (bohoslužby), zpěv na akci – domluví Jirka 
 

4) Porada mládeže 
Termín: 20.11.2010; 9:45 
Místo: Přerov 
Pozvánka: Tomáš udělá pozvánku (pozmění z minulého roku). Evě pošle do 9.října. Musí být 
podepsána. 
Program: zpráva předsedy, volba zástupců na konvent, volba zástupců na celocírkevní poradu, 
zpráva z konventu, informace o akcích. 



 
Poznámka: na poradu mládeže bude navazovat valná schůze M-SEMu 
 

5) Seniorátní mikiny 
Jsme pro to, aby se seniorátní mikiny udělaly. 
Otázkou je, jestli budou i nějak kombinované se SEMem a OSS (např. loga). Projedná výbor 
SEMu. 

6) Školení mládežníků 
Shodujeme se na tom, že minimálně jednou za rok by bylo vhodné mít seniorátní školení aktivních 
mládežníků. 
Budeme dál řešit, jak lidi povzbuzovat k účasti na SEPRAMu. 
 

7) Vize pro seniorátní akce 
Martin napíše vizi pro VRT. My ostatní můžeme na tuto vizi reagovat a pokusíme se zpracovat vizi 
pro další seniorátní akce. 
 

8) Termín další porady SOMu 
V průběhu ledna nebo února. 
 
Přílohou tohoto zápisu jsou 4 PDF soubory s výsledky z anket ke KKN, SDM a LST 2010. 
 

Zkrácená verze zápisu, který  provedl dne 28.9.2010 v Šumperku 
Tomáš Koutecký 


