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Zpráva pro konvent královéhradeckého seniorátu za seniorátní odbor mládeže – rok 2020 

  V roce 2019 byl zvolen na podzimním setkání mládeže, na dvouleté funkční období, nový 
SOM ve složení:  

Jan Mostecký (Dvůr Králové n. L.) - předseda 

Hana Janská (Semonice) - místopředsedkyně 

Matouš Hojný (Dvůr Králové n. L.) 

Filip Mostecký (Dvůr Králové n. L.) 

Václav Jelínek (Černilov) – pokladník 

Anna Marie Kubicová (Hradec Králové) – náhradník 

Sára Chytilová (Hradec Králové) – náhradník  

Od 1. ledna 2020 byly pak nově, do funkcí farářů odpovědných za seniorátní mládež, jmenováni 
seniorátním výborem: Miki Erdinger (Třebechovice p. O.) a Jan Lavický (Klášter n. D.) 

V červnu proběhlo strategické soustředění SOMu ze kterého vyšlo mnoho podnětů a byly nastaveny 
nové komunikační způsoby, byly ustanoveni garanti akcí a naplánované úkoly na roky 2020ú2021. 

Rok 2020 byl, co se týče seniorátních akcí pro mládež, značně omezený epidemií Covid-19. 
Naplánované jarní akce (seniorátní brigáda v Bělči a seniorátní dny mládeže) byly v návaznosti na 
opatření Vlády ČR zrušeny, nebo přesunuty na podzim. V únoru stihl proběhnout pouze konfirmační 
víkend pro konfirmandy z Třebechovic, Hradce Králové a Náchoda, který se, pokud to situace a vláda 
dovolí, bude opakovat na konci října t. r. již pro všechny konfirmandy seniorátu.  Tyto víkendy 
připravují společně faráři Miki Erdinger, Tomáš Vítek a Marek Bárta.  

V létě proběhl seniorátní „puťák“ po Vysočině pro konfirmandy mladší mládež. Akci vedl Miki 
Erdinger spolu s Janem Lavickým a zúčastnilo se jí 12 konfirmandů ze 4 sborů (Třebechovice, Kláštěr, 
Náchod a Dvůr Králové).  

Začátkem září proběhlo spolu s Libereckým seniorátem Deskohraní ve Vrchlabí s celkovou účastí 13 
lidí (z toho za náš seniorát 8 lidí).  

Na podzim (16. – 18. 10.) je plánovaná, z jara přesunutá, dobrovolná brigáda v Táboře Jana Amose 
Komenského v Bělči nad Orlicí a 13. – 14. 11. podzimní seniorátní setkání mládeže. Tentokrát pouze 
dvoudenní, abychom oslovili i ty, pro které je celý víkend nereálný. Zda se uskuteční a v jaké míře je 
nyní otázkou, ale SOM obě akce pečlivě připravuje.  

Akce bývají finančně pokryty z účastnických poplatků, případné drobné nedoplatky se kryjí ze 
seniorátního fondu pro mládež.  

Kdo jste na sociálních sítích, můžete sledovat naše aktivity na Facebooku i na Instagramu. 

 

Ve Dvoře Králové 30. 9. 2020 

Jan Mostecký, předseda SOMu   


