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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

Předseda:     Benjamín Groll
Místopředseda: Jakub Hromádka
Členové výboru: Pavel Bláha, Lia Junová (Bánoci), Jiří Lukl, Debora Zálešáková
Virilní člen: Jana Škubalová
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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 2016

ÚSTŘEDÍ SEM V ČR

MORAVSKOSLEZSKÝ SEM

PRAŽSKÝ SEM

SEM PŘÁTELÉ HERLÍKOVIC

SEM ANGEL

SEM SLUNEČNICE
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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 2016 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 Třebíči. 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 Třebíči 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. Mimo jiné se v rámci sjezdu mládeže konala 
valná hromada SEM v ČR, z.s. za rok 2015.

Kemp mládeže „Pod jednou střechou“
Už pošesté se konal Letní KEMP mládeže v jihočeském Strmilově.  Letní kemp mládeže se snaží spojovat 
původně oddělené kurzy (časově i místem). Již pošesté se uskutečnily všechny kurzy takzvaně „Pod jednou 
střechou“ tedy v jednom čase na jednom místě.  Touto formou chceme umožnit, aby na církevní akci mohli 
jet kamarádi, kteří však mají různé zájmy. Tento model již máme ověřený předchozími ročníky, kdy se nám 
velice osvědčil.  Účastníci  měli na výběr jeden ze tří kurzů: ragby, cirkus a nebo výtvarný. Na těchto kurzech
tráví účastníci každé dopoledne. 
V odpoledních hodinách probíhají aktivity 
různorodého charakteru. Většina odpoledních 
aktivit byla formou dílen, účastníci měli na 
výběr z cirkusu (kde probíhala malá 
ochutnávka náplně cirkusového kurzu), 
maskování ran po zranění, záchranářská, 
muzikantská, rukodílna, a další. Jedno 
odpoledne se konala brigáda pro město. 
Večerní program probíhal buď formou 
duchovních programů,  nebo jinými aktivitami 
jako byla hra po městě, kvíz pro účastníky 
kempu,  beseda Pavla Janšty o  jeho cestách po 
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světě. Pokud se po ukončení nechtělo někomu ještě 
spát bylo možné využít čajovnu, kde si všichni spolu 
mohli popovídat, zpívat či zahrát deskové hry. Jeden 
z večerů přijel na Kemp mládeže také Ondřej Titěra, 
člen synodní rady a probíhala s ním debata pro 
veřejnost v místním kině. Během celého týdne na 
jednotlivých kurzech účastníci připravovali výstup 
své práce, který pak předvedli v závěru pobytu jak 
ostatním účastníkům, tak místním obyvatelům. Část 
tohoto výstupu se  letos odehrála  na místním  hřišti

a další část v kině, vzhledem k nepřízni počasí. Letos, stejně  jako  v  minulých  letech  se Kempu zúčastnilo i 
několik mládežníků z našich partnerských sborů na Ukrajině. Předposlední den se konal výlet do okolí 
Strmilova. Celý pobyt byl zakončen společnými bohoslužbami s vysluhováním Večeře Páně v místním sboru 
ČCE Strmilov.

Florbal ČCE
Stejně jako v roce 2015, tak i v roce 2016 SEM v ČR pořádal a zaštiťoval aktivitu „Florbal libeňské mládeže,“ 
která probíhá každé úterý ve školním roce na Základní škole Bratří Venclíků na Praze 14. 
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Nesamostatnými pobočnými spolky SEM 
v ČR, z.s. jsou Poděbradský a Chrudimský SEM. 
Tyto pobočné spolky v roce 2016 nevyvíjely 
žádnou činnost. 

Pobočný spolek Horácký SEM (H-SEM) byl zrušen 
ke dni 15. 9. 2015, činnost převzala jednotka 
SEM v ČR. Všechny aktivity (LESEM, Konfiweek) 
jsou nicméně nadále sledovány v učetnictví SEM 
v ČR jako samostatné účetní středisko – H-SEM.

Činnosti H-SEM
KONFIWEEK

KONFIWEEK je soubor víkendů, určených pro 
mladé lidi, kteří přecházejí z dětství do dospívání. 
Akce podporuje sociální růst těchto dospívajících, 
jejich vrstevnické sociální vazby a učí je 
samostatnosti a sebepoznávání. První skupina 
účastníků měla možnost na společném víkendu 
hovořit pod vedením psychologa o přijímání sebe 
sama, o vztazích ve vlastní rodině a o sexualitě. 
Odpoledne navštívili unikátní představení divadla 
Husa na provázku k výročí narození Milana 
Uhdeho s posezením právě s Milen Uhdem 
a herci. Zbylý čas byl věnován psychologickým 
hrám na téma „já a druzí“, duchovnímu 
přemýšlení a návštěvě bohoslužeb. Druhá 
skupina (podzimní setkání s mladšími účastníky) 
prošla pod vedením výtvarníka a faráře 
celodenní dílnou na téma porozumění a výtvarné 
ztvárnění biblického textu. Postupnými kroky 
pronikali do smyslu biblického příběhu, který pak 

Nesamostatné pobočné 
spolky SEM v ČR

ztvárňovali pomocí kresby, živých obrazů a na 
papír přenesené imaginace. Vzhledem 
k celodenní práci byl zbytek programu zaměřen 
pohybově (sport venku) a filmově (muzikál Jesus 
Christ Superstar.)

1. víkendový pobyt

Pátek:  V podvečer jsme se společně setkali 
v Brně. Ubytováni jsme byli v internátu Vyšší 
odborné školy Evangelické akademie. Po večeři 
jsme společně reflektovali (práce v menších 
skupinách s facilitátorem) posun od posledního 
setkání. Praktické dopady minulého tématu 
apod). Následovalo několik psychoher na téma: 
já a druzí, a otázka dotyků a „vlastní bubliny“ 
kolem těla. (imaginace vztahu pomocí stání na 
určitou vzdálenost, přicházení k sobě se 
zavřenýma očima, budování mileneckých sousoší 
adpo.) Večer byl zakončen biblickým čtením.

Sobota: Celé dopoledne, s přesahem do 
poobědového času účastníci trávili 
s psychologem Ivanem Ryšavým. Některé části 
programu byly bez účasti vedoucích akce, aby se 
účastníci mohli více otevřít a nebáli se 
komunikovat. Formou práce ve skupinách, 
diskuze na plénu, vytahováním papírků 
s otázkami, grafů apod. byli účastníci provedeni 
vztahovými otázkami. A to jak jejich pohled na 
vztah rodičů tak i představa o vlastních 
budoucích vztazích. Pozdní dopoledne, stejně tak 
jako brzké noční hodiny trávili účastníci 
prohlídkou Brna (pro některé to byla jejich první 
cesta do Brna). Podvečer a večer jsme strávili 
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v divadle Husa na provázku. Divadlo, které mělo tři 
části v různých prostorách budovy bylo věnováno 
výročí Milana Uhdeho, který byl přítomen a po 
skončení měli možnost účastníci pobýt spolu 
s herci i autorem. pro mnohé to byl veliký zážitek.

Neděle: Dopoledne bylo věnované návštěvě 
bohoslužeb ve sboru ČCE Brno – Husovice, po 
kterých jsme byli pozváni i na další kulturní 
program s divadlem a hudbou.

2. víkendový pobyt

Pátek: Nová skupina (mladších) účastníku se 
setkala v Heřmanově u Křižanova. Aby se mladí 
lidé lépe poznali, trávili jsme první večer zejména 
uvedením do tématu a systému vzdělávacích 
víkendů a seznamováním. A to skrze hry nebo 
klasické „kolečko“. Na účastnících bylo vidět zaujetí 
a radost ze společného bytí a víkendu. Večer byl 
zakončen opět duchovně.

Sobota: Vzhledem k náročnému programu jsme 
vynechali původně plánované psychohry a rovnou 
jsme pod vedením výtvarníka Zdeňka Šorma 
a faráře Jana Keřkovského přistoupili k výtvarné 
práci. Po prezentaci třech biblických příběhů se 
účastníci rozdělili do čtyřech skupin. Prvním 
úkolem bylo brainstormovat nad příběhy. Co je 
napadá, zaráží, provokuje. Po té si každá skupina 
vybrala jeden a s ním pracovala. Zadání znělo: 
nalezněte scénu příběhu, která vás oslovuje a tu 
zkuste přenést na papír o rozměru A0. Před komisí 
(vedoucí) si obraz obhajte a po té pomocí kulis 
a převleků ztvárněte jako živý obraz. Ty byly 
následně vyfoceny a pomocí projekce se nad nimi 
vedla diskuze. Program se přenesl i do 
odpoledních a večerních hodin. V poobědovém 
čase jsme byli společně venku za sportem 
a pohybovými hrami. Večer byl filmový. Po 
náročném dni shlédli účastníci filmový muzikál 
Jesus Christ Superstar.

Neděle: Celý víkend byl zakončen návštěvou 
bohoslužeb sboru ČCE ve Velkém Meziříčí 
s následným posezením a uzavřením celé akce.
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Moravskoslezský SEM je pobočným 
spolkem SEM v ČR. Byl založen na 

podporu práce s mládeží v 
Moravskoslezském seniorátu 

Českobratské církve evangelické. 
Jeho posláním je organizovat nebo 

podporovat aktivity, které povedou 
k poznávání a rozvíjení křesťanských 

hodnot. 

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 
31.12.2016 - 94 členů.

Sportovní den M-SEM

Druhý ročník akce, která má stmelovat mládeže 
a umožňovat setkání mladých na bázi sportovního 
výkonu. Soutěží mezi sebou týmy ve fotbale a volejbale. 
Akci organizuje Ondřej Holubec, je jednodenní, proběhla 
v tělocvičně ve Velké Bystřici u Olomouce 13. 2. 2016 
s účastí 28 lidí.

Duchovně-zážitkový víkend

Víkend plný zážitkových her, objevování sama sebe 
a svých hranic, společných i osobních ztišení a zamýšlení. 
Konal se 19.-21.února na faře v Zábřehu a organizovaly jej 
Karolína Hromádková, Gabriela Grollová a Barbora 
Halušková. Víkendu se zúčastnilo 20 lidí.

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 2016 byl místem 
konání sbor ČCE v Šumperku od 11. do 13. března.
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Letní seniorátní týden

Letní seniorátní týden také patří k aktivitám, které 
organizuje poradní obor pro mládež 
Moravskoslezského seniorátu ČCE. Koná se 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 2016 se akce konala 
v Uhelné ve dnech 21.8. až 28.8. Tématem setkání 
bylo „Faith wars“. V celém týdnu se o duchovní 
program staralo pět řečníků, kteří připravovali 
dopolední program vždy na jedno z podtémat. 
V podvečer se společně četla ve skupinkách Bible. 
Další program byly rozličné sportovní, herní 
a družící se aktivity. Nedílnou součástí programu 
byly také tradiční dílny, kde si účastníci mohli 
vyzkoušet různé pohybové a netradiční aktivity, 
které si připravují jednotliví účastníci pro ostatní. 
Večerní programy byly volnější, aby lidé mohli trávit 
čas při rozhovorech, nebo byly iniciovány spíše 
spontánní aktivity pod vedením členů SOMu.

Program byl vyvážen. Účastníci měli prostor jak 
pro sportovní vyžití, jako výlet a florbalový turnaj, 
tak pro společné ztišení a slyšení Božího slova, 
krom toho také například povídání o Pánu prstenů. 
Tuto tradiční akci organizuje Seniorátní odbor pro 
mládež.

Setkání starší mládeže

Setkání mládeže ve věku 24 – 35 let, která již 
nejezdí na běžně pořádané akce se uskutečnilo na 
chalupě na Pasekách u Hošťálkové. Víkend se 
konal 22. - 24. dubna a organizoval jej Ondřej 
Holubec.

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 
2016 se konaly od 6. 5. do 8. 5. ve sboru ČCE Český 
Těšín. Pátek byl pod vedením těšínské mládeže. 
Sobota dopoledne program o misii a službě mezi 
uprchlíky, se kterou má těšínský sbor zkušenosti. 
Sobota odpoledne městská hra a výlet na 
Piastovskou věž, večer tématický film o práci 
Mariána Kuffy na východě Slovenska a čajovna.

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.

Boj o přežití

V červenci pod vedením Ondřeje Holubce proběhl 
týdenní pobyt pro mládence ve věku 12-15 let 
s názvem Boj o přežití. Účastníci se museli během 
pobytu vypořádávat s nejrůznějšími nástrahami 
a neočekávanými zásahy do jejich života. Týden 
proběhl na chalupě na Pasekách u Hošťálkové 
a přilehlých beskydských kopcích.

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. Organizaci setkávání 
konfirmandů v roce 2016 zajišťoval Aleš Zapletal. 
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Ostravské listopadání

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

V roce 2016 se konalo víkendové setkání v květnu 
v Opavě. 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 
aktivity sloužící budování vzájemných vztahů. 
Průměrná účast byla 17 lidí.

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. 

umět naslouchat i jiným stranám nebo rozvíjení 
manuálních dovedností, které se děti neučí ve škole. 
S tím souvisí také cíl naučit děti chovat se v přírodě tak, 
aby ji neničily, ale uměly ji správně využít. Je to ale 
hlavně společenství, protože právě v něm prožíváme 
něco neopakovatelného, v něm můžeme společně sdílet 
to, co nás spojuje a zároveň se obohacovat tím, v čem se 
lišíme, společenstvím se pro život nejvíc naučíme. Na 
táborech se dětem dostává laskavého vedení, ale i tvrdší 
konfrontace. Děti se tak na táboře nenásilnou formou 
zocelují a učí se samostatnosti, vynalézavosti, 
skromnosti a toleranci. Na tábor jsme letos vyrazili už 
potřetí na stejné místo - do Vysoké Srbské. Každý tábor 
provází především takzvaná celotáborová hra.  Jedná se 
o dobrodružný příběh, do něhož skočíme rovnýma 
nohama hned první den a ve kterém se den ode dne 
posouváme až k závěrečnému finále prostřednictvím 
malých přírodních divadel a především velkých lesních 
her. Téma celotáborovky nebývá voleno náhodně, ani 
pouze na základě možností efektů a romantiky, které 
skýtá. Usilujeme o to, aby téma bylo blízké našemu 
výchovnému působení, aby děti bojovaly za opravdu 
správnou věc. Necháváme se inspirovat literaturou, 
filmy, ale i třeba počítačovou hrou, nebo si je od základu 
vymýšlíme, stejně tak tomu bylo i loni. Kromě té 
etapové tak hrajeme ještě spoustu jiných her, jen tak 
pro zábavu. Tentokrát jsme se snažili společně zachránit 
zemi Alafiyi před zhoubným vlivem Mága času. Ten 
původně s dalšími 8 mágy zemi spravoval a řídil, ale pak 
své moci zneužil a začal zemi sám ovládat a ničit. 
Přestože jsme statečně vzdorovali, proti mágovi jsme 
neměli šanci. A když už to vypadalo, že je všechno 
ztraceno, vrátil se císař s císařovnou a zlého mága zničili.

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

V loňském roce se pod pražským SEMem 
organizovala jen jedna akce a to „Tábor 
strašnické nedělky“. Pro tábory strašnické 
nedělky je důležitých několik věcí, hlavně je to 
společenství, rozvíjení dovedností, které nejsou 
běžnou součástí našich životů, ale patří ke 
klasickým dovednostem, jako je umět vyjádřit 
svůj  názor,  ale  nejít  za  ním  jen  slepě,  nýbrž
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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

Začátkem července se uskutečnil (1. - 9. 7.) již po třetí 
česko-německý pobyt spojený s výroční poutí 
herlíkovického kostela. Pobyt byl tematicky zaměřen na 
uprchlíky (zpráva o pobytu je k dispozici na vyžádání 
a bude vyvěšena na webu). Tři hodiny denně se též 
pracovalo na objektu Kunzárny, trochu na kostele (stále 
je třeba obnovovat nátěr na oknech vystavený horskému 
prostředí) a jedno odpoledne při čištění hřbitova ve 
Strážném. Pouť ke kostelu byla tradičně zahájena 
bohoslužbou a po obědě na Horském domově vystoupil 
písničkář Petr Linhart.
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Iniciativa na připomenutí Viktora Kuglera, rodáka 
z Vrchlabí

Dalším projektem je iniciativa na připomenutí 
Viktora Kuglera, rodáka z Vrchlabí. Kugler většinu 
svého života prožil v Holandsku a podílel se na 
schovávání Anny Frankové a další skupiny Židů. 
O jeho životě se dočtete na Wikipedii. Spolu se 
zástupci města a správy KRNAP jsem podnikl pouť 
do muzea Anny Frankové v Amsterdamu. 
Domlouvali jsme účast holandské strany na 
odhalení  pamětní desky na jeho rodném domě ve 
Vrchlabí. K odhalení by mělo zřejmě dojít na 
podzim 2017 a bude doprovázeno putovní výstavou 
z muzea Anny Frankové.

Na akcích spolupracujeme s ASF - Servitus za 
podpory německých rodáků (krajanský spolek 
z okresu Vrchlabí nebo společnosti německých 
evangelíků Johanna Mathesia). Dále s oddělením 
mládeže a novými nájemci Horského domova 
Olgou a Benem Klineckými. 

Pracovní brigáda

V Herlíkovicích jsme spolupořádali ještě další 
týdenní pobyt – pracovní brigádu od 14. do 21. 
srpna, která byla otevřena pro všechny zájemce. 
V závěru jsme připravili program i pro mládež 
(grilování a nedělní bohoslužby). Centrem našeho 
úsilí byly hlavně práce na Kunzárně - staré 
krkonošské roubence, kde do budoucna 
plánujeme malou expozici o české i německé 
historii zdejší obce a jednoduchou ale stylovou 
horskou ubytovnu. V procesu je žádost 
o prohlášení objektu kulturní památkou. Žádost 
schválili památkáři v Josefově a je třeba i souhlas 
MK v Praze. V roce 2016 jsme vybourali podlahu 
v dřevěné části přízemí (již v červenci s německými 
dobrovolníky) a ve spolupráci s tesařem provedli 
novou dřevěnou podlahu v kamenné části objektu. 
Také jsme vedli chráněnou dílnu na omítání.

Pomoc se slavností k 230. výročí prvního 
evangelického kostela v Krkonoších

Dále jsme podpořili dva projekty mimo Herlíkovice. 
Původně plánovaná pomoc se slavností 
k 230. výročí prvního evangelického kostela 
v Krkonoších, Rudníku - Bolkově, se nakonec kvůli 
havarijnímu stavu objektu neuskutečnila, ale 
v Rudniku jsme byli na slavnosti u příležitosti 
obnovení pomníku padlým z první světové války.  
Zajímavý byl „generační“ střet něm. dobrovolníků 
se sudet.rodáky. 

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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Pobočný spolek SEM Angel od roku 2014 nevyvíjí žádnou činnost. 

SEM Angel
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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. 

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 činnost). S kroužkem jsme od září 2014 
začali celoroční hru „Příběh staré školy“, děti se budou 
seznamovat s tím, jak děti před 100 lety žily, jak chodily 
do školy a učily se (vyráběly, hrály si apod.). Stále 
významnější 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. Společně s Chaloupkami pořádáme 
a financujeme aktivity pro veřejnost. Slunečnice 
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 cyklovýlet. 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 
pokračujeme v realizaci projektu  „Živá voda“,  podpořený 
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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

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. 
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Finanční zpráva 
za rok 2016

ROZVAHA ANALYTICKY

VÝSLEDOVKA ANALYTICKY
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ROZVAHA ANALYTICKY
Aktiva

Drobný dlouhodobý hmotný majetek 80 106,00

Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku -80 106,00

Pokladna 5 500,00

Chrudimský SEM 821,00

Poděbradský SEM 4 340,00

Horácký SEM 0,00

Peníze 10 661,00

Účty ve FIO bance 53 607,72

Účty v bankách 53 607,72

Peníze na cestě 0,00

Převody mezi finančními účty 0,00

Odběratelé 900,00

Ostatní pohledávky 0,00

Pohledávky 900,00

Aktiva celkem 65 168,72

Pasiva

Dodavatelé 0,00

Ostatní závazky 0,00

Závazky 0,00

Zaměstnanci 0,00

Zúčtování se zaměstnanci a institu 0,00

Ostatní přímé daně 0,00

Nároky na dotace a ost. Zúčtování 0,00

Zúčtování daní, dotací, ostatní zúčtování 0,00

Vlastní jmění 29 513,50

Vlastní jmění 29 513,50

Výsledek hospodaření ve schvalo 0,00

Výsledek hospodaření 0,00

Pasiva celkem 29 513,50

Hospodářský zisk celkem 35 655,22
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VÝSLEDOVKA ANALYTICKY

Náklady

Spotřeba materiálu 32 896,30

Potraviny 30 828,86

Pohonné hmoty 1 913,52

Kancelářské potřeby 1 016,00

Drobný majetek od 3000-40000 6 590,00

Spotřeba energie 6 950,00

Spotřebované nákupy 80 194,68

Náklady na cestovné 14 529,00

Náklady na reprezentaci 10 138,00

Ostatní služby 34 626,00

Poštovné 983,00

Stravování 15 675,00

Nájemné – pobyt 20 950,00

Účetní služby 5 400,00

Služby 102 301,00

 Mzdové náklady-dohody 42 500,00

Osobní náklady 42 500,00

Dary 19 793,00

Ostatní náklady 19 793,00

Poskytnuté členské příspěvky 603,00

Poskytnuté příspěvky 603,00

Náklady celkem 245 391,68
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VÝSLEDOVKA ANALYTICKY

Hospodářský zisk celkem 35 655,22

Výnosy

Tržby z prodeje služeb 19 951,90

Tržby za vlastní výkony a za zboží 19 951,90

Příspěvek ČCE - Kemp a Sjezd 30 000,00

Přijaté příspěvky (dary) 10 895,00

Příspěvek od účastníků florbalu 34 650,00

Příspěvek od účastníků kempu 82 850,00

Příspevek LESEM 45 500,00

Příspevek Konfiweek 10 500,00

Přijaté členské příspěvky 500,00

Přijaté příspěvky 214 895,00

Dotace Nadace NFVTŘ 10 000,00

Dotace MŠMT projekty SEM 36 200,00

Provozní dotace 46 200,00

Výnosy celkem 281 046,90



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“.

MŠMT – v roce 2016 byly v rámci Programu pro mládeže podpořeny akce – Letní kemp mládeže, Letní 
seniorátní týden, Kudy Komenský nechodil, Seniorátní dny mládeže, Sportovní den, Setkání konfirmandů 
a mladší mládeže, Setkání starší mládeže, KONFIWEEK, Letní pracovně-ekologický kemp mládeže a Tábor 
Strašnické nedělky. Tyto akce byly podpořeny částkou 120 450 Kč. 

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

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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