
  

Sdružení evangelické 
mládeže 

v České republice 

Výroční zpráva  
za rok 2013 



2 

SLOVO PŘEDSEDKYNĚ 
 
Sedmý rok fungování SEM 
 Rok 2013 připravil pro SEM novou zkušenost – do srpna zastávala 
funkci předsedkyně Miriam Richterová, poté se odstěhovala do Holandska a její 
kompetence přešly od září na místopředsedu Štěpána Grolla. SEM se v roce 
2013 snažil navázat na úspěšný rok 2012 - pokračovat v rozšiřování počtu členů, 
připravovat akce pro mládež a nastavit pevné kompetence jednotlivých členů 
výboru. 
 
PODAŘILO SE NÁM... 
... úspěšně připravit třetí ročník projektu Letní kemp mládeže v červenci ve Str-
milově, realizovat druhý ročník LESEM (Letní setkání mládeže) v srpnu na 
Blažkově a zaštítit čtyři akce: Čáslavský hudební festival, Konfiweek, Letní po-
byt mládeže poděbradského seniorátu a školení Jak ochočit/zkrotit grant.  
... navýšit počet registrovaných členů SEM.  
 
 V průběhu roku se celý výbor sešel ke svým poradám šestkrát. Zabýval 
se především členskými záležitostmi, připravováním akcí, finanční oblastí a účet-
nictvím. V druhé polovině roku se jednotliví členové výboru setkávali v malých 
pracovních skupinách s cílem splnit konkrétní úkoly. Tato setkání se odehrávala 
každé dva až tři týdny. Na fungování SEM a chodu kanceláře se podílela pracov-
nice SEM Šárka Rokosová. 
 
 Vzhledem k odjezdu Miriam Richterové se výbor rozhodl zkrátit své 
funkční období do konce roku 2013. Na valné schůzi v červnu 2013 byl zvolen 
nový republikový výbor. Novému výboru přejeme, aby se mu dařilo pokračovat 
a rozšiřovat v aktivitách SEM. 
 

Martina Musílková, předsedkyně 
 
 
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, du-
ševní a duchovní. 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 základních 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 ČCE 
...Motivovat mladé lidí k získávání externích zdrojů pro financování akcí  
 
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCI  
 
Předsedkyně: Miriam Richterová , Místopředseda: Štěpán Groll  
 
CELOREPUBLIKOVÝ VÝBOR  
 
Členové výboru: Miriam Richterová, Štěpán Groll, Martina Musílková,  
Michaela Beitlová, Magdaléna Šipková, Pavel Bláha a od 1.1. do 31.8. 2013 Mi-
kuláš Vymětal, od září Pavel Jun, který bude od září po dobu 2 let vykonávat 
funkci faráře pro mládež. 
 
PŘEHLED LOKÁLNÍCH JEDNOTEK  
 
Moravskoslezský SEM (M-SEM) - jednotka zal. 20. 9. 2006, působí na území 
Moravskoslezského a Olomouckého kraje  
Pražský SEM (P-SEM) - jednotka zal. 29. 5. 2009, působí na území hlavního 
města Prahy a Středočeského kraje  
SEM Slunečnice (S-SEM) – jednotka zal. 23. 4. 2009, je zaměřena na ekologic-
kou výchovu a život na venkově  
SEM Angel (A-SEM) - jednotka zal. 19. 10. 2009, na území Ústeckého kraje 
Liberecký SEM - nesamostatná jednotka, zal. 10. 11. 2010 a k 1. 12. 2012 byla 
činnost pozastavena. 
SEM Přátelé Herlíkovic (PH-S0M) - samostatná zájmová jednotka, zal. 10. 5. 
2012 
Horácký SEM (H-SEM) - nesamostatná regionální jednotka, zal. 15. 8. 2012 
Chrudimský SEM (CH-SEM) – nesamostatná regionální jednotka, zal. 15. 8. 
2012 
Poděbradský SEM (Pod SEM) – nesamostatná regionální jednotka, zal. 15. 8. 
2012 
 
PŘEHLED ČINNOSTÍ REALIZOVANÝCH V ROCE 2013 
 
I. ČINNOST ÚSTŘEDÍ SEM V ČR  
 
Republikový výbor, se sešel k poradám šestkrát.  

http://www.semcr.cz/organizacni-jednotky/chrudimsky-sem.html
http://www.semcr.cz/organizacni-jednotky/podebradsky-sem.html
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Valná schůze se konala jednou a to v červnu 2013 v Praze na Vinohradech.  
 
Nadále jsme členy ČRDM - České rady dětí a mládeže, významné platformy, 
která zastřešuje většinu sdružení pracujících s dětmi a mládeží.  
 
SEM v ČR zrealizoval v roce 2013 tyto aktivity: 
PUB – nealkoholický kulturní bar  
 V rámci partnerství s Českobratrskou církví evangelickou jsme se podí-
leli na programu celocírkevního setkání mládeže v Kroměříži. Vzhledem k za-
měření 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. Cí-
lem bylo nabídnout mladým alternativní místo k restauračním zařízením a ba-
rům, kde jsou vystavování jak možnostem konzumace alkoholu, tak cigaretové-
mu kouři. Denně tento program navštívilo přes 200 mladých lidí, kteří měli 
možnost být spolu po skončení oficiálního programu akce.  
 
Kemp mládeže „Pod jednou střechou“ 
 Velmi úspěšný byl opět tento kemp konaný tradičně ve Strmilově, který 
SEM organizoval ve spolupráci s ČCE.  Týdenního pobytu se zúčastnilo dohro-
mady i s vedoucími a organizátory 53 lidí.  Tento formát, kdy na jednom místě 
v jeden čas probíhají zároveň čtyři různé kurzy, byl již osvědčený z úspěšných 
loňských ročníků. Účastníci se předem přihlásili do jednoho, ze čtyř hlavních 
kurzů. Na výběr měli tyto dílny: biblicko-tematická, designová, divadelní a 
LARP. Dále si mládežníci mohli vybrat každý den nějaký z nabízených odpoled-
ních workshopů. Ostatní programy byly pro všechny společné. Kemp je již oblí-
benou akcí, proto ji v roce 2014 opět zorganizujeme. Na Kemp jsme čerpali 
dotace z MŠMT, Nadačního fondu Věry Třebické-Řivnáčové a od ČCE. 
 
Dále pokračuje prodej MP3 úvah „Boží gen“. CD obsahuje 53 úvah, na každý 
týden v roce jednu. I nadále si CD mohou zakoupit sbory i jednotlivci. 
 
II. MORAVSKOSLEZSKÝ SEM (M-SEM) 
 M SEM zaštiťuje akce pořádané pro mládež Moravskoslezského seni-
orátu ČCE. Tyto akce jsou částečně pořádány ve spolupráci se SOMem (poradní 
odbor pro mládež Moravskoslezského seniorátu ČCE), částečně ve spolupráci s 
jinými dobrovolnickými skupinami a se sbory ČCE. 
Hlavní pořádané akce jsou tyto: 
Kudy Komenský nechodil – akce na počátku jara, sportovnějšího charakteru, 
účastníků v roce 2013 – 34 
Seniorátní dny mládeže – akce na počátku léta, s duchovními přednáškami, 
účastníků v roce 2013 – 38 
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Letní seniorátní týden – týdenní akce poslední týden letních prázdnin – biblic-
ké programy, zájmové dílny, výlety, sportování... Účastníků v roce 2013 – 46. 
Jarní a podzimní setkání konfirmandů – duchovní programy a zábavné hry, 
počet účastníků 15 – 25. 
Ostravské Listopadání – hudební festival, ve spolupráci se sborem ČCE v 
Ostravě 
 Dvakrát ročně bývá vyhlášena soutěž s názvem Grant, která má za cíl 
podpořit aktivity mládeže ve sborech našeho seniorátu. Vítěz získává vždy část-
ku 1500, Kč. 
 Výbor Moravskoslezského SEM se také snaží aktivně vyhledávat příle-
žitosti a aktivity, které přispívají k rozvoji a aktivizaci mládeže ČCE v Moravsko-
slezském seniorátu a tyto aktivity se také snaží vhodným způsobem podporovat. 
Pod hlavičkou Moravskoslezského SEM byla v roce 2013 také podpořena akti-
vita šenovského na výstavbu hřiště v blízkosti fary. Na tento účel přispěla nada-
ce OKD. 

Kontaktní údaje:  
Předseda M SEM: Vlastislav Stejskal   
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 238 880Kč  204 843 Kč 
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III. PRAŽSKÝ SEM (P-SEM)  
 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.  
Akce pořádané P-SEM 
Báječnej bál – tradiční benefiční ples, který se konal již 20 krát. 
Seniorátní dny mládeže – víkendová akce pro mládež  
ChurchTek – hudební festival mládežnických kapel 
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 ve-
doucích, v loňském roce se tábor konal ve středisku Vysoká Srbská. Zde je kra-
tičká 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 tento-
krát trávili ve Vysoké Srbské, pár km od hranic z Polskem. Zjistili jsme, že zdejší 
krajina má opravdu co nabídnout. 
 Přivítal nás zde profesor Teichmann, který děti rozdělil do pěti svě-
toznámých univerzit. Staly se tak jeho pomocníky při prozkoumávání neznámé-
ho světa. Narazili jsme během celého dobrodružství na různé prapodivné obyva-
telstvo, 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 P SEM: 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 280 500,00 Kč 260 513,57 Kč 

http://www.prazsky.semcr.cz
mailto:prazsky@semcr.cz
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IV. SEM SLUNEČNICE (S-SEM) 
 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 nyní průměrně 15 
dětí, kroužek probíhá ve spolupráci se ZŠ Dolní Krupá a Chaloupky o.p.s.. 
K aktivitám kroužku se připojují akce pořádané i pro širokou veřejnost. Činnost 
kroužku finančně podporují i okolní obce (nákup vybavení a náklady na čin-
nost).  
 Stále větší 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 1200 školních dětí). Chaloupky 
v letošním roce zaměstnávají tři lektory na plný úvazek. Společně 
s Chaloupkami pořádáme a financujeme aktivity pro veřejnost.  
 Slunečnice v roce 2013 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. Letní 
pobyt byl v letošním roce podpořen krajem Vysočina skrze KOUS o.s. 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 Den vody (v rámci „Dnů vděčnosti“), v prosinci Adventní 
dílny. Celkem naše aktivity pro veřejnost za minulý rok navštívilo cca 500 lidí. 
 Hlavní úsilí členů Slunečnice je věnováno udržení rozsahu práce s dětmi 
a akcí pro veřejnost. Po stavební stránce jsme v roce 2013 zrekonstruovali další 
menší budovu, bývalou kolnu na „Zahradnickou učebnu“, která slouží i jako 
prostor pro aktivity kroužku Slunečnice. Zároveň jsme také společně 
s Chaloupkami postavili výukový altán „Přírodní učebna“, dokončili ve spolu-
práci „Přírodní výukovou zahradu“ a ve spolupráci s místním farním sborem 
realizujeme projekt „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.  

 
 

Kontaktní údaje: 
Předseda SEM Slunečnice: 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           

SEM Slunečnice Náklad Výnos 

Výsledek hospodaření 10 543,00 Kč 13 716,00 Kč 
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V. SEM ANGEL (A-SEM) 
V roce 2013 neměl žádnou činnost.  
 

Kontaktní údaje: 
Předseda SEM Angel: Milan Balahura 

Adresa: Českých Bratří 1510, 440 01 Louny 
 E-mail: milan.balahura@gmail.com 

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

VI. SEM PŘÁTELÉ HERLÍKOVIC (PH-SEM) 
Realizované akce 
Jarní brigáda a Noc kostelů 
Oprava omítky v interiéru herlíkovického kostela a zaměření oken a dveří pro 
ocenění nového povrchového nátěru. Přípravě dřeva na zimu pro Horský do-
mov. Prezentace posteru o historii Herlíkovic při Noci kostelů, který je nyní 
trvale vystaven v kostele. 
Propagace sdružení na Kirchentagu v Hamburku 
Výstava o německých antifašistech  
Autor: Tomáš Vokurka, vernisáž 30. 6. 
 „Po stopách Hamburčana“ - letní česko-německý pobyt  
Tradiční brigáda na dřevo byla letos pojatá jinak: pozvali jsme také „nepracující“ 
německé účastníky, abychom se společně vydali po stopách, které zde zanechali 
předváleční obyvatelé. 
Účast na setkání Heimatkreisu Hohenelbe/Riesengebirge e.V (krajanské sdruže-
ní okresu Vrchlabí). 
Práce na objektu krkonošské chalupy tzv. Kunzárny 
Věnovali jsme se konzervací objektu: odstranění vnitřních podhledů, zednické 
práce a především nátěry historicky cenných oken a vnějšího pláště. K 30. 9. 
nám vypršela smlouva o zápůjčce budovy Kunzárny. S vlastníkem jednáme o 
prodloužení smlouvy. 
Mapování historie místa a úsilí církve o osídlení v této oblasti  
Digitalizovali jsme archív tajemníka SR ČCE Josefa Svatoně, který měl středisko 
Horského domova na starosti po dobu téměř 40 let od jeho počátku v padesá-
tých letech a získali jsme mnoho fotografií od pamětníků nebo bývalých správců 
(Kielarovi). Dále díky navázané spolupráci s německými rodáky a jejich dětmi 
jsme získali obsáhlou německou publikaci o historii obce Hackelsdorf do odsu-
nu německého obyvatelstva v letech 1945-6. Tuto publikaci nabízíme ke spon-
zorskému prodeji za 480Kč. Dále jsme digitalizovali některé další materiály ze 
státního archivu v Trutnově a Krkonošského muzea ve Vrchlabí.  
Mediální prezentace a popularizace lokality 

http://louny.evangnet.cz/camp/
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V únorovém čísle Evangelického týdeníku č. 6-7/2013 (dostupné on-line) vyšla 
obsáhlá příloha o historii Herlíkovic s názvem: „Povzbuzující místa setkávání 
generací křesťanů“. Přílohu iniciovalo o.s. SEM PH. Na své působení v Herlí-
kovicích vzpomínal v rozhovoru pro Českého bratra č. 10/2013 i bývalý správce 
Pavel Kielar (dostupné on-line). O aktivitách sdružení v Herlíkovicích bylo pu-
blikováno i několik zpráv v časopise Český Bratr a na portále ChristNet.cz.  
Grantové žádosti 
Ministerstvo školství Mládeže a tělovýchovy: Podpora projektu pro mládež 
– workcamp 2013 ve výši 5 000,- Kč 
Českoněmecký fond budoucnosti (ČNFB) – Obnova památek:  
111 420,- Kč na opravu oken secesního kostela v Herlíkovicích a na doprovod-
né aktivity. Částka je složena ze svatební sbírky M.J. Medkové a Jana Jüptnera 
(26 tis. Kč), daru německého krajanského sdružení (25,42 tis. Kč) a příspěvku 
ČNFB (60 tis. Kč). V případě úspěšného vyřízení grantu na okna byl v létě 2013 
ze strany synodní rady ČCE přislíben ještě příspěvek na okna v kostele a na 
podporu slavnosti k výročí kostela ve výši 30 000,- Kč. 
ČNFB – Partnerství zájmových organizací  
Před koncem roku jsme ještě podali žádost o grant k ČNFB ve výši 42 tis. Kč na 
podporu slavnosti k výročí kostela a následného česko-německého a retrospek-
tivního pobytu na přelomu června a července 2014. (žádost byla úspěšná – dopl-
něno 31.3. 2014). 
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Kontaktní údaje: 
Předseda PH SEM : Ing. Jan Kirschner Ph.D,  

L. Svobody 816, 543 01 Vrchlabí 
E-mail: prateleherlikovic@seznam.cz 

Web: http://pratele-herlikovic.evangnet.cz //  Tel.: 777 572 656, 
 č.ú.: 2700264997/2010 

IX. Poděbradský SEM 
Poděbradský SEM uspořádal v roce 2013 tuto akci: 
Letní pobyt mládeže poděbradského seniorátu (2. - 9. srpna 2013) 

V roce 2013 Poděbradský SEM pořádal letní pobyt pro mládež. Tento pobyt byl 
určen starším i mladším mládežníkům (ve věku 13 – 23 let), kteří mají zájem 
aktivně prožít jeden prázdninový týden. Celkem přijelo 24 účastníků. Celým po-
bytem nás provázelo téma Robinson Crusoe. Program probíhal ve čtyřech blo-
cích ( 8:30 – 22:00). Každý den se postupně vystřídaly aktivity duchovní, spor-
tovní a tvořivé (hudba, divadlo, umění, tanec). Snažili jsme se, aby každý mlá-

SEM Přátelé Herlíkovic Náklad Výnos 

Výsledek hospodaření 24 514,00 Kč 124 632,00 Kč 

mailto:prateleherlikovic@seznam.cz
http://pratele-herlikovic.evangnet.cz/
https://www.fio.cz/scgi-bin/hermes/dz-transparent.cgi?ID_ucet=2700264997
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dežník mohl v programu najít něco, co ho zaujme. To se nám myslíme povedlo. 
Duchovní program vedla studentka Evangelické teologické fakulty Alžběta Ma-
tějovská a ostatní program organizoval seniorátní odbor mládeže. Zakončením 
celého pobytu byla společná bohoslužba. Tato akce se v roce 2013 uskutečnila 
již po 10. 

Kontaktní údaje 
Předsedkyně Poděbradského SEM: Magdaléna Andrejsová  
E-mail: majda.zajickova@centrum.cz // Tel.:  721321567  

 

VII. Horácký SEM 
 Horácký SEM je nesamostatnou jednotkou SEMu v České republice. Je 
malou jednotkou, co do počtu členů i aktivit. Přesto jeho existence má smysl a 
povědomí o SEMu jako celku se daří šířit nejen v Kraji Vysočina, ale i na poli 
Českobratrské církve evangelické na Vysočině.  
 Hlavní aktivitou Horáckého SEMu je LESEM. Týdenní pobyt pro mlá-
dež, který připravujeme ve spolupráci s brněnskou evangelickou mládeží. Pěta-
dvacítka mladých lidí (13 – 19 let) tráví týden v tábořišti u lesa, kde zažívá pro-
gram na pomezí dětských táborů a vzdělávacích kurzů. Tento kompilát si získal 
oblibu u mnohých a tak akce je vždy naplněna ve své kapacitě.  
 Druhou aktivitou jsou takzvané KONFIWEEKy. Třikrát za rok se 
sejdou mladí lidé, kteří se připravují na konfirmaci v evangelické církvi v Kraji 
Vysočina, aby se nejen seznamovali, ale aby si prožili témata, se  kterými se bě-
hem dospívání mohou setkat. Drogová problematika (s návštěvou terapeutické  
komunity), nesvoboda a vězení (s besedou s vězněm), nebezpečí internetu, a 
otázka partnerských vztahů a sexu. I tyto akce se účastí kolem 25 lidí ve věku 12 
– 16 let.  
 Horácký SEM také neformálně spolupracuje se spolkem Bratr Kálef, 
který se ve stejném regionu soustředí na práci s dětmi.  
 

Kontaktní údaje: 
Předseda: Miki Erdinger,  

Adresa: Strojírenská 15, 591 01 Žďár nad Sázavou,  
Tel: 606 930 630. 

Poděbradský SEM Náklad Výnos 

Výsledek hospodaření 25 916 Kč 27 300 Kč  

Horácký SEM Náklad Výnos 

Výsledek hospodaření 54 589 Kč 63 600 Kč 
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VIII. Chrudimský SEM 
 Chrudimský SEM spolupracuje při pořádání akcí s Chrudimským 
SOMem (seniorátní odbor Chrudimského seniorátu).  V současnosti se Chru-
dimský SEM účastní na organizaci Čáslavského hudebního festivalu, který 
je pořádán v Čáslavi na zahradě. Diakonie ČCE. Každoročně se zde sejde 

okolo 80 lidí. Smyslem je tedy hlavně setkání u dobré hudby.  
 Zveme okolo 5-7 kapel, nejen regionální. Letos bylo pozváno 7 hu-
debních uskupení a přišel i rekordní počet návštěvníků. Chceme se dále sou-
středit na festival a případně pro jeho organizaci získat více peněz, abychom 
mohli pozvat i kapely, na které jsme doposud neměli finance a byl by o ně 
zájem. 
 

Kontaktní údaje 
Předseda: Jakub Jun,  

E-mail: jakubjun@gmail.com  

Chrudimský SEM Náklad Výnos 

Výsledek hospodaření 26 587 Kč 26 587 Kč  
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ROZVAHA ANALYTICKY SEM v ČR 

Drobný dlouhodobý hmotný majetek 52 517,00 

Oprávky k drobnému majetku -52 517,00 

Pokladna 8 071,00 

Republikový výbor 247,00 

Chrudimský SEM 0,00 

Poděbradský SEM 1384,00 

Horácký SEM 0,00 

Peníze 9 702,00 

Účty v ČSOB 0,00 

Účty v FIO bance 36 092,06 

Účty v bankách 36 092,06 

Peníze na cestě 0,00 

Převody mezi finančními účty 0,00 

Odběratelé 0,00 

Poskytnutá záloha LESEM 0,00 

Ostatní pohledávky 4 500,00 

Pohledávky 4 500,00 

AKTIVA CELKEM 50 294,06 

Závazky 0,00 

Zaměstnanci 4 080,00 

Ostatní přímé daně 720,00 

Nároky na dotace 0,00 

Zúčtování daní, dotací 720,00 

Jiné pohledávky a závazky 0,00 

Vlastní jmění 26 546,81 

Výsledek hospodaření 24 686,33 

PASIVA CELKEM 56 033,14 

HOSPODÁŘSKY ZISK CELKEM -5 739,08 
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FINANČNÍ ZPRÁVA SEM v ČR  

NÁKLADY  

Spotřebovaný materiál 19 482,70 

Potraviny 57 122,01 

Pohonné hmoty 2 700,00 

Kancelářské potřeby 2 494,00 

Drobný majetek od 3000-40000 9 990,00 

Spotřeba energie 3 000,00 

Spotřebované nákupy 
 

94 788,71 

Cestovné 22 095,00 

Náklady na reprezentaci 2 524,00 

Ostatní služby 16 618,00 

Poštovné 702,00 

Stravování 15 785,00 

Nájemné - Pobyt 29 588,00 

Účetní služby 10 250,00 

Služby 97 562,00 

Mzdové náklady - dohody 75 900,00 

Osobní náklady 75 900,00 

Dary 18 500,00 

Jiné ostatní náklady 906,97 

Pojištění 300,00 

Příspěvky při akcích 1 540,00 

Ostatní náklady 21 246,97 

Příspěvek na kancelář 909,00 

Poskytnuté členské příspěvky 561,00 

Poskytnuté příspěvky 1 470,00 

Náklady celkem 290 967,68 
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FINANČNÍ ZPRÁVA SEM v ČR  

VÝNOSY  

Tržby z prodeje služeb 1 819,30 

Tržby za vlastní výkony a za zboží 
 

1 819,30 

Úroky 3,30 

Ostatní výnosy 3,30 

Příspěvek ČCE - KEMP a SJEZD 30 000,00 

Příspěvek BRN 800,00 

Přijaté příspěvky (dary) 21 696,00 

Příspěvky od účastníku Kemp 91 700,00 

Příspěvek - LESEM 35 700,00 

Příspěvek BRN 12 850,00 

Příspěvek město Čáslav 5 000,00 

Příspěvek Konfiweek 15 400,00 

Příspěvek LPM 26 300,00 

Přijaté členské příspěvky 4960,00 

Přijaté příspěvky 244 406,00 

Dotace Nadace TŘ 15 000,00 

Dotace MŠMT projekty SEM 24 000,00 

Provozní dotace 
 

31 000,00 

Výnosy celkem 285 228,60 

Hospodářský výsledek -5 739,08 

Výsledek hospodaření celé organizace Náklad Výnos 

SEM v ČR a všechny jeho jednotky 290 967,68 285 228,60 

Hospodářský výsledek byl schválen na Valné schůzi dne 25. 10. 2014. 
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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.  
 
 

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy podpořilo akce a tábory realizo-
vané SEMem v roce 2013. 
 
 

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!    

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
Občanské sdružení SEM v České republice 

Jungmannova 9 
110 00 Praha 1 
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