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Co je Sdružení evangelické 

mládeže? 

 
SEM je křesťansky orientovaný nepolitický neziskový spolek, který 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 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 
evangelickou 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 SEM? 

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:  Daniel Marek 

Místopředseda: Pavel Bláha 

Členové výboru: Jakub Hromádka, Jaromír Strádal, Adam Hamr, Benjamín Groll 

 

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 

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

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

Poděbradský SEM (Pod SEM) – regionální organizační jednotka, zal. 15. 8. 2012 

Brněnský SEM (B-SEM) – pobočný spolek zal. 2017, působí na území Jihomoravského kraje 

 

 



Přehled činností 

realizovaných v roce 2018 

 
ÚSTŘEDÍ SEM V ČR 

MORAVSKOSLEZSKÝ SEM 

SEM PŘÁTELÉ HERLÍKOVIC 

SEM SLUNEČNICE 

BRNĚNSKÝ SEM 



 

 

 
SEM v ČR je členem ČRDM – České rady dětí a mládeže. Významné platformy, která 

zastřešuje většinu sdružení pracujících s dětmi a mládeží. 

V roce 2018 realizovalo ústředí SEM v ČR následující akce: 

 

Kemp mládeže „Pod jednou střechou“  

Letní kemp mládeže - se uskutečnil 8. - 15. 7. 2018 ve Strmilově. Program byl plný workshopů, 

přednášek a diskusí. 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 byly tyto 3 kurzy:  

- Sebeobrana: vedena Martinem Lojdou 

- Larp: veden Viktorem Zemenem 

- Fotka: veden Vojtěchem Dárvikem Mácou 

Tyto kurzy probíhaly 5 krát dopoledne po 3 hodinách a každý skončil výstupy prezentovanými ostatním 

účastníkům, kdy si secvičili divadelní vystoupení, a prezentovali fotky, které nafotili.  

Účastníci si mohli navíc zvolit doplňkový odpolední program z těchto nabízených aktivit: 

sport/plavání, rukodílny (pokaždé jiná), zpěv, ukulele, film s diskuzí, první pomoc, sebeobrana a 

poslouchání pohádek. Podvečerní programy jsme společně strávili nad zamýšlením nad Biblí. Večerní 

programy pak byly různé – hry, přednášky, opékaní buřtů. Jeden večer jsme měli přednášku o činnosti 

Diakonie v zahraničních misích – konkrétně v utečeneckém táboře v Jordánku. Druhá přednáška pak byl 

rozhovor se členem Synodní rady ČCE – Pavlem Pokorným. 

Atmosféra byla velmi působivá a strhující, protože si každý mohl vybrat program přesně pro sebe a 

nechat se v něm vést zkušeným lektorem. Výsledek se tak dostavil brzy a v pátek mohla proběhnout 

prezentace jednotlivých kurzů, kde se každý mohl pochlubit tím, co se naučil. 

KEMP jsme vyhodnocovali v průběhu a to každé odpoledne, popřípadě i večer, kdy jsme hodnotili 

uplynulý den a řešili případné problémy, které se vyskytly. Na závěr projektu jsme účastníkům rozdali 

anketu, kterou jsme potom rozebírali na hodnotící poradě, která se konala měsíc po skončení. KEMP jako 

celek jsme přípravný tým hodnotili velmi kladně, stejně tak pozitivně vyšel i výsledek ankety, velmi 

pozitivně a dobře byly hodnoceny všechny hlavní kurzy a jednotlivé dílčí programy. Za největší výtku z 

ankety bereme náplň večerních programů. Nejde o kvalitu programů, ale o fyzickou vyčerpanost během 

dne. Jak uchopit večerní program bude otázka, nad kterou se budeme zabývat pro příští rok. 

ČINNOST ÚSTŘEDÍ SEM V ČR



Rád bych i zmínil, že na celkovém výsledku akce se podílí nejen přípravná skupinka, SEM, ale velmi 

silná je podpora od Oddělení mládeže, COMu, synodní rady  a místního sboru ČCE. V neposlední řadě 

musím vyzvednout i perfektní spolupráci s městem a místními organizacemi. Ve městě jsem vítáni a vychází 

nám vstříc.  

Celkem se kempu zúčastnilo 34 platících účastníků, z toho 6 z Ukrajiny. Na průběhu se pak dále 

podíleli celkem 3 lektoři, 5 členů organizačního teamu (ten pracoval na přípravách už od září 2017) a 

kuchařka. 

 Během KEMPu, jsme dávali fotky a videa na sociální síť Facebook. Po skončení pobytu, byl soubor 

fotek dán k dispozici všem účastníkům. 

 

Stánek SEM na celocírkevním sjezdu mládeže 

Ani na sjezdu v Pardubicích 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 2018. 

 

Festival Pod Lipami 

Festival Pod Lipami se konal 23.6.2018 na zahradě 

Kollárova 6 (evangelická fara) v Prostějově. Festivalu se 

zúčastnilo 140 platících posluchačů, krom toho dalších 

30-40 neplatících vystupujících, organizátorů a 

dobrovolníků, kteří zajišťovali bezproblémový průběh 

všech festivalových aktivit. Hudební program byl 

různorodý, folkové vystoupení Marka Soldána, klasická 

hudba v podání Daniele Juna a dále pestrá skladba 

alternativně-rockově orientovaných skupin  Wunderbar 

Band, Michael Lužný, Petr Hanig, Acute Dose, až po elektro kapelu KillieKrankie. Součástí programu byla 

také vernisáž fotografií Brněnská káznice, s dramatickým provedením recitací vzpomínek vězňů za druhé 

světové války. Jako doprovodný program byla výstava maleb umělkyně Vjesny Nehrjy, promítání 

studentských animovaných filmů Školy umění ve Zlíně, program pro děti, sprejování na volné plochy, 

občerstvení z potravin, které vyřadily hypermarkety. Od půlnoci se program festivalu přesunul ze zahrady 

do podniku The 27 Music Bar. 

 

 

Další akce konané Ústředí SEM v ČR, z.s. 

- Strašnický dětský tábor (2.-11.7.2018) 

- Zájezd do Taizé (28.7. – 5.8.2018) 

- LeSem (26.8.-1.9.2018) 

- Rozdělování grantů v rámci projektu VENITE 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moravskoslezský SEM je pobočným spolkem SEM v 
ČR. Byl založen na podporu práce s mládeží v 
Moravskoslezském seniorátu Českobratrské 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. 

Setkání starší mládeže 

Setkání mládeže ve věku 24–35 let, která již nejezdí 
na běžně pořádané akce, se uskutečnilo opět na chalupě 
na Pasekách u Hošťálkové. Víkend se konal 2. - 4. března a 
organizoval ho Ondřej Holubec. Kromě zábavného programu a 
výletu bylo i ztišení a čtení Božího slova. 

 

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 2018 byl místem konání sbor ČCE v Zábřehu od 13. do 15. dubna. 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.  

 

Boj o přežití 

Na začátku července opět proběhl pod vedením Ondřeje 
Holubce týdenní pobyt pro mládence ve věku 12-15 let s názvem 
Boj o přežití. Jak název napovídá, účastníci se museli během 
pobytu vypořádávat s nejrůznějšími nástrahami a neočekávanými 
zásahy do jejich života. Týden proběhl na Jesenicku. 

 

 

NESAMOSTATNÉ POBOČNÉ 

SPOLKY SEM V ČR 

MORAVSKOSLEZSKÝ SEM 



Letní seniorátní týden 

Letní seniorátní týden také patří k aktivitám, které organizuje poradní odbor 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 2018 se akce konala v Hodoňovicích 
ve dnech 26.8. až 1.9 s tématem Svoboda. V celém týdnu 
nechyběl duchovní program, v podvečer se opět společně 
četla ve skupinkách Bible. Další program byly rozličné 
sportovní, herní 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 budou volnější, aby lidé mohli trávit čas při rozhovorech, 
nebo byly iniciovány spíše spontánní aktivity pod vedením členů SOMu. 

 

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 do 15 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 2017 
zajištovali Daniel Marek, Jakub Marek a Jan Maláč. V roce 
2018 se konalo víkendové setkání dvakrát. Program 
setkání společně s dobrovolníky Moravskoslezského SEM 
připravují různí faráři ČCE Moravskoslezského seniorátu. 
Průměrná účast byla 15 lidí. 

 

 

 

KONTAKTNÍ ÚDAJE 
Předseda: Ondřej Holubec 
Adresa:  U Vodárny 545/2, 789 01 Zábřeh 
Web:  http://moravskoslezsky.semcr.cz/ 
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SEM Přátelé Herlíkovic je samostatnou jednotkou SEM v ČR a soustředí 
se na lokalitu dřívější obce Hackelsdorf (Herlíkovice). Mezi naše cíle 
patří oživení lokality dřívější této obce, 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. 

 

Tak jako každý rok (obnoveno od r. 2010) se v Herlíkovicích konala jarní víkendová brigáda a 
poslední týden v červnu již pátý ročník česko – německého pobytu spojený s výroční poutí 
do herlíkovického kostela. Během pobytu jsme vyrobili animovaný film pod názvem Světlo v Sudetech – o 
životě v pohraničí „včera, dnes a zítra“. Byla to legrace ale i dřina, pro jednu vteřinu filmu je třeba nafotit 
24 snímků. Film je asi 7 min. dlouhý a je dostupný na youtube  (V úvodu je též krátký šot o vzniku filmu).  

Pouť k výročí secesního herlíkovického kostela první prázdninovou neděli byla tradičně zahájena 
bohoslužbou a zakončena výborným obědem z kuchyně Bena a Olgy Klineckých na Horském domově. Již v 
pátek pak vystoupila skupina Pláče kočka v rámci tradice poutních koncertů. 

Naši režiséři, scenáristé a výtvarníci pracovali i s motivem světla a podařilo se jim ve filmu "rozsvítit" 
opuštěnou pohraniční chaloupku. O to jsme se snažili v reálu i během srpnové brigády, kdy jsme začali 
připravovat nové elektrorozvody na objektu tradiční krkonošské roubenky – tzv. Kunzárny. Rádi bychom 
chalupu v roce 2019 nově rozsvítili. Zároveň jsme dokončili místnost plánovaného malého muzea a natřeli 
novou dřevěnou podlahu. Našim cílem je obnovit Kunzárnu na jednoduchou ale stylovou horskou ubytovnu 
s malou expozicí o české i německé historii zdejší obce. Celkové investice na obnovu objektu ve variantě 
rekreační chalupy, doplňující služby ostatních budov Horského domova, jsou ve výši cca  
1,5 – 2 mil. Kč. 

PRAŽSKÝ SEM 

SEM PŘÁTELÉ HERLÍKOVIC 



Duchovní program letní brigády (která nebyla jen 
pro mládež) vedl farář Evangelické církve Leonardo Teca 
původem z africké Angoly. Další brigádníci připravovali 
dřevo pro Horský domov a postavili zánovní domeček 
pro jeho uskladnění na zimu. 

Poslední aktualitou spolku v loňském roce, kromě 
několika dalších víkendových brigád a zazimování 
objektu Kunzárny, byl výlet do Lutherova města 
Wittenbergu, kde se o víkendu 1. - 2. září konalo 
pravidelné setkání německých rodáků z Krkonoš. 
Krajanský spolek podpořil i vznik našeho filmu a 
podporuje i další aktivity spolku.  

Došlo také k pozitivnímu posunu v procesu prohlášení objektu Kunzárny kulturní památkou: 
zabývá se tím ministerstvo kultury v Praze. 

 

 

 

KONTAKTNÍ ÚDAJE 
Předseda: Jan Kirschner 
Adresa:  Ludvíka Svobody 816, Vrchlabí 1, 543 01 
Web:  www.pratele-herlikovic.evangnet.cz 
Email:  prateleherlikovic@seznam.cz 



   

 

Brněnský SEM je samostatná regionální jednotka SEM v ČR, z. s. působící na území 

brněnskému seniorátu. Vznikl v roce 2017 za účelem (především) právní podpory akcí, 

které pořádá velmi aktivní Seniorátní odbor mládeže (SOM) brněnského seniorátu. 

Činnost Brněnského SEMu je teprve v počátcích, ale plánuje plně podporovat aktivity 

SOMu brněnského seniorátu. Klade si tak za cíl rozvíjet (nejen) mladé lidi, především pak 

jejich duchovní život. 

„Plesem“ 

26. ledna jsme spolu se SOM BS (Seniorátním 

odborem mládeže Brněnského seniorátu), 

organizovali 3. ročník „Plesem“ – plesu evangelíků 

napříč generacemi. Přišlo zhruba 165 lidí, což bylo 

znatelně více, než při 1. nebo 2. ročníku. Plesy 

jsme zatím nedělali benefiční, ale příští rok se to 

může změnit (pokud najdeme nějaký vhodný 

projekt na podporu). Velmi nás těší, že se stále 

častěji osmělují i rodiče mládežníků, což bylo a je 

naším cílem i do budoucna.  

SOM CUP 

Proběhly též 2 SOM cupy, turnaje o putovní pohár ve volejbalu a florbalu (17. února a 15. září) 

s průměrnou účastí 8 týmů. Nedaří se nám dlouhodobě sehnat sportoviště, ve kterém bychom mohli 

hrát na 2 hřištích, do budoucna se chceme polepšit. 

 

ČloBrDo a Konfiweekend 

Druhý víkend v březnu jsme již k tradičnímu sobotnímu odpoledni/večeru deskových her ČloBrDo 

(ČLOvěče do BRna DOjeď) přidali novou akci Konfiweekend, zacílenou očividně na konfirmandy a mladší 

mládež do 15 let. Konfirmandi přijeli z 5 sborů. Akce se sešla s velkým úspěchem jak z řad farářů, tak 

samotných konfirmandů.  

 

 

 

BRNĚNSKÝ SEM 



 

Školky mládeže 

Přichystali jsme také 2 celovíkendové školky mládeže. Na jarní školku v Olešnici s tématem „Proč 

nejsme jedno?“ přijelo kolem 70 účastníků, podzimní školky s tématem „A ty jako věříš???“ 

v Boskovicích se zúčastnilo kolem 110 lidí. V průběhu podzimní školky byl zvolen pětičlenný výbor SEM 

BS.  

 

Brigáda 

Během dubnové brigády jsme pomáhali vyklidit hospodářské prostory, sklep a malovat byt na 

faře ve Vanovicích. 

Spolupráce se SOM BS 

Během podzimní školky mládeže v Boskovicích proběhla volba do výboru SEM BS. Na schůzi 

jsme se shodli, že SOM BS i SEM BS budou úzce spolupracovat. Chystáme pouze společné akce, SOM 

akce připravuje programově, SEM je zaštiťuje. Schůze SOM a SEM jsou jednotné, část členů výboru SEM 

je dokonce i v SOM BS.  

 

 

KONTAKTNÍ ÚDAJE 
Předseda: Jakub Ryšavý 
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VÝSLEDOVKA VE ZKRÁCENÉM ROZSAHU 



 

 

 

 

 

 

ROZVAHA ANALYTICKY VÝSLEDOVKA  



 

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“. 

Ekumenická rada církví přispěla na zájezd autobusem do francouzského Taizé. 

Na festival Pod Lipami přispěli – Město Prostějov, firmy Plastimex a Bürokomplet. 

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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