
Zápis z porady SOMu 28. září 2011 v Olomouci 

Přítomni: Jiří Hölbling, Adéla Holibková, Gabriela Halušková, Eva Urbanová, Štěpán Groll, Vlastislav 
Stejskal, Martin Koutecký, Tomáš Koutecký 

 

1) Hodnocení LST 

I přes některé nedostatky bylo místo konání vhodné. Bylo dobré, že přijelo dost nových mladých lidí. 
Nesmíme nadále zapomínat na jejich zapojování mezi stávající seniorátní mládež.  

Ptenský dvorek – od majitele máme zprávu, že cena by byla 110 Kč na noc 

2) Seniorátní porada mládeže 

Místo: Přerov 

Datum: 26. 11. 2011 

Volba nového SOMu, stávající členové: Jiří, Hanka a Štěpán už nechtějí kandidovat. Vlastik, Gabča a 
Tomáš zvažují. Aďa a Martin ano. Eva bude automaticky. 

Oslovení noví lidé: Bóďa (ještě neví), Lenka J. (ne), další musíme oslovit! 

Oslovení sborů: vyslat zástupce nebo poslat zprávu, jak to vypadá s mládeží 

Jiří – Frýdek Místek, Šenov, Štramberk 
Martin – Český Těšín, Orlová 
Štěpán – Ostrava, Opava, Krnov 
Vlastik – Šternberk, Bruntál, Ostravice 
Tomáš – Zábřeh, Šumperk, Hrabová 
Gabča – Vítkov, Odry, Olomouc 
Eva – Hodslavice, Nový Jičín, Suchdol nad Odrou, Javorník, Jeseník, Prostějov 
Aďa – Přerov, Hranice 

Pozvánka: do 10. října vytvoří Tomáš Koutecký 

Úvodní pobožnost: Štěpán Groll 

Štěpán Groll napíše lidem, co byli na Celocírkevní poradě mládeže, aby měli zprávu. 

Jiří Holbling dodá zprávu z Konventu. 

 
3) Podpora sborových mládeží 

Hlavní závěry ze setkání pracovní skupiny: vybrali jsme dva sbory – Hranice a Opavu. 

V Hranicích moc nikdo není. 

V Opavě lidi jsou, ale nescházejí se. 



I když jsou SOMáci aktivní na seniorátní úrovni, tak by měli být aktivní i ve svých sborech a tam 
podporovat mládež. 

Udržovat co nejlepší kontakt i s osamělými lidmi ze sborů, aby věděli, jaké je dění v seniorátu a zvát je 
osobně na to. 

 

4) Vzdělávání vedoucích mládeží 

COM připravuje nějaký nový formát takových akcí. Nebyly by to úplně vzdělávací akce, trochu jiný 
formát. COM to bude řešit v říjnu. 

OM by možná mohl dělat akce vždycky pro 2 senioráty. 

 
Závěr: Mluvit o tom na společném setkání SOMu a výboru SEMu (například v únoru). 
 

5) Mikiny 

Máme 43 objednávek. 

Napíšeme mail, že je poslední příležitost, aby si lidi už objednali. 

Tomáš přepošle Evě lidi, kteří si je objednali přes web. 

Faktura za mikiny půjde přes SEM. 

6) Další 

Jiří Hölbling: problém se sbíráním osobních údajů, pravomocí použít fotografie účastníků pro 
propagaci akce a umístění na webu atd. Jiří připraví nějakou listinou a pak při přihlašování na akci 
bude checkovací tlačítko, že souhlasí se zpracováním osobních údajů. 

 

V Olomouci dne 28. 9. 2011 
zapsal Tomáš Koutecký 


