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SLOVO PŘEDSEDKYNĚ 
 
Pět let existence SEM je za námi. Co je před námi? 
 
Rok 2011 byl rokem jubilejním. K pátému výročí vzniku SEM jsme realizovali 
dva nové projekty: 
 

 Letní kemp mládeže 

 MP3 úvahy 
 

Oba projekty se setkaly s pozitivním ohlasem. Na obou projektech jsme spolu-
pracovali s dalšími subjekty (Rosa, o.s. Maranatha, Transworldradio, místní ob-
čanské aktivity a organizace ve Strmilově a okolí, sbory CČE v Hradci Králové, 
Praze Smíchově, Praze Vinohradech). Bez spolupráce a podpory těchto uskupe-
ní bychom tyto projekty nemohli realizovat.  
 
Počet členů se zvýšil, k 31. 12. 2011 byl celkový počet členů SEM v ČR 121. 
Přibylo tak 15 nově registrovaných členů.  
 
Republikový výbor již měl plně rozdělené kompetence a sešel se v roce 2011 
5krát. Zkvalitnění práce ústředí SEM v ČR napomohlo placené místo vedoucí 
kanceláře, na které přispěla Bavorská církev z programu Fastenofper.  
 
V roce 2011 jsme se snažili více specifikovat a vyladit spolupráci s ČCE. Máme 
za to, že se nám to vydařilo, byla aktualizována smlouva o dlouhodobé spolu-
práci s ČCE a byla stanovena konkrétnější pravidla.  

 
Pro rok 2012 budeme usilovat o rozšíření členské základy a vznik nových orga-
nizačních jednotek. 
 

Miriam Richterová 

 

CO JE SDRUŽENÍ EVANGELICKÉ MLÁDEŽE V ČR?  
SEM je křesťansky orientované nepolitické neziskové sdružení, které usiluje o 
všestranný plnohodnotný rozvoj mladých lidí po stránce fyzické, duševní a du-
chovní. Vede mladé lidi ke křesťanské lásce, odpovědnosti za sebe i za druhé, k 
dobrovolné službě, tvořivosti a k osobnímu rozvoji. Je otevřeno všem lidem bez 
rozdílu pohlaví, rasy, národnosti, věku, vzdělání a vyznání. SEM staví na základ-
ních vyznavačských a etických principech české a světové reformace.  
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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 mládež 
 
 
 
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCI  
 
Předsedkyně: Miriam Richterová Místopředseda: Michael Erdinger  
 
 
 
CELOREPUBLIKOVÝ VÝBOR  
 
Členové výboru: Miriam Richterová, Michael Erdinger, Marie Medková, Marti-
na Musílková, Pavel Groll, Štěpán Groll, Jakub Martinů 
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PŘEHLED LOKÁLNÍCH JEDNOTEK  
 
Moravskoslezský SEM (M-SEM) - jednotka založena 20. 9. 2006, působí na 
území Moravskoslezského a Olomouckého kraje  
Pražský SEM (P-SEM) - jednotka založena 29. 5. 2009, působí na území hlav-
ního města Prahy a Středočeského kraje  
SEM Slunečnice (S-SEM) – jednotka založena 23. 4. 2009, je zaměřena na 
ekologickou výchovu a život na venkově  
SEM Angel (A-SEM) - jednotka založena 19. 10. 2009, působí na území Ús-
teckého kraje  
Liberecký SEM - nesamostatná jednotka, založena 10. 11. 2010 

 

PŘEHLED ČINNOSTÍ REALIZOVANÝCH V ROCE 2011 
 
I. ČINNOST ÚSTŘEDÍ SEM V ČR  
 
Republikový výbor, se sešel k poradám pětkrát.  
 
Valná schůze se konala jednou a to v březnu 2011 v Olomouci.  
 
Stali jsme se členy ČRDM - České rady dětí a mládeže, významné platformy, 
která zastřešuje většinu sdružení pracujících s dětmi a mládeží.  
 
PUB – nealkoholický kulturní bar  
V rámci partnerství s Českobratrskou církví evangelickou jsme se podíleli na 
programu celocírkevního setkání mládeže ve Svitavách. Vzhledem k zaměření 
na aktivní trávení volného času dětí a mládeže 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 možnostem konzumace alkoholu, tak cigaretovému kouři. 
Denně tento program navštívilo přes 200 mladých lidí, kteří měli možnost být 
spolu po skončení oficiálního programu akce.  
 
Společně s oddělením mládeže ČCE jsme se podíleli na realizaci letních a zim-
ních kurzů a na přípravě a průběhu Sjezdu (nejen) evangelické mládeže. 
 
Velmi úspěšný byl také Kemp mládeže „Pod jednou střechou“, konaný ve 
Strmilově, který SEM organizoval ve spolupráci s Oddělením mládeže ČCE. 
Týdenního pobytu se zúčastnilo dohromady i s vedoucími a organizátory 58 lidí. 
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Tento formát, kdy na jednom místě v jeden čas probíhají zároveň čtyři různé 
kurzy, byl novinkou. Účastníci se předem přihlásili do jednoho, ze čtyř hlavních 
kurzů (dílen) a to: divadelního, tanečního, biblicko-tematického anebo filmové-
ho. Dále si mládežníci mohli vybrat každý den ze tří až pěti odpoledních 
workshopů. Ostatní programy byly pro všechny společné. Na Kemp jsme obdr-
želi mnoho kladných ohlasů, proto plánujeme tuto akci v roce 2012 znovu zor-
ganizovat.  
Nadále jsme čerpali finance z grantu německé bavorské luterské evangelické 
církve. Díky němu jsme mohli mít po celý rok 2011 vedoucí kanceláře SEM 
Annu Mazurovou zaměstnanou na poloviční úvazek. 
 
Další realizovaný projekt byly MP3 úvahy „Boží gen“. CD obsahuje 53 úvah, 
na každý týden v roce jednu. CD si mohli (a ještě pořád můžou) zakoupit jak 
jednotlivci, tak sbory a další zájemci.  
 
 

 
 
II. MORAVSKOSLEZSKÝ SEM (M-SEM) 
 
Moravskoslezský SEM je samostatnou regionální organizační jednotkou občan-
ského sdružení SEM v ČR. K 31. 12. 2011 má sdružení 51 členů. Členská zá-
kladna je tvořena hlavně mládežníky ze sborů moravskoslezského seniorátu Čes-
kobratrské církve evangelické. S ní také sdružení úzce spolupracuje. Posláním 
sdružení je pořádání akcí pro mládež moravskoslezského seniorátu a vytváření 
zázemí pro práci s mládeží tohoto seniorátu.  
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Akce M-SEM v roce 2011 
 
V roce 2011 jsme ve spolupráci s Poradním oborem pro mládež moravskoslez-
ského seniorátu ČCE (SOM), pořádali následující akce: 
Kudy Komenský nechodil, místem konání byl sbor ČCE v Jeseníku od 25. do 
27. března. Kromě vycházky, na níž byl čas v sobotu odpoledne, se konala v 
sobotu dopoledne přednáška Jana Keřkovského na téma tradice. Další čas byl 
vyplněn hrami a příležitostmi k setkávání a povídání. Akce se účastnilo celkem 
44 mládežníků.  
Seniorátní dny mládeže, konaly se od 13. do 15. května ve sboru Zábřeh. Je-
jich hlavní téma bylo „Pouta“. Akce se zúčastnilo celkem 28 mládežníků. 
Letní seniorátní týden, konal se v Arcidiécézním středisku pro mládež v Raj-
nochovicích ve dnech 20. až 28. srpna. Tématem setkání byl Žiwhat, různé etapy 
života křesťana. Řečníků bylo pozváno víc, každý měl jedno až dvě témata: Ro-
man Mazur, Ondřej Kolář, Štěpán Janča. Účastníků se vystřídalo 54. 
Kromě akcí pořádaných SOMem za podpory M-SEMu se konalo také několik 
setkání pořádaných jen pod hlavičkou M-SEMu a připravovaných pastorační 
pracovnicí pro mládež našeho seniorátu Evou Urbanovou. Byla to následující 
setkání: 
Setkání konfirmandů a mladší mládeže, pořádané od 6. do 8. května v Bla-
hutovicích. Téma bylo Dva světy. Účastnilo se 33 konfirmandů a mladších mlá-
dežníků.  
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Druhé setkání této skupiny proběhlo od 4. do 6.listopadu opět v Blahutovicích s 
tématem „How firm is your FOUNDATION?“ (co formuje tvé základy?) . 
Přednášel Jan Zálešák, účastníků bylo 24.  
Setkání starší mládeže, probíhalo od 20. do 22.května na Gruni s volným pro-
gramem, promítáním filmu z projektu Jeden svět a povídáním o Mali. Účastníků 
bylo 18.   
Vysokorychlostní trať, je možností ke ztišení a sdílení se. Akce se pořádala od 
3. do 6. června v Suchdole, za účasti 10 mládežníků. 
Ostravské listopadání se konalo tradičně, jak už název napovídá v Ostravě ve  
spolupráci s místním sborem ČCE a to v termínu 11. až 13. listopadu. Jde 
o hudební setkání, které bylo podpořeno dotací Ministerstva kultury a kterého 
se zúčastnilo zhruba 100 lidí. 
Kromě těchto aktivit zaštítil SEM ještě Ples moravskoslezské mládeže konaný 
ve Frýdku-Místku a Volejbalový turnaj v Odrách.  
Stejně jako minulý rok, byl i letos vyhlášen Grant, nikdo se do něj ale nepřihlásil 
a tak z něj nebyla podpořena žádná aktivita mládeží seniorátu. Ve spolupráci se 
sborem v Šenově byla podána žádost o Grant u společnosti Acelor Mittal na 
bezpečnostní vybavení hřiště u fary v Šenově. Grant úspěšný nebyl.  

 
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 

M-SEM Náklad Výnos 

Výsledek hospodaření 245 872 Kč  241 981 Kč 
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III. PRAŽSKÝ SEM (P-SEM) 
 
Pražský SEM existuje, slouží a vzkvétá. :-) Poslední rok pro nás byl důležitý 
zejména kvůli projektům a dotacím, které jsme poprvé čerpali ve větším měřít-
ku. Vyúčtování bylo pro nás složité, akce se množily, tak nám to často přerostlo 
přes hlavu. Na druhou stranu věříme, že to jsou stále jen porodní bolesti a že 
nás čeká zářná budoucnost. Radost máme zejména z nových akcí pro děti, 
z mezinárodního táboru, úspěšného a charitativně prospěšného Báječného bálu 
a programu Podpory Aktivit Dětí A Mládeže, který dochází v širší známost a 
dává nám velký smysl pro celou naší organizaci. Snad jen těch členů by mohlo 
být víc. To je ale úskalí každé servisní organizace… 

Kontaktní údaje: 
Předseda: Pavel Groll 

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: 23 33 09 965/0300 

P-SEM Náklad Výnos 

Výsledek hospodaření 198 386 Kč  208 717 Kč  
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IV. SEM SLUNEČNICE (S-SEM) 
 
Členové 
Členy samostatné OJ SEM Slunečnice jsou zatím 6 osob. Předsedou Jiří Štěpán, 
místopředseda Ilona Mužátková a David Šorm, členové výboru Pavel Klepetko, 
členové Miriam Horáková, Jitka Klepetková 

 
Činnost 
Činnost Slunečnice je zaměřená na ekologii a venkovský život s jeho tradicemi a 
zvyky. 
Hlavní činností Slunečnice je dětský volnočasový kroužek, zaměřený na ekologii 
a venkovská řemesla. Navštěvuje jej průměrně 12 dětí, kroužek probíhá ve spo-
lupráci se ZŠ Dolní Krupá a obcí Horní Krupá. K aktivitám kroužku se připoju-
jí akce pořádané i pro širokou veřejnost. Činnost kroužku byla v loňském roce 
podpořena Sdružením Krajina a také jsme dokončili projekt z r. 2010 „Devatero 
řemesel“ a navazující projekt „Dědova dílna“. 
 
Stále významnější význam má spolupráce se školským zařízením Chaloupky 
o.p.s., které v našem komunitním areálu organizuje výuku školních dětí z našeho 
regionu (vloni výukové programy navštívilo cca 800 školních dětí). Chaloupky 
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v letošním roce budou zaměstnávat již druhého lektora na plný úvazek. Společ-
ně s Chaloupkami pořádáme a financujeme aktivity pro veřejnost. Slunečnice 
v roce 2011 organizovala týdenní letní pobyt pro mládež v Horní Krupé, při 
kterém se pokračovalo v práci na naučné stezce „Za humny“. Především jde o 
vyklízení starého úvozu zavezeného odpadem, výsadba dřevin podél trasy nauč-
né stezky. Letní pobyt byl v loňském roce podpořen mj. Sdružením Krajina. Na 
jaře jsme pořádali „Výpravu za sovím houkáním, Den Země, Botanický cyklový-
let, v červenci kemp mládeže. V říjnu jsme pořádali soutěž v pouštění draků pro 
děti, Drakiáda a Bramborový den (v rámci „Dnů vděčnosti“), v prosinci Advent-
ní dílny. Celkem naše aktivity pro veřejnost za minulý rok navštívilo cca 600 lidí. 
 
Hlavní úsilí členů Slunečnice je věnováno dokončení první fáze rekonstrukce 
bývalé školy pro středisko ekologické výchovy (SEV) Horní Krupá.  V loňském 
roce se vybudovalo centrální vytápění (financované farním sborem za 400 tis 
Kč) a dokončilo bezbariérové schodiště (financované farním sborem za 380 tis 
Kč). V loňském roce začala rekonstrukce farní stodoly na komunitní stodolu 
„Dědova dílna a Galerie stodola“ (financované zčásti farním sborem a SEM Slu-
nečnice za cca 1 mil Kč). V letošním roce se rekonstrukce stodoly dokončí a 
bude využita i jako základna pro komunitní akce (včetně letního pracovního 
kempu mládeže). V letošním roce začneme budovat též přírodní zahradu 
„Školní louka“ (Chaloupky investují cca 700 tis Kč), včetně výukového altánu 
„Přírodní učebna“. Farní sbor podá projekt na rekonstrukci školní kolny na 
„Zahradní laboratoř“ (praktická učebna pro Školní louku) za 350 tis. 
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Není příliš času a sil na rozvíjení samotné jednotky, získávání dalších členů. 
Doufáme, že tato situace se vylepší díky druhému lektorovi Chaloupek, který se 
stane i členem Slunečnice a aktivně se do naší činnosti zapojí. 

 
 

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           

 

 

Slunečnice Náklad Výnos 

Výsledek hospodaření 135 963 Kč  120 292 Kč  
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V. SEM ANGEL (A-SEM) 
 
SEM Angel úzce spolupracuje s farním sborem ČCE v Lounech, kde je jeho 
zázemí a odkud původně pochází i jeho současní členové.  
 
V roce 2011 jsme pořádali již pátý ročník letního tábora v anglickém jazyce 
s mezinárodní účastí, jehož organizaci v tomto roce po formální stránce SEM 
Angel převzal právě od lounského evangelického sboru. Tentokrát se tábor ko-
nal v prostorách Horského domova v Herlíkovicích a nesl název Around the 
world in seven days. 
 
Náš tábor je určen mladým lidem od čtrnácti let, kteří se domluví anglicky a jsou 
schopni a ochotni naslouchat lidem odlišných kultur a názorů. Hlavním cílem 
tábora se stalo překonávání stereotypů v uvažování, které brání porozumění me-
zi lidmi a určitými skupinami lidí. Program obsahuje diskuse o zajímavých téma-
tech, povídání od speciálních hostů, hry, výlety a poslední ročník nabídl i napína-
vý příběh, jehož součástí se během tábora stali sami účastníci. Tábora se pravi-
delně účastní návštěvníci ze zahraničí – např. z Německa, Ukrainy, Ameriky ne-
bo Slovenska. V následujícím roce by se měl obměnit tým organizátorů a 
v souvislosti s tím také vstoupí do SEM Angel noví členové. 
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SEM Angel Náklad Výnos 

Výsledek hospodaření 78 500 Kč  83 500 Kč  

SEM Angel v minulosti organizoval i menší kulturní akce pro veřejnost 
v Lounech, jednalo se o tzv. filmové večery s promítáním vybraných filmů a 
následnou diskusí. V roce 2011 žádný filmový večer neproběhl, pokračovalo se 
ale v rekonstrukci místnosti v suterénu lounské evangelické fary, která by měla 
v budoucnu sloužit akcím SEM Angel a plánuje se zde obnovit i tradice filmo-
vých večerů. 

 

 
 
 

Kontaktní údaje: 
Předseda: Milan Balahura 

Adresa: Českých Bratří 1510, 440 01 Louny 
 

E-mail: milan.balahura@gmail.com 
Stránky našeho mezinárodního táboru: http://louny.evangnet.cz/camp/ 
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FINANČNÍ ZPRÁVA  
 
SEM v ČR 
 
NÁKLADY  
 
Spotřeba materiálu 

 

9 371,20 
Potraviny 20 360,00 

Pohonné hmoty 996,00 

Spotřebované nákupy 30 727,20 

  
Cestovné 22 215,00 

Náklady na reprezentaci 150,00 

Ostatní služby 46 402,00 

Poštovné 3 205,00 

Telefony 1 400,00 

Účetní služby 6 800,00 

Nájemné 8 600,00 

Stravování 15 300,00 

Služby 104 072,00 

  
Mzdové náklady - DPČ 128 095,00 

Mzdové náklady - DPP 37 330,00 

Zákonné sociální pojištění 43 552,00 

Osobní náklady 208 997,00 

  
Jiné ostatní náklady 1 085,00 

Kooperativa 588,00 

Ostatní náklady 1 673,00 

  

Poskytnuté členské příspěvky 500,00 

  

 
Náklady celkem 

 

 
345 949,00 
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FINANČNÍ ZPRÁVA  

  

  
VÝNOSY  
 
Tržby z prodeje služeb 

 
21 325,00 

Tržby za vlastní výkony a zboží 21 325,00 

  

Úroky 12,06 

Ostatní výnosy 12,06 

  
Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami 150 870,08 

Nadační příspěvek na Kemp mládeže 26 500,00 

Přijaté příspěvky (dary) 73 115,00 

Dary a příspěvky od ČCE 10 000,00 

Příspěvky od účastníků Kempu 72 750,00 

Přijaté členské příspěvky 3 000,00 

Přijaté příspěvky 336 235,08 

  

 
Výnosy celkem 

 

 
357 572,14 

  
Hospodářský výsledek 

  
11 622,94 

 

 

 

 
 
 
Hospodářský výsledek byl schválen na Valné schůzi dne 24. 3. 2012. 

Výsledek hospodaření celé organizace Náklad Výnos 

SEM v ČR a všechny jeho jednotky 1 004 670 Kč   1 030 062 Kč  
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PODĚKOVÁNÍ SPONZORŮM A DÁRCŮM 

 
Nadační fond Věry Třebické–Řivnáčové dlouhodobě podporuje práci 
s mládeží. V loňském roce přispěl na akci Kemp mládeže „Pod jednou stře-
chou“.  
 
Stálá je spolupráce rovněž s Českobratrskou církví evangelickou. I díky její 
podpoře mohl SEM realizovat všechny uvedené akce.  
 
Děkujeme sborům ČCE v Praze na Vinohradech, Praze – Smíchově, Hrad-
ci Králové a soukromému dárci, kteří přispěli na náš projekt MP3 úvahy. 
 
Maranatha o. s. přispěla na náš projekt MP3 úvahy. Za spolupráci při tomto 
projektu jsme vděčni také organizacím Rosa a Transworldradio. Dům Bible 
přispěl svým know-how a souhlasem s použitím biblických textů. 
 
Díky grantu Bavorské luterské evangelické církve, jsme mohli platit zaměst-
nance na půl úvazku na pozici vedoucí kanceláře SEM. 
 
SEM získal pro svou jednotku M-SEM investiční dotaci od Ministerstva škol-
ství, mládeže a tělovýchovy na projekt „Rozšiřování a zkvalitňování služeb“. 
 
Nechceme rovněž opomenout všechny dobrovolníky, kteří se ochotně zapojo-
vali do příprav akcí. Bez nich bychom nemohli realizovat tolik aktivit.  
 
Díky všem těmto subjektům a spolupracovníkům mohl SEM v ČR i nadále roz-
víjet svou práci s dětmi a mládeží. Děkujeme!  
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