
Porada SOMu 29. 6. 2010 ve Šternberku 
 

Přítomni: Vlastik Stejskal, Eva Urbanová, Gabriela Halušková, Hana Chroustová, Štěpán Groll, 
Adéla Holibková, Jiří Hölbling, Jakub Dvorský, Tomáš Koutecký, Martin Koutecký. 

 
Program porady 
1) LST 
2) Pracovní skupiny 
3) Dořešení emailové diskuse 
 
1. LST 

a. Bohoslužby 
i. první neděli bude kázat v Šumperku Pavel Křivohlavý (Jirka se ho zeptá!) nebo 

Vlastik Stejskal (Jirka mu dá vědět). 
ii. Doprava v neděli do kostela – společný autobus – 1500 Kč 
iii. Druhá neděle – Hanka zajistí kalich a chleba 

b. Příjezd v sobotu na Švagrov 
i. Většina lidí asi přijede samo. Tomáš zjistí možnost dopravy dodávkami. Možnost 

dopravy autobusem se bude řešit v případě, že se přihlásí 20 lidí. Eva to s nimi 
domluví, kdy potřebují vědět, jestli pojedeme na konečnou zastávku. Tomáš zjistí, 
v kolik tam můžeme nejdřív přijet (od paní Volfové). 

c. Vedení dnů: 
i. Eva vytvoří návrh a pošle nám ho 

d. Úvodní a závěrečný program 
i. Sobotní úvodní program bude mít Eva 
ii. Sobotní závěrečný program (Eva kontaktuje Jareda, jestli tam bude a jestli by 

byl ochotný) 
e. Dílny 

i. Animační dílna 
1. bude zahrnuta mezi normální dílny (příprava filmečku na Sjezd); 3x 
2. Martin vymyslí, jakým způsobem bude provedeno zpracování, základní 

myšlenka 
3. papír (společně s kancelářskými potřebami), látka (Hanka), scrabble 

(Štěpán), lego (Aďa), plastelína (Hanka), přírodní materiál, Merkur 
(Koutečtí – stavělo by se, fotilo a pak pustilo pozpátku) 

4. použít anotaci ke sjezdu (pro nápady na zpracování) 
ii. Matematická dílna – bude nakonec 1x se zaměřením na IT 
iii. Eva udělá návrh rozdělení dílen (po-st-pá budou navazující dílny, zbytek mezi 

tím) a pošle nám ho 
f. Campbook 

i. Bude vytvářet Štěpán 
ii. Jirka pošle všechny texty od Pavla (životopis, biblické texty, otázky k 

programům...) 
iii. Ostatní pošlou další podklady, které by měly být v Campbooku (informace k 

jednotlivým dílnám, skupině, …) - do 31.července!!! 
iv. Titulní stránka barevně, ostatní černobíle (Štěpán se s Evou blíž domluví) 

g. Co je třeba zajistit 
i. Štěpán domluví hudbu s Benem (vedení zpěvu, výběr písní do campbooku) 
ii. Tomáš zjistí od paní Volfové – rozpis cen za jídla, nocleh...; jak se řeší jídlo, 

pokud je někdo alergický, má dietu, je vegetarián. 
iii. Dílna míchání nápojů – Štěpán zajistí (kontaktuje Michala Pražáka nebo holky 

Danihelkovy); nápoje by se pak mohly prodávat neúčastníkům dílny 



iv. Martin K. řekne Kristýnce H., Vojtovi Z. a Debí, jestli by vzali foťáky 
h. Další poznámky 

i. Zdravotník – Martina Hromádková 
ii. Lékárnička – Eva Urbanová 
iii. Placka – bude zahrnuta do rozpočtu. Adin návrh byl schválen. 
iv. Koncert Timotej – bude v neděli v 19:30 (až se vrátíme z výletu a po večeři) 

 
2. Pracovní skupiny 

a. Jirkův návrh: 
i. pracovní skupina navrhne místo a termín (aby se dali pozvat řečník a kapela a bylo 

vhodné místo např. pro výlet) 
ii. vymyslet téma – hlavní host + alternativy (aby věděl dost dopředu a mohl 

přijet) 
iii. kapely (taky aby věděly dost dopředu) 
iv. místo, termín a návrh řečníka se předá SOMu na schválení (stačí přes mail) 
v. následně se SOM sejde, skupinka přiveze hrubý návrh akce a celý SOM bude 

domýšlet detaily akce 
b. Eva pošle kalendář, který vytvořil Daník s Lukášem ohledně grantů a plánování akcí 

i. Eva dořeší s vedoucími pracovních skupin termíny, do kdy by měly být akce 
naplánované 

ii. Na LST už by měl být připravený návrh budoucího LST a KKN (termín a 
místo) 

c. Pracovní skupiny 
i. LST – Štěpán G. - vedoucí, Jirka H., Aďa H., Tom K., Vlastik S. 
ii. KKN – Jirka H. - vedoucí, Štěpán G., Gabča H., Aďa H. 
iii. SDM – Hanka Ch. - vedoucí, Eva U., Martin K., Kuba D. 

 
Příští porada SOMu: 10.října 2010 (resp. Štěpán udělá anketu, kdo kdy může); Olomouc nebo 
Ostrava. 
 
 

29.6.2010 ve Šternberku 
zkrácená veze zápisu, který zapsal Tomáš Koutecký 

 


