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SLOVO PŘEDSEDKYNĚ 
 
Rok pátý… 
Rok 2010 byl rokem, kdy se podařilo pokračovat v rozvoji započatém v roce 
2009. 
 
Vznikly dvě nové organizační jednotky: 

 SEM Angel – samostatná organizační jednotka v Ústeckém seniorátu 
(vznikla jiţ v roce 2009, ale prakticky fungovat začala aţ v roce 2010) 

 Liberecký SEM – nesamostatná organizační jednotka v Libereckém        
seniorátu 

 
Počet členů se zvýšil, k 31.12. 2010 byl celkový počet členů SEM v ČR 106. Při-
bylo tak 13 nově registrovaných členů. 
 
Od ledna 2010 začal fungovat nový republikový výbor. Stal se z něj rychle dobře 
fungující tým, který si rozděloval úkoly a otevíral nové otázky, kterými bylo po-
třeba se zabývat. Hlavním úkolem výboru byla v loňském roce práce s vnitřními 
procesy SEM. Cílem dlouhodobé práce je zvýšení technické podpory členům a 
organizačním jednotkám SEM v ČR. Prvními výstupy byl volební a jednací řád, 
který byl schválen Valnou schůzí v září ve Svitavách. Dále výbor v průběhu ro-
ku zpracovával grafický manuál, manuály pro vznik organizačních jednotek a 
řád akcí SEM v ČR. Všem členům výboru patří velké díky za jejich aktivní zapo-
jení do práce! 
 
Od září 2010 bylo moţné díky podpoře Bavorské církve vytvořit novou pozici 
vedoucí kanceláře SEM v ČR. Má na starosti zejména členskou agendu, spolu-
pracuje s republikovým výborem a jednotlivými organizačními jednotkami. Je 
aktivní při realizaci projektů a při prezentaci SEM v ČR navenek. Tuto práci 
začala vykonávat Anna Mazurová, která se hned v září zapojila do nejbliţšího 
projektu SEM v ČR, PUBu na Sjezdu (nejen) evangelické mládeţe. I tato práce 
vyţaduje velké osobní zapojení a jsme rádi, ţe se tuto pozici podařilo rychle       
a dobře obsadit. Je to pro nás velkým příslibem do budoucnosti! 
 
Od konce roku také intenzivněji spolupracujeme s Oddělením mládeţe ČCE      
a s Českobratrskou církví jako takovou. Usilujeme o co největší specifikaci role 
SEM v ČR při ČCE, o čemţ je nyní intenzivně jednáno.  
 
Pro rok 2011 plánujeme pokračovat v započatých úkolech a v rozšiřování člen-

ské základny. Plánujeme realizovat nové (misijní a vzdělávací) projekty. 

Miriam Richterová 
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CO JE SDRUŽENÍ EVANGELICKÉ MLÁDEŽE V ČR? 
 
SEM je křesťansky orientované nepolitické neziskové sdruţení, které usiluje      
o všestranný plnohodnotný rozvoj mladých lidí po stránce fyzické, duševní a 
duchovní. Vede mladé lidi ke křesťanské lásce, odpovědnosti za sebe i za druhé, 
k dobrovolné sluţbě, tvořivosti a k osobnímu rozvoji. Je otevřeno všem lidem 
bez rozdílu pohlaví, rasy, národnosti, věku, vzdělání a vyznání. SEM staví na 
základních vyznavačských a etických principech české a světové reformace.  
 
 
MEZI SVÉ HLAVNÍ CÍLE SI KLADE… 
 
...Přivádět mladé lidi k samostatnosti a odpovědnosti  
...Otevírat křesťanskou práci s mladými i mimo rámec Českobratrské církve 
evangelické  
...Motivovat mladé lidí k získávání externích zdrojů pro financování akcí pro 
děti a mládeţ  
 
 
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCI 
 
Předsedkyně: Miriam Richterová                 Místopředseda: Michael Erdinger   
 
 
CELOREPUBLIKOVÝ VÝBOR 
 
Členové výboru: Miriam Richterová, Michael Erdinger, Martina Musílková, 
Pavel Groll, Štěpán Groll, Jakub Martinů, Marie Medková 
 
 
PŘEHLED LOKÁLNÍCH JEDNOTEK 
 
Moravskoslezský SEM (M-SEM) - jednotka zaloţena 20. 9. 2006, působí na 
území Moravskoslezského a Olomouckého kraje 
Pražský SEM (P-SEM) - jednotka zaloţena 29. 5. 2009, působí na území hlav-
ního města Prahy a Středočeského kraje 
SEM Slunečnice (S-SEM) –  jednotka zaloţena 23. 4. 2009, je zaměřena na 
ekologickou výchovu a ţivot na venkově 
SEM Angel (A-SEM) - jednotka zaloţena 19. 10. 2009, působí na území Ús-
teckého kraje 
Liberecký SEM - nesamostatná jednotka, zaloţena 10. 11. 2010 
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PŘEHLED ČINNOSTÍ REALIZOVANÝCH V ROCE 2010 
 
 
I. ČINNOST ÚSTŘEDÍ SEM V ČR 
 
Republikový výbor, který byl zvolen v lednu 2010, se sešel k poradám osmkrát.   
 
Valná schůze se konala dvakrát (v Čáslavi a ve Svitavách).  
 
PUB – nealkoholický kulturní bar 
V rámci partnerství s Českobratrskou církví evangelickou jsme se podíleli na 
programu celocírkevního setkání mládeţe ve Svitavách. Vzhledem k zaměření 
na aktivní trávení volného času dětí a mládeţe a k zacílení na prevenci sociálně 
negativních jevů jsme provozovali nealkoholický bar, kde se mladí lidé mohli 
setkávat, jamovat na hudební nástroje, shlédnout koncert či divadlo. Cílem bylo 
nabídnout mladým alternativní místo k restauračním zařízením a barům, kde 
jsou vystavování jak moţnostem konzumace alkoholu tak cigaretovému kouři. 
Denně tento program navštívilo přes 150 mladých lidí, kteří měli moţnost být 
spolu po skončení oficiálního programu akce.    
 
Díky grantu, který jsme získali od německých dárců z bavorské luterské evange-
lické církve se nám podařilo od září 2010 zaměstnat na poloviční úvazek na po-
zici vedoucí kanceláře SEM Annu Mazurovou. 
 
Společně s oddělením mládeţe ČCE jsme se podíleli na realizaci letních a zim-
ních kurzů a na přípravě a průběhu Sjezdu (nejen) evangelické mládeže.  
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II. MORAVSKOSLEZSKÝ SEM (M-SEM) 
 
M-SEM pořádá či zajišťuje organizační zázemí pro akce (nejen) evangelické mlá-
deţe na území Moravskoslezského a Olomouckého kraje. V roce 2010 byla na-
bídka těchto aktivit podobná jako v letech minulých. Ve spolupráci s odborem 
mládeţe moravskoslezského seniorátu jsme pořádali setkání „Kudy Komenský 
nechodil“ v Krnově s tématem „Ţivot v období temna“, seniorátní dny mládeţe 
s názvem „Roţni“ konané v Odrách a Letní seniorátní týden s tématem „Tabu“ 
pořádaný na Švagrově nedaleko Šumperka. Ve spolupráci se sborem v Odrách 
byl pořádán volejbalový turnaj a ve spolupráci se sborem v Ostravě hudební 
minifestival Ostravské listopadání. Kromě toho pořádal M-SEM ještě vlastní 
akce pro konfirmandy - dvě víkendovky v Blahutovicích - tato aktivita se setkala 
s velikým ohlasem u účastníků, o čemţ svědčí i nárůst jejich počtu při podzim-
ním setkání. Na stejném místě probíhalo i setkání starší mládeţe. Další akce, kte-
rou jsme pořádali byla akce s názvem VRT 4 – Jízda s Duchem svatým, modli-
tební víkend 
pro mládeţ ve 
Vítkově. Pro 
podporu mlá-
deţí na sbo-
rech byla i v 
roce 2010 vy-
hlášena soutěţ 
s názvem 
Grant, ve kte-
ré se o finanč-
ní podporu 
ucházely pro-
jekty sboro-
vých mládeţí. 
Vítězem se 
stal Action 
day v Odrách. 
 
Kromě těchto úspěšných akcí jsme se dále zabývali vybíráním loga naší jednotky. 
V současnosti také probíhají práce na smlouvě se seniorátem. Prioritou pro nás 
nadále zůstává podpora sborových mládeţí, které se v některých sborech ztenču-
jí.  

M-SEM Náklad Výnos 

Výsledek hospodaření 205 307 Kč 213 728 Kč 
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Kontaktní údaje:  
Předseda: Vlastislav Stejskal   

Moravskoslezský SEM, U Horní brány 4, 785 01 Šternberk  
 

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 

 
 
III. PRAŽSKÝ SEM (P-SEM) 
 
Praţský SEM výběrem akcí i personálně navazuje na poradní odbor mládeţe 
praţského seniorátu ČCE. Od počátku si klade za cíl podporovat a rozvíjet akce 
pro děti a mládeţ nejen v praţském seniorátu ČCE a nalézat nové moţnosti a 
témata.  
 
Největší akcí P-SEM je ples Báječný Bál, který se koná kaţdoročně v lednu a 
který mívá pravidelně více neţ 200 účastníků. Za zmínku stojí vítězství v soutěţi 
„Co nás baví“, díky kterému dostal Báječný bál letos velkou finanční podporu. 
Dalšími akcemi jsou víkendové seniorátní dny mládeţe (2x ročně), víkendové 
pobyty pro konfirmandy a mladší mládeţ, divadelní festival Svatí blázni, hudební 
dílna, festival mládeţnických kapel Churchtek a další menší celoroční setkávání. 
Struktura účastníků zahrnuje rozsah od 12 do 26 let, výjimkou nejsou ani akce 
ve spolupráci se zahraniční mládeţí (převáţně z Německa a Švýcarska). Tematic-
ky jsou akce orientované na kulturní, duchovní a sociální rozvoj včetně pomoci 
znevýhodněným. 
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 Kromě těchto akcí, které přímo pořádá, se P-SEM snaţí podporovat aktivity 
samotné mládeţe a pořádání akcí pro děti a mládeţ. Vedle přímé finanční pod-
pory, P-SEM pořizuje a bezplatně zapůjčuje vybavení pro práci s dětmi a mláde-
ţí. Pro účely finanční podpory mládeţe v seniorátu vyhlásil na konci roku pro-
gram Podpory Aktivit Dětí A Mládeţe (PADAM). Výbor P-SEM v něm rozdě-
luje peníze podle ţádostí jednotlivých mládeţí a farářů v seniorátu. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kontaktní údaje: 
Předseda: Pavel Groll 

Jiţní 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: 23 33 09 965/0300 

 
 
IV. SEM SLUNEČNICE (S-SEM) 
 
Jsme zájmovou organizační jednotkou o. s. SEM v ČR. Naše aktivity jsou zamě-
řené na ekologii a venkovský ţivot s jeho tradicemi a zvyky. Úzce spolupracuje-
me se sbory ČCE Horní Krupá a Havlíčkův Brod.  
 
Průběţnou činností Slunečnice je dětský volnočasový krouţek „Jeţkovy oči“.  
Navštěvuje jej průměrně 10 dětí. Krouţek probíhá ve spolupráci se ZŠ Dolní 

P-SEM Náklad Výnos 

Výsledek hospodaření 71 593 Kč 70 187 Kč 
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Krupá a obcí Horní Krupá. V září tohoto školního roku jsme v něm zahájili 
úspěšný projekt „Devatero řemesel“.  Jde o soubor exkurzí u řemeslníků a lidí,  
kteří umí něco zajímavého – v kovárně, u pletařky košíků, sbírání bylinek 
s bylinářkou atd. 
 
Některé naše projekty jsou dlouhodobého charakteru. Např. budování naučné 
stezky „Za humny“, rekonstrukce bývalé evangelické školy jako střediska nebo 
klubovny Slunečnice, úprava louky jako přírodní učebny nebo snaha o obnovení 
tradice včelařství v našem regionu. Na této práci se podílí také mládeţ, která jiţ 
tradičně přijíţdí o letních prázdninách na týdenní brigádu. 
 
Pak také organizujeme nejrůznější jednorázové akce pro členy ale také širokou 
veřejnost: 
„Výprava za zimní přírodou“ – návštěva lesa s přednáškou myslivce o tom, jak 
ţije příroda v zimě 
„Den Země“ – program pro děti 
„Botanický cyklovýlet“ – výprava na kolech kolem zajímavých luk a prohlídka 
orchidejí 
„Den stromů“ – výsadba nových stromů 
„Loutkové divadlo“ – k zahájení projektu „Devatero řemesel“  
„Adventní dílna“ – předvánoční tvoření 

 

S-SEM Náklad Výnos 

Výsledek hospodaření 67 066 Kč 73 758 Kč 
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Kontaktní údaje: 
Předseda: David Šorm 

Horní Krupá 63,  580 01 Havlíčkův Brod 
 

Web: www.slunecnice.semcr.cz // E-mail: slunecnice@semcr.cz 
Tel.: 739 244 611 // IČ: 270 31 225 // Bankovní spojení: 235 970 255/0300           

 

 

V. SEM ANGEL (A-SEM) 
 
Jednotka SEM Angel vznikla především za účelem zaštítit organizaci mezinárod-
ních táborů, které původně formálně zaštiťoval lounský sbor ČCE. V roce 2010 
proběhl jiţ čtvrtý ročník tohoto mezinárodního tábora, tentokrát ve Frenštátě 
pod Radhoštěm. Naposledy byl jako hlavní organizátor uveden lounský sbor 
ČCE, jednotka SEM Angel byla zatím uvedena jako spoluorganizátor. Od příští-
ho roku se uţ role otočí. 
 
Náš mezinárodní tábor je týdenní pobyt určený zhruba pro třicet mladých lidí se 
schopností dorozumět se v anglickém jazyce ve věku od čtrnácti let. Hlavním 
cílem tábora je vést mladé lidi k většímu porozumění pro odlišné kultury a názo-
ry na svět a k překonávání stereotypů v uvaţování, které takové porozumění 
znesnadňují. Program tábora sestává z diskusí na zajímavá témata, přednášek od 
speciálních hostů a samozřejmě také ze spousty her a výletů do přírody. Tábor 
se můţe pochlubit pravidelnou účastí mladých lidí ze zahraničí, a to obvykle 
hned z několika různých zemí. 
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Plány SEM Angel do budoucna se však netýkají pouze mezinárodního tábora. 
V minulých letech skupina tvořící současný SEM Angel organizovala pro veřej-
nost v prostorách fary ČCE v Lounech filmové večery, které sestávaly 
z promítání vybraných filmů a diskuse na zajímavá témata, která filmy předzna-
menávaly. Filmové večery však byly zastaveny pro nevyhovující prostory. 
V současné době se proto rekonstruuje místnost v suterénu fary, která by jiţ 
měla po ukončení všech nezbytných prací vhodné prostory poskytnout. Otvírá 
se tak nejen moţnost k navázání na tradici filmových večerů, ale i 
k organizování dalších kulturních akcí. 

 
Kontaktní údaje: 

Předseda: Milan Balahura, místopředseda: Matouš Kristián Kotek 
Českých Bratří 1510, 440 01 Louny  

 
Stránky našeho mezinárodního táboru: http://louny.evangnet.cz/camp/ 

milan.balahura@semcr.cz//kotekmatoush@atlas.cz 
 
 

VI. LIBERECKÝ SEM (L-SEM) 
 
Vzhledem k tomu, ţe Liberecký SEM vznikl jako nesamostatná jednotka teprve 
v listopadu 2010, nevykázal do konce roku ţádnou větší aktivitu.  
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  FINANČNÍ ZPRÁVA  
  
NÁKLADY  
Spotřeba materiálu 486,00 

Potraviny 1280,00 

Kancelářské potřeby 40,00 

Drobný majetek 11988,00 

Spotřebované nákupy 17894,00 

Cestovné 3831,00 

Náklady na reprezentaci 338,00 

Ostatní sluţby 1730,00 

Poštovné 560,00 

Telefony 300,00 

Účetní sluţby 8000,00 

SW 1660,00 

Služby 16419,00 

Mzdové náklady 45484,00 

Zákonné sociální pojištění 15464,00 

Osobní náklady 60948,00 

Jiné ostatní náklady 449,00 

Kooperativa 200,00 

Ostatní náklady 649,00 

Náklady celkem 95910,00 

  
VÝNOSY  
Úroky 41,32 

Ostatní výnosy 41,32 

Přijaté příspěvky (dary) 7506,00 

Příspěvek na Slunečnici -26654,00 

Dary a příspěvky od ČCE 67533,56 

Přijaté členské příspěvky 18880,00 

Přijaté příspěvky 67265,56 

Dotace  Nadace TŘ 1 6000,00 

Dotace  Nadace TŘ 2 4500,00 

Provozní dotace 10500,00 

Výnosy celkem 77806,88 

Hospodářský výsledek byl schválen 12. 3. 2011 na Valné schůzi v Olomouci.  

SEM Náklad Výnos 

Celkový obrat organizace 439 876 Kč 435 479 Kč 

Hospodářský výsledek                    - 18 104,00 
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  PODĚKOVÁNÍ SPONZORŮM A DÁRCŮM 

 
V roce 2010 podpořili SEM v ČR tito sponzoři, spolupracovníci a dárci: 
 
Nadační fond Věry Třebické – Řivnáčové, který dlouhodobě podporuje prá-
ci s mládeţí. 

 
Stálá je spolupráce rovněţ s Českobratrskou církví evange-
lickou. I díky její podpoře mohl SEM realizovat všechny uve-
dené akce.  
 
 

Nechceme rovněţ opomenout všechny dobrovolníky, kteří se ochotně zapojo-
vali do příprav akcí. Bez nich bychom nemohli realizovat tolik aktivit. 
 
Výjimečnou měrou pomohl naší činnosti grant Bavorské luterské evangelické 
církve, který umoţnil na částečný úvazek obsadit pozici vedoucí kanceláře 
SEM.  
 
Díky všem těmto subjektům a spolupracovníkům mohl SEM v ČR i nadále roz-
víjet svou práci s dětmi a mládeţí. Děkujeme! 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Občanské sdruţení SEM 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: 211 843 331/0300 

mailto:info@semcr.cz

