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SEM je křesťansky orientovaný 
nepolitický neziskový spolek, který 
usiluje o všestranný plnohodnotný 
rozvoj mladých lidí po stránce fyzické, 
duševní a duchovní.

Co je 
Sdružení 
evangelické 
mládeže?

Vede mladé lidi ke křesťanské lásce, odpovědnosti za 
sebe i za druhé, k dobrovolné službě, tvořivosti 
a k osobnímu rozvoji. Je otevřen všem lidem bez 
rozdílu pohlaví, rasy, národnosti, věku, vzdělání 
a vyznání. SEM staví na základních vyznavačských 
a etických principech české a světové reformace.

Na celostátní úrovni již SEM působí od roku 2006, 
k tomu postupně vznikají samostatné místní organizace 
s regionální nebo zájmovou působností. Od svého vzniku 
úzce spolupracuje s Českobratrskou církví envangelickou 
a pomáhá uskutečňovat akce s křesťanským zaměřením 
pro děti a mládež. Jedná se o obdobu křesťanských 
organizací, jako jsou YMCA nebo prvorepublikové 
Sdružení českobratrské mládeže evangelické (SČME).

Jaké jsou hlavní cíle SEMu?
Seniorátní (regionální) i celocírkevní mládež ČCE je 
organizačně tvořena tzv. poradními odbory. To je 
poněkud problematické v otázkách právních a především 
v otázkách fundraisingu a komunikace s mimocírkevními 
subjekty, kdy tyto struktury působí neprůhledně (jedná 
se kupříkladu o komunikaci s poskytovateli služeb, ale 
také se sponzory). Pořádání akcí pod oficiální hlavičkou 
spolku v tomto situaci výrazně ulehčuje a zpřehledňuje. 
SEM tak pomáhá mladým lidem s organizováním 
společných aktivit a získáváním finančních prostředků na 
ně. Přitom je vede k samostatnosti a odpovědnosti. 
Těmito setkáními se nejen posiluje vědomí mládeže, že 
je evangelickou mládeží a jako taková má možnost se 
scházet, ale zároveň se zde otvírá prostor pro práci 
s touto generací i mimo rámec církve. Mezi své další cíle 
si SEM klade poskytování finanční gramotnosti, 
v dlouhodobé perspektivě nejen mladým členům ČCE.



STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCI A REPUBLIKOVÝ VÝBOR

Předsedkyně: Martina Musílková (rezignace ke dni 1.1.2015)
Místopředseda: Benjamin Groll
Členové výboru: Michaela Ema Beitlová, Pavel Bláha, Lia Junová, Ondřej Srb, Pavel Jun (farář pro mládež, 
virilní člen výboru)

PŘEHLED MÍSTNÍCH ORGANIZACÍ SEM

Moravskoslezský SEM (M-SEM) – pobočný spolek zal. 20. 9. 2006, působí na území Moravskoslezského 
a Olomouckého kraje

Pražský SEM (P-SEM) – pobočný spolek zal. 29. 5. 2009, působí na území hlavního města Prahy 
a Středočeského kraje

SEM Slunečnice (S-SEM) – pobočný spolek zal. 23. 4. 2009, je zaměřen na ekologickou výchovu a život na 
venkově

SEM Angel (A-SEM) – organizační jednotka zal. 19. 10. 2009, na území Ústeckého kraje, k 25. 5. 2014 byla její 
činnost pozastavena

Liberecký SEM – organizační jednotka, zal. 10. 11. 2010 a k 1. 12. 2012 byla její činnost pozastavena

SEM Přátelé Herlíkovic (PH-SEM) – zájmový pobočný spolek, zal. 10. 5. 2012

Horácký SEM (H-SEM) – regionální organizační jednotka, zal. 15. 8. 2012 – byl zrušen

Chrudimský SEM (CH-SEM) – regionální organizační jednotka, zal. 15. 8. 2012

Poděbradský SEM (Pod SEM) – regionální organizační jednotka, zal. 15. 8. 2012
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Přehled činností 
realizovaných 
v roce 2015

ÚSTŘEDÍ SEM V ČR

MORAVSKOSLEZSKÝ SEM

PRAŽSKÝ SEM

SEM SLUNEČNICE

SEM PŘÁTELÉ HERLÍKOVIC

HORÁCKÝ SEM

CHRUDIMSKÝ SEM

PODĚBRADSKÝ SEM
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Činnost ústředí SEM v ČR
Nadále jsme členy ČRDM - České rady dětí a mládeže, 
významné platformy, která zastřešuje většinu sdružení 
pracujících s dětmi a mládeží.

V roce 2015 realizovalo ústředí SEM v ČR následující akce:

PUB – nealkoholický, nekuřácký kulturní bar
V rámci partnerství s Českobratrskou církví evangelickou jsme se podíleli na programu celocírkevního 
setkání mládeže v Litoměřicích. Vzhledem k našemu zaměření na aktivní trávení volného času dětí 
a mládeže a k zacílení na prevenci sociálně negativních jevů jsme již několikátým rokem provozovali 
nealkoholický bar, kde se mladí lidé mohli setkávat, hrát deskové hry, shlédnout výstavu fotografií 
z minulých ročníků sjezdu mládeže, poslechnout si autorské čtení mladých evangelických básníků nebo 
společně zpívat s kytarou. Cílem je nabídnout mladým alternativní místo k restauračním zařízením a barům, 
kde jsou vystavování jak možnostem konzumace alkoholu, tak cigaretovému kouři. Denně tento program 
navštívilo přes 150 mladých lidí, kteří měli možnost být spolu po skončení oficiálního programu akce, nebo 
při přestávkách v programu.

Stánek SEM na celocírkevním sjezdu mládeže
Ani na sjezdu v Litoměřicích nemohl chybět stánek SEMu, kde se všichni členové (a samozřejmě nejen oni) 
mohli o SEMu dozvědět vše, co je zajímalo, zaplatit členské příspěvky, diskutovat o  vzniku nových místních 
organizací, případně probrat, co je v jejich organizaci trápí. 

Kemp mládeže „Pod jednou střechou“
Už popáté se konal Letní KEMP mládeže v jihočeském Strmilově. Letní kemp mládeže se uskutečnil 
12. - 19. 7. 2015 ve Strmilově. Program byl plný workshopů, přednášek a diskuzí. Nechyběl však ani sport, 
sebepoznávání a exkurze. Vzdělávací programy byly vedeny odborníky ve svém oboru. V pátek proběhla 
prezentace jednotlivých dílen a v sobotu jsme uspořádali celodenní výlet. Každý den byl zahájen a zakončen 
společně. Na Kempu mládeže probíhaly 3 kurzy: sebeobrana a přežití (Martin Lojda), mediální gramotnost 
(Martin Balcar), muzikurz (David Strádal, Gabriela Strádalová, Kateřina Kupková, Lenka Černá).  Tyto kurzy
probíhaly 5 krát dopoledne po 3 hodinách 
a 3 krát odpoledne po 2 hodinách a každý 
skončil výstupy prezentovanými ostatním 
účastníkům, kdy si secvičili divadelní 
vystoupení, pustili video výstup z muzikurzu 
(video klip, který sami natočili a nazpívali)   
a z mediální gramotnost nám představila svou 
akci, kterou naplánovali na říjen – Zebra zpívá 
pod koněm (tato akce se později v říjnu 
uskutečnila na Václavském náměstí v Praze).
Účastníci si mohli navíc zvolit doplňkový 
odpolední program z těchto nabízených aktivit: 
sport/plavání,  rukodílny (pokaždé jiná),  zpěv, 
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ukulele, oprava auta, film s diskuzí. Večerní 
programy byly různé. Tři večery jsme společně 
strávili zamýšlením nad biblickými texty, jeden večer 
jsme vyslechli přednášku na téma Islám a hráli 
celovečerní hru s tématem: Vítejte na Vysoké škole.
Celkem se kempu zúčastnilo 35 platících účastníků, 
z toho 8 z Ukrajiny. Na průběhu se pak dále podílelo 
celkem 6 lektorů (největší počet lektorů bylo na 
Muzikurz – každý měl na starosti jednu část: zpěv, 
tanec, hudba a kamera), 4 členové organizačního 
teamu (ten pracoval na přípravách už od září 2013), 
kuchařka, pomocník a zdravotnice.

S Biblí v ruce
Na konci roku 2015 se nám povedlo vydat CD v mp3 formátu. Soubor zamyšlení na každý týden 
nadcházejícího roku nazvaný „S Biblí v ruce“. Na CD se spolupodíleli faráři Českobratrské církve evangelické 
a pracovníci s mládeží. Své úvahy namluvili či napsali Jaroslav Pechar, Jiří Ort, Ivan Štampach, Pavel Jun, 
Ondřej Macek, Petr Sláma, Marie J. Medková, Daniel Matějka, Eliška Havelková, Magdaléna Šípková, Pavel 
Bláha, Štěpán Groll a Šárka Schmarczová.  Jednotlivé úvahy jsou proložené hudebním doprovodem Tomáše 
Novotného. Na vydání tohoto CD přispěl Nadační fond Věry Třebické-Řivnáčové a tiskový fond 
Českobratrské církve evangelické. 
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Moravskoslezský SEM zaštiťuje akce 
pořádané pro mládež 

Moravskoslezského seniorátu ČCE. 
Tyto akce jsou částečně 

uskutečňovány ve spolupráci se 
SOMem (poradní odbor pro mládež 
Moravskoslezského seniorátu ČCE), 

částečně ve spolupráci s jinými 
dobrovolnickými skupinami a se 

sbory ČCE.

Výbor Moravskoslezského SEM se 
také snaží aktivně vyhledávat 

příležitosti a aktivity, které přispívají 
k rozvoji a aktivizaci mládeže ČCE v 
Moravskoslezském seniorátu a tyto 

aktivity se také snaží vhodným 
způsobem podporovat.

Moravskoslezský SEM má k 
31.12.2015 - 90 členů.

Sportovní den M-SEM

První ročník akce, která má stmelovat mládeže 
a umožňovat setkání mladých na bázi sportovního 
výkonu. Soutěží mezi sebou týmy ve fotbale a volejbale. 
Akce je jednodenní, proběhla v tělocvičně ve Velké 
Bystřici u Olomouce 14.2.2015 s účastí 29 lidí.

Ples Vsetín

Společná akce Východomoravské a Moravskoslezské 
mládeže, kterou Moravskoslezský SEM zaštiťoval. 
Proběhla 21.2.2015 v kulturním domě Sychrov na 
Vsetíně. Akce propojila mladší i starší mládež a byla 
hodnocená jako vydařená.

Kudy Komenský nechodil

Tato akce má již svou zaběhnutou tradici. Pod hlavičkou 
Moravskoslezského SEM ji pořádá seniorátní odbor pro 
mládež. Je to akce spíše sportovnějšího charakteru, 
v návaznosti na svou tradici. V roce 2015 byl místem 
konání sbor ČCE ve Štramberku od 20. do 22. března.
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předchozím akcím nemá zase tak dlouhou tradici, 
koná se teprve od roku 2002. Je to největší 
a nejnáročnější akce, kterou v současnosti náš 
spolek pořádá. Trvá jeden týden a je určena 
k posilování vztahů mezi mládežníky navzájem 
a mezi nimi a Bohem. Tomu je uzpůsobena 
struktura každého dne, která se snaží nabízet 
vyrovnaný čas pro zábavu, tvořivost, vzdělání 
a odpočinek. V roce 2015 se akce konala 
v Hodoňovicích ve dnech 23. 8. až 30. 8. Heslovitá 
a příznačná slova pro letošní LST by mohla být: 
atraktivní nové dílny, skvělá jídla, podnětné 
podvečerní čtení Bible ve skupinkách, krásné 
západy slunce, mnoho hudebníků a zvučný zpěv, 
dopolední biblické programy s životními příběhy 
nebo se strukturovanějším výkladem Písma, večery 
k povídání či sdílení, koupání v bazénu, dramatická 
noční hra se šťastným koncem a trochu starší 
základna v Hodoňovicích. Asi takto by se dal 
vykreslit alespoň částečný obraz celé akce. 
Účastníků bylo celkem 51.

Program byl vyvážen. Účastníci měli prostor jak 
pro sportovní vyžití, jako výlet a florbalový turnaj, 
tak pro společné ztišení a slyšení Božího slova. 
Fakt, že bylo kolem 25 účastníků, zase přispěl ke 
komornější atmosféře akce, kde se mohou lépe 
budovat vztahy.

Seniorátní dny mládeže

Seniorátní dny mládeže mají také svou 
dlouholetou tradici a pod hlavičkou 
Moravskoslezského SEM ji pořádá rovněž 
seniorátní odbor pro mládež. Tato akce má 
převážně vzdělávací charakter, i když samozřejmě 
i zde je věnována pozornost tomu, aby mladí lidé 
měli možnost společně hrát různé hry či se 
setkávat při rozhovorech nebo sportování. V roce 
2015 se konaly od 30.5. do 3.6. ve sboru ČCE 
Olomouc. Setkání v Olomouci bylo pestré. V pátek 
akci zahájil úvodní program, který měla v režii 
opavská mládež, kam ale přišli i místní olomoučtí 
mládežníci a zapojovali se postupně k programu 
během celého víkendu. Také olomoucká mládež 
připravila bojovku pro všechny účastníky, která 
proběhla v sobotu odpoledne. Vyvrcholením 
setkání byl sobotní program s Rescued spojený 
s večerním koncertem, kterého se účastnili i nově 
příchozí mládežníci. Dále jsme během víkendu 
společně tvořili různé umělecké ztvárnění žalmu 
51, mládežníci měli možnost projet se na 
kolečkových bruslích nebo si prohlédnout 
Olomouc. Neděli jsme zakončili bohoslužbami, kde 
jsme společně s Rescued posloužili hudebním 
doprovodem. Akce se zúčastnilo celkem 
35 mládežníků.

Roháče s evangelickou mládeží

Moravskoslezský SEM také zaštiťoval týdenní výlet 
mládeže do Roháčů, kterou organizoval Jan Pecina 
a Eva Urbanová. Této akce se zúčastilo 17 lidí 
mladých i starších mládežníků.

Letní seniorátní týden

Letní seniorátní týden také patří k aktivitám, které 
začal organizovat poradní obor pro mládež 
Moravskoslezského seniorátu ČCE. Oproti dvěma

Konfirmandi a mladší mládež

Aktivity pro konfirmandy a mladší mládež se začaly 
konat v roce 2010. Zaměřují se na mládežníky ve 
věku zhruba od 12-ti do 15-ti let. Posláním těchto 
akcí je tyto mladé lidi stmelit dohromady a pomoci 
jim v hledání odpovědí na různé otázky víry a své 
křesťanské identity. V roce 2015 se konala dvě 
víkendová setkání v Jeseníku a Bruntále. Program 
setkání společně s dobrovolníky Moravskoslezského 
SEM připravují různí faráři ČCE Moravskoslezského 
seniorátu. Kromě zamýšlení se nad různými tématy 
(Honba za štěstím, Poklady srdce) patřil k akcím 
i prostor na různé hry a další 
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(nejen) křesťanských kapel a sólistů především 
z Ostravska. Součástí festivalu je taky praktické 
zapojení účastníků do nácviku písní a hudební 
teorie. Zájemci z řad účastníků jsou potom zapojeni 
i do hudební části bohoslužeb v neděli dopoledne. 

Fotosoutěž

Grant je soutěž, která se snaží podpořit konání 
různých akcí ve sborech. Jednotlivé mládeže ze 
sborů Moravskoslezského seniorátu ČCE mají 
možnost přihlásit nějaký svůj projekt. Komise pak 
rozhodne o tom, který z přihlášených projektů získá 
finanční podporu.

aktivity sloužící budování vzájemných vztahů. 
Průměrná účast byla 17 lidí.

Setkání starší mládeže

Pod záštitou Moravskoslezského SEM proběhlo 
také setkání pro starší mládež v chalupě na 
Pasekách u Hošťálkové. Této akce se zúčastnilo 
16 lidí ve věku 24 – 32 let.

Ostravské listopadání

Malý hudební festival pod hlavičkou 
Moravskoslezského SEM pořádá mládež ze sboru 
ČCE v Ostravě. Festival dává příležitost k prezentaci 

M-SEM Náklad Výnos

Výsledek hospodaření 169 661,39 Kč 196 477,99 Kč

Kontaktní údaje
Předseda: Daniel Marek
Adresa: U Vodárny 545/2, 789 01 Zábřeh na Moravě
Web: www.moravskoslezsky.semcr.cz
E-mail: moravskoslezsky @ semcr.cz // Tel.: 608 363 731
IČ: 75 08 82 07 //Bankovní spojení: 215 456 806/0300
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Pražský SEM (P-SEM) výběrem akcí 
i personálně navazuje na poradní 

odbor mládeže pražského seniorátu 
ČCE. Stal se servisní organizací pro 
tuto oblast. Od počátku si klade za 

cíl podporovat a rozvíjet akce pro 
děti a mládež a nalézat nové 

možnosti a témata. 

Báječnej bál
Tradiční benefiční ples, který se konal již 20 krát.
Seniorátní dny mládeže
Víkendová akce pro mládež 
Svatí Blázni
Divadelní festival převážně mládežnických uskupení
Všeliká mládež
Setkání vysokoškolské mládeže zhruba 4x ročně
Tábor pro děti 
Týdenní prázdninový pobyt pro děti zhruba od 7 do 15 let
Tábor Nedělní Školy Strašnice
Dlouholetá akce nově zařazené pod křídla Pražského 
SEM. Pravidelně se účastní až 50 dětí a více jak 
10 dobrovolných vedoucích, v loňském roce se tábor 
konal ve středisku Vysoká Srbská. Zde je kratičká zpráva 
z loňského roku: Letošní tábor nedělky byl naplněn 
k prasknutí. Vzali jsme s sebou 55 dětí, což bylo opravdu 
více než maximum. Deset červencových dnů jsme 
tentokrát trávili ve Vysoké Srbské, pár km od hranic 
s Polskem. Zjistili jsme, že zdejší krajina má opravdu co 
nabídnout. Přivítal nás zde profesor Teichmann, který 
děti rozdělil do pěti světoznámých univerzit. Staly se tak 
jeho pomocníky při prozkoumávání neznámého světa. 
Narazili jsme během celého dobrodružství na různé 
prapodivné obyvatelstvo, někdy přátelské, jindy naopak. 
Nakonec se nám podařilo spojit své síly a s hromadou 
nových poznatků se vrátit domů. Studenti si odvezli též 
paměťové medium obsahující obrazové materiály z cesty.

Kontaktní údaje
Předseda: Pavel Groll
Adresa: Jižní III. 870/29, 141 00 Praha 4
Web: www.prazsky.semcr.cz
E-mail: prazsky @ semcr.cz 
Tel.: 775 685 433
IČ: 72 03 71 99 
Bankovní spojení: 233 309 965/0300

M-SEM Náklad Výnos

Výsledek hospodaření 300 850 Kč 315 313 Kč
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Členy SEM Slunečnice je 6 osob. 
Předsedou David Šorm, 

místopředseda Ilona Mužátková 
a Jiří Štěpán, členové výboru Pavel 
Klepetko, členové Miriam Farková 

(dříve Horáková), Jitka Klepetková. 
Činnost Slunečnice je zaměřená na 

ekologii a venkovský život s jeho 
tradicemi a zvyky. Stále větší 

význam má spolupráce se školským 
zařízením Chaloupky o.p.s., které 

v našem komunitním areálu 
organizuje výuku školních dětí 

z našeho regionu (v r. 2014 výukové 
programy navštívilo cca 

2000 školních dětí). Chaloupky 
v letošním roce zaměstnávají dva 

lektory na plný úvazek.

Hlavní úsilí členů SEM Slunečnice je věnováno udržení 
rozsahu práce s dětmi a akcí pro veřejnost. Po stavební 
stránce pokračujeme v realizaci projektu „Živá voda“, 
podpořený Nadací Partnerství a Skotskou církví. Cílem 
projektu je vybudovat systém na zadržování a využívání 
dešťové a podzemní vody. Jedním z prvků bude větší 
jezírko, opravená stará studánka na louce či splachování 
na WC dešťovou vodou. V letošním roce začneme stavět 
druhou zimní učebnu „Učitelskou světnici“, která bude 
vlastně malým muzeem evangelických škol i s historickým 
vybavením. Tuto učebnu pro svou školskou činnost také 
potřebují Chaloupky.

Není příliš času a sil na rozvíjení samotné jednotky, 
získávání dalších členů. Z první generace dětí se ale také 
stávají občasní návštěvníci mládeže farního sboru. Chtěli 
bychom tento trend udržet a rozvíjet.

V akcích pokračují jako v uplynulých letech.

Pobočný spolek nedodal výsledek hospodaření.

Kontaktní údaje
Předseda: David Šorm
Adresa: Horní Krupá 63, 580 01 Havlíčkův Brod
Web: www.slunecnice.semcr.cz
E-mail: slunecnice @ semcr.cz // Tel.: 739 244 611
IČ: 27 03 12 25 //Bankovní spojení: 235 970 255/0300
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SEM Přátelé Herlíkovic jsou 
samostatnou jednotkou SEM v ČR 
a soustředí se na lokalitu dřívější 

obce Hackelsdorf (Herlíkovice). 
Mezi naše cíle patří oživení lokality 

dřívější obce Hackelsdorf 
(Herlíkovice), vytvoření podmínek 

pro setkávání mládeže 
a vícegenerační setkávání, podpora 
česko-německých vztahů, podpora 
brigádnického způsobu setkávání, 

péče o lokalitu a budovy v majetku 
spolupracující organizace 

Českobratrské církve evangelické, 
mapování a popularizace lokální 

historie, podpora šetrného rozvoje 
turistiky a ochrany životního 
prostředí v národním parku 

Krkonoše.

Jarní brigáda

Během jarní brigády jsme provedli revizi nátěru oken na 
kostele a provedli tradiční čištění odvodňovacího systému 
a okolí objektu Kunzárna. Další členové sdružení 
vypomáhali při přípravě dřeva na zimu pro Horský domov 
a při dalších pracích.

Výročí kostela a koncert Bohdana Mikoláška

Česko-německý pobyt, navazující na výroční pouť kostela, 
byl již druhým ročníkem pouti k herlíkovickému kostelíku, 
ze  které bychom rádi udělali trvalejší tradici. Akce 
v nejvýše položeném evangelickém kostele v České 
republice (780m.n.m.) byla zahájena v neděli 4. července 
výroční česko-německou bohoslužbou, tentokrát 
spojenou i s husovským jubilem. 
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luk v jejím okolí. Tento objekt má spolek SEM 
Přátelé Herlíkovic v pětileté zápůjčce. Uskutečněný 
pobyt měl i večerní seminární část a odpoledne 
byla volná na výlety do krkonošské přírody. 
Seminární část byla věnována např. srovnání 
situace v Sudetech v roce 1938 s aktuálním 
vývojem na východě Ukrajiny. Zajímavou prezentaci 
o jediné zaniklé krkonošské obci (po vysídlení 
Němců) - Sklenářovicích nabídl etnolog KRNaPu 
Libor Dušek. Jeden večer byl věnován besedě 
s manželi Mikoláškovými o jejich životě a emigraci 
do Švýcarska a dalšímu sdílení zkušeností 
německých rodáků o jejich poválečném odchodu 
z Československa. Jinou zajímavou zkušenost 
o soužití Čechů a dosídlených Řeků na severní 
Moravě nabídl kazatel a publicista Daniel Drápal. 
Celkem se pobytu zúčastnilo třicet osob. Setkání 
bylo vícegenerační a účastníci se mohli přirozeně 
seznámit s pamětníky lokality, která je úzce spojena 
s česko-německou historií. Vlastnímu pobytu 
předcházela v polovině června jednodenní návštěva 
čtyřicetičlenné skupiny německých rodáků 

Kazatelka Jana Mikolášková připomněla, jak byla 
ovlivněna osobností mistra Jana Husa 
v protivenstvích v dobách komunistického režimu, 
kdy se proti ní postavilo i tehdejší vedení 
evangelické církve. Po obědě, servírovaném 
v blízkém středisku Horský domov, se konal 
koncert Bohdana Mikoláška, který uzavřel program 
nedělní pouti. Celkem se bohoslužeb zúčastnilo 
cca 60 lidí, z toho 8 hostů z Německa. Oslavu 
uspořádal realizátor akce ve spolupráci s Farním 
sborem Českobratrské církve evangelické ve 
Vrchlabí a rekreačním střediskem evangelické 
církve Horský domov, kde se akce po celý týden 
konala. V den výroční pouti byla též v kostele 
zahájena výstava o Přemyslu Pitterovi, známém 
humanistovi a vychovateli dětí, který za války i po 
jejím skončení pomáhal desítkám dětí bez rozdílu 
národnosti či vyznání. Výstava byla do kostela 
zapůjčena na celé léto.

Navazující česko-německý pobyt

V následujícím týdnu pak účastníci česko-
německého pobytu, za pomoci skupiny evangelické 
mládeže i dětí hostů, vyčistili starý německý 
hřbitov v obci Strážné. Obecní hřbitov byl zcela 
zarostlý nálety a též  některé náhrobní kameny 
byly povaleny.  Jednalo se o jednorázový projekt 
u příležitosti výročí konce války a začátku odsunu 
krkonošských Němců. Smyslem akce byla i snaha 
apelovat na zástupce obce i vlastníka přilehlé 
kaple, aby se do budoucna o údržbu hřbitova 
a jeho okolí sami začali starat a o svůj majetek více 
dbát.  Jeden den jsme též pokračovali v drobných 
opravách staré roubenky, tzv. Kunzárny a v kosení 
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pohřbena jeho matka. Ta zemřela velmi mladá (ve 
věku 39 let v r. 1943) a dodnes není její hrob nijak 
označen. Po tomto setkání tak obnova hřbitova pro 
nás dostala osobnější rozměr.  

z Dolního Dvora, Strážného a okolí. Navštívili jsme 
společně ještě zarostlý hřbitov, kostel i objekt 
Kunzárny. Zajímavé bylo setkání s bývalým lyžařem 
a olympionikem panem Pepim Erbenem, který 
nám ukázal místo, kde je na hřbitově ve Strážném 

PH-SEM Náklad Výnos

Výsledek hospodaření 188 527,00 Kč 188 778,50 Kč

Kontaktní údaje
Předseda: Jan Kirschner
Adresa: L. Svobody 816, 543 01 Vrchlabí
Web: pratele-herlikovic.evangnet.cz
E-mail: prateleherlikovic @ seznam.cz // Tel.: 777 572 656
IČ: 22 61 27 42 // Bankovní spojení: 2700264997/2010
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Horácký SEM byla až do září roku 
2015 nesamostatnou jednotkou 

SEMu v České republice. Vzhledem 
k minimu aktivit a téměř nulové 

členské základně bylo rozhodnuto 
o jeho zrušení a jeho aktivity 

(LESEM a  Konfiweek) přešly pod 
hlavičku republikového SEMu. SEM 

jako takový ovšem zůstává 
v povědomí horáckého seniorátu, 

a každým rokem je o jeho práci 
informován konvent a seniorátní 

výbor. 

LESEM

Naší dlouhodobě hlavní a velice úspěšnou akcí je LESEM, 
který organizujeme s brněnskou mládeží. Jde o týdenní 
pobyt pro mladší mládež (14 – 19 let) na rozhraní tábora 
a sebepoznávacího a sebevzdělávacího kurzu. Již čtyři 
roky se daří naplnit kapacitu, která postupně narostla 
z 25 na 32 účastníků (toto považujeme za strop), kteří 
tráví poslední týden prázdnin mezi lesy, v bahně, nad 
Biblí, nad sebou samými a hlavně spolu. 

Další občasné akce jsou víkendová soustředění 
konfirmační mládeže (tedy 12 – 15 let) se zaměřením na 
poznávání různých sociálně patologických jevů, jako jsou 
drogy, nebezpečí internetu apod. 

Jsem rád, že SEM stále pracuje a existuje a jeho značka 
z pole práce s mládeží nemizí. Je škoda, že díky relativně 
malému zázemí mládeže v seniorátu se nedaří předávat 
žezlo vedení a bylo třeba nesamostatnou jednotku 
formálně ukončit. Ale i přes tento krok má SEM na 
Vysočině své aktivity, které jsou dlouhodobě dobré 
a úspěšné.

Výsledky hospodaření nejsou vzhledem k zrušení 
jednotky během roku uvedeny.

Kontaktní údaje
Předseda: Miki Erdinger
Adresa: Strojírenská 15, 
591 01 Žďár nad Sázavou
Tel.: 606 930 630

Horácký SEM
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Chrudimský SEM (CH-SEM)

Chrudimský SEM vznikl jako záštita vybraných 
akcí chrudimského SOMu. Jednotku tvoří většina 
mládežníků seniorátu. Propojení se SOMem je 
velice intenzivní. Při přípravě Hudebního 
festivalu v Čáslavi se tak organizace ujímají 
všichni SOMáci, ale jako dobrovolníci se účastní 
i další členové organizace. Festival tak nepadá jen 
na SOM, za to jsme v Chrudimském SEMu rádi. 
Navenek se nijak neprezentujeme. Na festival 
jsou zváni všichni, ale většinou dorazí hlavně 
přátelé. To bychom chtěli změnit. To znamená 
zlepšit propagaci. Myslím ale, že určité povědomí 
veřejnost o festivalu má. Několikrát už vyšel 
článek v Čáslavských novinách.

V roce 2015 nebyla pod CH-SEM organizována 
žádná akce.

Kontaktní údaje CH-SEM
Předseda: Václav Drda
E-mail: vaclavdrda @ gmail.com 

Chrudimský SEM
Poděbradský SEM

Poděbradský SEM (POD-SEM)

Poděbradský SEM je malé uskupení působící 
v poděbradském seniorátu, které pořádalo 
v loňském roce sice jen jedinou, zato již tradiční 
a oblíbenou akci: Letní pobyt pro mládež v Pusté 
Rybné.

Výsledek hospodaření nebyl dodán.

Kontaktní údaje POD-SEM
Předseda: Magdaléna Andrejsová
E-mail:  majda.zajickova @ centrum.com
Tel.: 721 321 567  
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Finanční zpráva 
za rok 2015

ROZVAHA ANALYTICKY

VÝSLEDOVKA ANALYTICKY

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ CELÉ ORGANIZACE
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ROZVAHA ANALYTICKY
Drobný dlouhodobý hmotný majetek  73 516,00
Oprávky k drobnému majetku -73 516,00
Pokladna    7 546,00
Republikový výbor           0,00
Chrudimský SEM       821,00
Poděbradský SEM    4 340,00
Horácký SEM            0,00
Peníze  12 707,00
Účty v FIO bance  28 436,50
Účty v bankách  28 436,50
Peníze na cestě           0,00
Převody mezi finančními účty           0,00
Odběratelé           0,00
Ostatní pohledávky           0,00
Pohledávky           0,00
AKTIVA CELKEM 41 143,50

Dodavatelé   3 630,00
Ostatní závazky          0,00
Závazky   3 630,00
Zaměstnanci   6 800,00
Ostatní přímé daně   1 200,00
Vlastní jmění 57 208,06
Výsledek hospodaření           0,00
PASIVA CELKEM 68 838,06

HOSPODÁŘSKÝ ZISK CELKEM           -27 694,56
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VÝSLEDOVKA ANALYTICKY
Spotřeba materiálu    7 386,00
Potraviny  39 578,81
Pohonné hmoty    2 092,00
Kancelářské potřeby       812,30
Drobný majetek od 3 000 – 40 000  20 999,00
Spotřeba energie    6 106,00
Spotřebované nákupy  76 974,11
Cestovné  13 064,00
Náklady na reprezentaci    8 332,00
Ostatní služby  45 560,68
Poštovné       573,00
Nájemné – pobyt    8 350,00
Účetní služby    5 400,00
Služby  81 279,68
Mzdové náklady  10 000,00
Mzdové náklady – dohody  29 600,00
Osobní náklady  39 600,00
Daně a poplatky        424,00
Dary   16 421,00
Jiné ostatní náklady        180,00
Ostatní náklady   16 601,00
Příspěvek na činnost SEM     7 350,00
Poskytnuté členské příspěvky        588,00
Poskytnuté příspěvky     7 938,00
NÁKLADY CELKEM 222 816,79

Tržby z prodeje služeb        254,23
Tržby za vlastní výkony a za zboží        254,23
Přijatý příspěvek na DVD SEM   10 000,00
Příspěvek ČCE – KEMP a SJEZD   30 000,00
Příspěvek město Čáslav     5 000,00
Přijaté příspěvky (dary)     7 388,00
Příspěvky od účastníků KEMP   80 600,00
Příspěvek LESEM   41 800,00
Příspěvek od účastníků festivalu     8 530,00
Přijaté členské příspěvky     1 550,00
Přijaté příspěvky 184 868,00
Dotace Nadace TŘ   10 000,00
Provozní dotace   10 000,00
VÝNOSY CELKEM 195 122,23

HOSPODÁŘSKÝ ZISK CELKEM               -27 694,56
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Výsledek hospodaření 
celé organizace SEM v ČR

Náklad Výnos

222 816,79 Kč 195 122,23 Kč



VŠEM SPONZORŮM A DÁRCŮM DĚKUJEME ZA PODPORU!

Nadační fond Věry Třebické–Řivnáčové dlouhodobě podporuje práci s mládeží. V loňském roce přispěl na akci 
Kemp mládeže „Pod jednou střechou“.

Stálá je spolupráce rovněž s Českobratrskou církví evangelickou. I díky její podpoře mohl SEM realizovat 
všechny uvedené akce.

Velké poděkování patří všem těm, kteří jakkoli pomohli při vzniku CD S Biblí v ruce.

Nechceme rovněž opomenout všechny dobrovolníky, kteří se ochotně zapojovali do příprav všemožných akcí. 
Bez nich bychom nemohli realizovat tolik aktivit.

Díky všem těmto subjektům a spolupracovníkům mohl SEM v ČR i nadále rozvíjet svou práci s dětmi a mládeží. 

Děkujeme!
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SEM z. s. v České republice
Jungmannova 9, 110 00 Praha 1

Web: www.semcr.cz // E-mail: info@semcr.cz 
Skype: sem-kancelar // IČ: 27 03 12 25 

Bankovní spojení: 2700382555/2010

http://www.semcr.cz/
mailto:info@semcr.cz
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