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Zpráva Poradního odboru mládeže pražského seniorátu. 

 

1. Seniorátní odbor mládeže 

„Vědomí Boží lásky – totiž, že každý lidský život má nezpochybnitelnou hodnotu 

–  je hlavním zdrojem sil a to se projevuje jak ve společenství církve, tak při 

pomoci druhým. To vše jde ruku v ruce se vzděláním, rozumem a kritickým 

myšlením, na které dávají evangelické církve tradičně zásadní důraz.

 Snažíme se mít otevřenou mysl pro nové inspirace a chceme, aby naše 

akce byly přístupné pro kohokoli.“  

(z webu pražské evangelické mládeže) 

SOM je poradní odbor volený na dva roky. Naším úkolem je péče o komunikaci a setkávání pražské 

mládeže napříč sbory, organizace seniorátních akcí pro mládež a nabídka našich aktivit např. 

vysokoškolským studentům z jiných seniorátů atd.  

Vnímáme, že pro naši cílovou skupinu je zásadní získat v církvi přátele, protože kolektiv a jeho 

hodnoty jsou pro mladého člověka významným způsobem určující pro jeho další směřování.  

SOM se schází k pravidelným poradám průměrně jednou měsíčně (kromě letních prázdnin). 

Právě se nacházíme na konci funkčního období SOMu zvoleného v říjnu roku 2015.  

22. října 2017 se konala pražská porada mládeže s volbou SOMu, které se účastnilo více než 

30 mládežníků aktivních v našem seniorátu (oproti minulým rokům jde o poměrně výrazný nárůst 

zájmu o poradu mládeže a volbu SOMu)  

Na poradě byl zvolen nový SOM pro funkční období 2017-2019 v počtu 8 členů a 4 náhradníků. 

 

Řádní členové (+ jejich domácí sbor):  

Benjamin Roll (Strašnice) 

 – předseda končícího SOMu 

Míša Mazná (Braník) 

Kryštof Sojka (Jarov)  

Eliáš Cizl (Strašnice)  

Pavel Řežábek (Nusle)   

Eliška Chlebounová (Strašnice)  

Jan Zemánek (Střešovice)  

Ema Pospíšilová (Střešovice) 

 

Náhradníci: 

1. Matěj Šulc (Jarov) 

2. Klárka Pecharová (Braník) 

3. Maruška Zemánková (Střešovice) 

4. Kačka Urbánková (Střešovice)  

Virilní členové: Maroš Klačko (farář ze Smíchova), Karel Müller (pražský farář pro mládež)  
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5 z 8 řádných členů je v SOMu zcela nových a jsme proto vděčni za svěží vítr, který do SOMu 

přinesou. Stejně tak se těšíme na spolupráci s novými virilními členy z řad farářů.  

 

V SOMu je zastoupeno pouze 5 pražských sborů, ale jde o sbory, které nejenže mají aktivní 

mládeže, ale jsou aktivní i na poli seniorátní spolupráce – do budoucna se ale chceme pokusit o 

lepší komunikaci i s dalšími mládežemi z pražského seniorátu.  

Nový SOM se ke své první poradě sejde 2. 11. 2017, kde zvolí své předsednictvo a dohodne se na 

svých prioritách a úkolech pro následující období (zprávu odesíláme ještě před touto schůzkou). 

 

2. Uplynulé období  

Starý SOM se loučí po dvou letech dobré práce a příjemné atmosféry mezi členy. Povedla se nám 

celá řada úspěšných akcí (viz níže) a dalších zásadních kroků.  

Ve spolupráci s Jakubem Martinů (člen Celocírkevního odboru mládeže) jsme zprovoznili nové 

webové stránky: prazska-mladez.evangnet.cz , na kterých lze nalézt rozpis a termíny nejen našich 

akcí, ale i mládeží v jednotlivých pražských sborech a také rozpis bohoslužeb a kazatelů u Martina 

ve zdi.  

 

Zaktivněli jsme naše působení na sociální síti Facebook, která se stala základním nástrojem 

k propagaci našich akcí.  

Povedlo se začít komunikaci a spolupráci s libereckou, západočeskou a poděbradskou mládeží 

Blízko máme také k SOMům chrudimského a jihočeského seniorátu.  

   

Zlepšili jsme komunikaci s Martinským grémiem.  

Naše akce 

 Seniorátní dny mládeže (tematické víkendy mimo Prahu s přednáškami, workshopy, 

diskusemi a procházkami – průměrná účast 15-20 lidí ve věku cca 14-25)  

o Podzim 2015 - Soběhrdy – Práce v církvi  

o Jaro 2016 - Rokycany - společně se západočeskou mládeží – Rumlovy děti (aneb co 

je církev v našem pojetí a co znamená    

 být evangelíkem?) -  

o Podzim 2016 - Kutná hora - Obrazy a víra 

o Jaro 2017- úspěšná akce ve spolupráci s poděbradským SOMem – Mělník – Smrt 

(účastníků bylo více než 40 z řad pražské i poděbradské mládeže) 

o 24. – 26. 11. 2017 zveme na seniorátní dny mládeže na Dobříši, tématem je 

MILOST  - mimo jiné přijede „Živá knihovna“ – projekt Amnesty 

International 

 

 Divadelní festival Svatí blázni (prosinec)  

o 2015 FS ČCE Nusle 

o 2016 – divadlo Mana – ve větším stylu (více divadel + koncerty), vyšší účast během 

dne se v divadle prostřídalo cca 100 lidí  

o 9. prosince zveme opět do divadla Mana – doufáme v podobný úspěch jako loni
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 Charitativní (nejen mládežnický) ples Báječnej bál (leden – již několik let v KC 
Zahrada)  

o Účast se každoročně pohybuje mezi 120-200 účastníky 

o Zveme všechny 19. ledna do KC Zahrada – Žlutá ponorka 

 

 Polovíkendovka pro konfirmandy a mladší mládež 
o Podzim 2015 – Libeň – Loď, které církev říkáme  

o Jaro 2016 – Smíchov – Požehnej nám pokrmu 

o V druhém polovině našeho období jsme neměli kapacitu na organizaci dalších, 

přestože akce byly úspěšné. Doufáme, že v nich bude následující SOM pokračovat 

s podporou nového faráře pro mládež, který má pro tuto akci zásadní význam jako 

jasná autorita.  

 

 Filmový večer (Jaro 2016 – Vinohrady – Chicago Girl) 
 

 Buřttek (předprázdninový výlet zakončený grilováním na zahradě sboru v Kobylisích) 
 

 Noc kostelů u Martina ve zdi a celoroční výpomoc Martinskému grémiu s organizací 
bohoslužeb 

 

 Diskusní večer o životě ČCE v době normalizace 

o Květen 2017  

o Velmi povedená akce v klubu Zázemí 

o Diskusi se čtyřmi hosty (Daniela Bísková, Bohdan Pivoňka, Jiří Schneider a Lia 

Valková) moderoval doktorand katedry Církevních dějin ETF UK Michael Pfann  

o V pořádání podobných diskusních večerech bychom rádi pokračovali i do 

budoucna. 

Akce ve spolupráci s jinými organizacemi  

 Ekumenické česko-korejské setkání (FS ČCE Kobylisy)  
 

  tzv. Velký úterek (kostel sv. Terezie – organizováno ve spolupráci s mladými saleziány – 
téma: Kostel nebo postel? aneb Jak prožíváme neděli?)  

 

 Rozsáhlá pomoc Vinohradskému sboru a Diakonii s projektem „Krabice od bot“ (prosinec 

2015) 

o V roce 2016 jsme pomáhali již jen s jednorázovým nakládáním.   

 

3. Hospodářství 

O pokladnu SOMu se velmi zodpovědně starala Hana Zvolánková (případně můžeme dodat i 

rozpočty v excelové tabulce, či shrnutí v textové podobě).  

Snažíme se, aby rozpočty všech akcí vycházely více méně vyváženě (s nulovými ztrátami i zisky) 

Případné ztráty se snažíme pokrýt z příspěvku seniorátu. Tato situace není ideální, rádi 

bychom některé akce zlevnili a zpřístupnili tak větší části mládeže. I proto jsme letos požádali 

seniorátní výbor o navýšení seniorátního příspěvku z 5 na 15 tisíc korun ročně.  Krom toho 

jsme loňský Báječný Bál zpětně podpořili grantem, který jsme získali v rámci mikroprojektů 

pražského seniorátu. Případné zisky slouží k financování dalších akcí.  
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4. Pražský farář pro mládež  

Necelé dva roky chyběl pražskému seniorátu farář pro mládež a my jsme to pociťovali i na své 

práci v SOMu. Chyběla nám přímá duchovní i praktická podpora, zprostředkovaně osobní kontakt 

na pražské faráře a např. i jasná autorita na akcích pro mladší mládež.  

Nového faráře pro mládež vybírala k tomu ustanovená komise, která mimo jiné promýšlela také 

koncept této práce a požadavky na případného kandidáta. Komise fungovala ve složení: Roman 

Mazur (pražský senior), Lenka Ridzoňová (členka S. výboru), Anička Boučková (předsedkyně 

SOMu), Benjamin Roll (místopředseda a od ledna 2017 předseda SOMu) a Daniel Knotek 

(předseda Martinského grémia).  

Komise vybrala a oslovila Karla Müllera, který má od září prozatímní dohodu od Seniorátního 

výboru.  

Karel se ihned zapojil do práce mládeže a to nejen v rámci SOMu. Dovedl si najít a formulovat 

vlastní agendu, kterou doplňuje o řadu dalších aktivit. Vnímá svůj úkol zodpovědně a umí dobře 

komunikovat a spolupracovat s námi, s organizátory dalších mládežnických akcí v pražském 

seniorátu, ale i s pražskými faráři a například i s pražskými církevními školami. (EA Praha, 

Bratrská škola)  

Karel Müller přinesl přesně to, co jsme očekávali a těšíme se proto na další spolupráci.  

 

SOM a zvolení zástupci mládeže na konvent podporují volbu Karla Müllera farářem pro 

mládež pražského seniorátu.  

 

5. Pravidelné akce mládeže bez zapojení SOMu   

Kromě akcí, které pořádáme my jako SOM, probíhá v Praze několik dalších pravidelných akcí, 

které jsou určeny (nejen) pro evangelickou mládež pohybující se v pražském seniorátu. Do 

budoucna bychom byli rádi, kdyby se podařilo akce více vzájemně zkoordinovat. Jednotícím 

prvkem by mohl i tady být pražský farář pro mládež.   

 VŠeliká mládež – setkávání určené pro evangelické vysokoškoláky v Praze. Pro každé 
setkání je vybráno zajímavé téma a host. Organizuje Adam Hamr se skupinou 

vysokoškoláků. (zhruba 4x za semestr)  

  

 „Pane, nauč nás modlit se“ – setkávání ke společným modlitbám za církev a následným 

rozhovorům. Občas se zajímavým hostem. Určeno všem napříč generacemi.  Organizuje 

Aleš Rosický spolu s několika dalšími studenty ETF UK. (zhruba jednou měsíčně během 

akademického roku)  

 

 Zpívání (nejen) ze Svítáku – neformální setkávání pro ty, kdo si rádi jen tak zazpívají 
(nejen) evangelické písničky. Organizuje Alena Pikousová a Pavel Bláha (zhruba jednou 

měsíčně během akademického roku)  

 

 Modlitby a zpěvy z Taizé – každé první pondělí v měsíci. V kostele u Martina ve zdi. 
Organizuje Karel Müller a zástupci několika dalších církví.  
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 KontAkT (Kontemplace – Aktivita – Ticho) – zážitkové víkendy mimo Prahu pro 
(současné, budoucí i bývalé) studenty teologie a jejich přátele. Organizuje Magdalena 

Horáková a Aleš Zapletal.  

 

 

6. Výhled 

U některých našich akcí zvažujeme (vzhledem k účasti) jejich pořádání do budoucna (Filmový 

večer, Buřttek), jiné, pravidelně hojně navštěvované akce, nám každoročně dokazují, že práce 

v mládežnickém odvětví má smysl (Báječnej bál, Svatí blázni).   

Za velmi důležitou považujeme motivaci konfirmandů a mladší mládeže k účasti na seniorátních 

akcích, které lze docílit díky atraktivně koncipovaným polovíkendovkám.  

Rádi bychom v příštím roce dále posilovali vztahy s korejskou komunitou v Kobylisích a 

s katolickou mládeží od sv. Terezie, protože věříme, že mezikulturní a mezicírkevní dialog má 

v církvi své místo a je v rámci něj důležité hledat, co nás spojuje a naučit se chápat i tolerovat 

vzájemné rozdíly. Zároveň bychom rádi dále prohlubovali mládežnickou spolupráci s ostatními 

senioráty 

Nový pražský SOM má před sebou během následujících měsíců několik zásadních úkolů:  

 Stmelit se, promyslet svůj úkol a vizi pro následující dva roky. Ujasnit si své hodnotové 

ukotvení a svůj záměr – o co nám jde a co můžeme nabídnout.  

 Zaměřit se na oslovování mládežníků (propagaci osobní i internetovou) a navyšování 

počtu účastníků na akcích.  

 Promýšlet nové možnosti průběhu Seniorátních dnů mládeže  

 Více spolupracovat s ostatními senioráty  

 zachovat kontinuitu dobré práce s mládeží a zároveň nabídnout otevřenost pro nové 

nápady i pro spolupráci s novým farářem pro mládež. 

 Vytvořit bezpečné a otevřené prostředí pro duchovní rozvoj 
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