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Zpráva pražského seniorátního odboru pro mládež
„Chceme vytvářet prostředí, ve kterém mladí lidé nacházejí svobodné společenství.

Chceme posilovat jejich víru v to, že díky Božímu přijetí má každý z nás stejnou hodnotu.
To chceme společně sdílet a nabízet ostatním v kontextu dnešní společnosti.“

Členové SOMu, září 2018, Beroun

Pražský SOM působil od 22. 10. 2017 do října 2019 v tomto složení:
Řádní členové (+ jejich domácí sbor):
Benjamin Roll (Strašnice) – předseda SOMu
Kryštof Sojka (Jarov) – 1. místopředseda
Jan Zemánek (Střešovice) – 2. místopředseda
Míša Mazná (Braník)
Eliáš Cizl (Strašnice) 
Pavel Řežábek (Nusle) – pokladník 
Eliška Chlebounová (Strašnice) 
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) 

Fungování týmu: Vytvořili jsme fajn partu. Nadšení pro práci s mládeží se projevovalo i v proudu nových nápadů a ochotě k jejich 
realizaci. V uplynulém období vznikla celá řada nových akcí (SOMCUP, SOMFEST, pravidelné veřejné diskuse, deskohraní atd.) 
Doufám, že se podobné nastavení práce a společenství podaří vytvořit i novému SOMu zvolenému na pražské poradě mládeže 

20. 10. 2019
Ke společným poradám se pražský SOM schází zpravidla jednou měsíčně, a kromě nich se snažíme trávit čas i občasnými 
teambuildingovými výjezdy. Část SOMáků se poměrně pravidelně vídá na večerních bohoslužbách u Martina ve zdi. Pro 
organizaci využíváme kromě mailové a facebookové komunikace i internetovou aplikaci Trello. Akce propagujeme osobně, 
komunikací se sbory a faráři, mailem, na našich stránkách, na Facebooku, a nově i na Instagramu. Od dubna 2018 máme také 
nové logo Pražské evangelické mládeže.
Web: www.prazska-mladez.evangnet.cz Facebook: Pražská evangelická mládež 
Instagram: somzprahy. 
Pražský farář pro mládež
Na konventu pražského seniorátu v roce 2017 byl pražským farářem pro mládež zvolen Karel Müller. Karel výborně zapadl do 
našeho kolektivu a krom SOMu se stará o mnoho dalších aktivit souvisejících s pražskou mládeží a navštěvuje jednotlivé pražské 
mládeže. Jeho působení ukazuje, že funkce faráře pro mládež má v pražském seniorátu důležité místo a obrovský potenciál. Jsme
rádi za možnost prodloužení jeho smlouvy a volbu podporujeme. 

Pražské somácké akce v uplynulém roce (od října 2018 do října 2019) a chystané akce v následujícím období.
 Seniorátní dny mládeže 

(tematické víkendy mimo Prahu s přednáškami, workshopy, diskusemi, sporty a procházkami atd.)
o 19. - 21. 10. – Pečky – SVÍTÁ aneb budoucnost církve.  cca 40 účastníků 
o 12. – 14. 4. – Čáslav – společně s chrudimským SOMem – ODPOVĚDNOST ZA STVOŘENÍ. cca 50 účastníků 
o ZVEME: Společné dny mládeže s ústeckým seniorátem 22. – 24. listopadu 2019 v Úštěku. Téma: ZDE JSEM! 

 Divadelní festival Svatí blázni 
(prosinec) 

o 8. 12. 2018 Po dvou letech návrat do prostor evangelického sboru v Nuslích. Hojná účast.  Program ozvláštněn 
o impro-workshop a koncert

o ZVEME: 14. 12. opět v Nuslích 

 Charitativní (nejen mládežnický) ples Báječnej bál 
(leden – již několik let v KC Zahrada)  

o 18. 1. 2019 – Žiješ jenom dvakrát – účast kolem 150-160 lidí.
o Zveme: 17. 1. 2020 – NA VLNÁCH

 Noc kostelů u Martina ve zdi a celoroční výpomoc Martinskému grémiu s organizací bohoslužeb
o Členové SOMu pomáhají při každotýdenních večerních bohoslužbách
o 25. 5. Martin ve zdi – organizoval Karel Müller
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 Diskusní/přednáškové večery 
o 4. 3. 2019 Café Kampus - Křesťan a církev ve společnosti - úvodní slovo starozákoník prof. Martin Prudký, pak 

diskuse Mikuláše Mináře (Milion chvilek pro demokracii) a Jana Škroba (básník, aktivista, novinář) moderovaná 
farářem Matějem Opočenským (farář z Prahy-Vršovic) – cca 40 účastníků 

o 17. 6. 2019 – Café Therapy – Sexuální práce a její podoby – úvodní biblické slovo Karla Mülera a poté diskuse 
Kristýny Karpíškové (spolek Ulice Plzeň) a Hany Malinové (Rozkoš bez rizika, z. s.) moderovaná teoložkou 
Magdalenou Šipkou –25-30 účastníků

 Pub quiz 
o Nová akce 
o 14. 11. 2018 v cafe Lajka – účastnilo se asi 7 týmů – kvíz – tematické okruhy týkající se Bible, naší církve, 

církevní historie, mládeže atd.

 SOMCUP + SOMFEST 
o 11. 5. 2019 

 Druhý ročník 
 fotbalového SOM CUPu se zúčastnilo 8 týmů po 5-7 hráčích 
 Hudebního festivalu SOM FEST se zúčastnilo cca 100 diváků

 konfirmandi 
o 29. - 30. 3 Polovíkendovka pro konfirmandy "MISSION X" 

 Akčnější program pro mladší mládež 
 cca 20 účastníků
 Příště opět na jaře

 
 Puťák

o  22. - 26. 7. 2019 - příjemná, záměrně komornější akce (cca 8 účastníků) 

 EKUMÉNA
o Česko-korejské setkání (FS ČCE Kobylisy a Presbyterian Church of Korea) 

 již poněkolikáté přijela do ČR skupina mladých křesťanů z Jižní Koreje
 12. - 13. 2. 2019– dva společné večery s diskusemi (sto let církve), poznávacími aktivitami, modlitbami 

a zpíváním. 'Jeden den s procházkou po Praze.
o Katolické ÚTERKY U TERKY (salesiánské středisko v Kobylisích) 

 úterní mše v salesiánském kostele a následující společný program 
 5. března 2019 - již potřetí. Téma: Žena v církvi  

o Studentská ekumenická bohoslužba (Vysokoškolské katolické hnutí)
 20. 3. 2019

 společně s VKH a studenty teologických fakult (KTF, ETF, HTF)
 ČCE STRAŠNICE

Pravidelné akce u nás bez nás:
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 se i tady pokouší 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. (cca 4x za semestr). 
• Modlitby a zpěvy Taizé – každé první pondělí v měsíci. V kostele u Martina ve zdi. 

Zprávu sepsal končící předseda pražského SOMu Benjamin Roll
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