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  PODĚKOVÁNÍ SPONZORŮM A DÁRCŮM 

 
V roce 2009 podpořili SEM v ČR tito sponzoři a dárci: 
 
Ministerstvo kultury České republiky: Bigbítový týden 
 
Město Čáslav: Čáslavský hudební festival 
 
Nadační fond Věry Třebické – Řivnáčové: Letní ekologická brigáda, dlouhodobá 
podpora práce s mládeží 
 
Program „Mládež v akci“ (Mládež pro Evropu: Výměny mládeže): Freedom and 
Liberation (International Youth Camp) 
 
Dlouhodobě spolupracujeme 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 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! 
 
 

   
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Občanské sdružení SEM v České republice 
Jungmannova 9 
110 00 Praha 1 
IČ: 27 03 12 25 

 
E-mail: info@semcr.cz 

Skype: sem-kancelar 
Bankovní spojení: 211 843 331/0300 

Web: www.semcr.cz   

  

 
VÝROČNÍ ZPRÁVA 

ZA ROK 2009 

SDRUŽENÍ EVANGELICKÉ 
MLÁDEŽE  

V ČESKÉ REPUBLICE 
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SLOVO PŘEDSEDY 
 
Když bychom chtěli hodnotit uplynulý rok, můžeme postupovat např. za pomoci čísel. 
Nyní máme 93 členů, 3 organizační jednotky, náš celkový obrat činil 765.472 Kč. Sami 
jsme zrealizovali celkem 6 akcí a na dalších 11 jsme spolupracovali s jinými subjekty.  
Tento sumář by však neobsáhl zdaleka všechno. Opomenul by např. dvě významné 
skutečnosti. Nejprve to, že se podařilo založit dvě nové organizační jednotky, a sice 
SEM Slunečnice a Pražský SEM. Protože smysl existence SEMu vidíme právě přede-
vším v konkrétní práci s mládeží na různých místech České republiky, jsme rádi, že se 
takto podařilo navázat spolupráci i v nových regionech.   
Druhou skutečností, kterou chceme zmínit, je to, že podařilo obsadit místo virilní členky 
republikového výboru, kterou se stala od 1. 9. 2009 nová farářka pro mládež a tajemnice 
Oddělení mládeže v Ústřední církevní kanceláři ČCE. Očekáváme, že jako nový člen 
našeho výboru přinese do naší práce s mládeží nové impulzy a podněty.  
Věříme, že se i v následujících letech podaří pokračovat započatou cestou! 

David Šorm 

 
CO JE SDRUŽENÍ EVANGELICKÉ MLÁDEŽE V ČR? 
 
SEM je křesťansky orientované nepolitické neziskové sdružení, které usiluje o všestran-
ný plnohodnotný rozvoj mladých lidí po stránce fyzické, duševní a duchovní. Vede mla-
dé lidi ke křesťanské lásce, odpovědnosti za sebe i za druhé, k dobrovolné službě, tvoři-
vosti a k osobnímu rozvoji. Je otevřeno všem lidem bez rozdílu pohlaví, rasy, národnos-
ti, věku, vzdělání a vyznání. SEM staví na základních vyznavačských a etických princi-
pech 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 mládež  

 
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCI 
 
Předseda: David Šorm // Místopředseda: Michael Erdinger  // Členové výboru: 
Martina Černá, Štěpán Groll, David Kocna, Marie Medková  (od 1. 9. 2009)   

 
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 hlavního 
města Prahy a Středočeského kraje 
SEM Slunečnice (S-SEM) –  jednotka založena 23. 4. 2009, je zaměřena na ekologic-
kou výchovu a život na venkově 
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III. VÝSLEDOVKA PO ČINNOSTECH ANALYTICKY 

 
SEM v ČR - celoroční provoz  

Náklady celkem 5216,00 

Výnosy celkem 9784,52 

Z toho přijaté členské příspěvky 6100,00 

Hospodářský zisk celkem 4 568,52 

Báječnej bál  

Náklady celkem 37867,00 

Výnosy celkem 37867,00 

Hospodářský zisk celkem 0,00 

Bigbítový kurz  

Náklady celkem 40804,00 

Výnosy celkem 43660,00 

Hospodářský zisk celkem 2 856,00 

Čáslavský hudební festival  

Náklady celkem 7387,00 

Výnosy celkem 7387,00 

Hospodářský zisk celkem 0,00 

Freedom and Liberation (International Youth 

Camp) 
 

Náklady celkem 214307,00 

Výnosy celkem 211032,00 

Hospodářský zisk celkem -3 275,00 

Letní ekologická brigáda  

Náklady celkem 20618,00 

Výnosy celkem 14000,00 

Hospodářský zisk celkem -6 618,00 

Podpora práce s mládeží  

Náklady celkem 15349,00 

Výnosy celkem 10500,00 

Hospodářský zisk celkem -4 849,00 

SEM Slunečnice - celoroční provoz  

Náklady celkem 44000,00 

Výnosy celkem 45694,00 

Hospodářský zisk celkem 1 694,00 

CELKEM  

Náklady celkem 385548,00 

Výnosy celkem 379924,52 

Hospodářský zisk celkem -5 623,48 
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II. ROZVAHA ANALYTICKY 

 

  A B C D E 

Aktiva       

211000 Pokladna 2716,00   271425,00 -1299,00 1417,00 

21x Peníze 2716,00   271425,00 -1299,00 1417,00 

221000 Účty v bankách 23830,81   283390,00 26793,52 50624,33 

22x Účty v bankách 23830,81   283390,00 26793,52 50624,33 

261000 Peníze na cestě 0,00   78000,00 0,00 0,00 

26x 
Převody mezi finanční-
mi účty 

0,00   78000,00 0,00 0,00 

2xx  26546,81   632815,00 25494,52 52041,33 

  Aktiva celkem 26546,81   632815,00 25494,52 52041,33 

              

Pasiva       

321000 Dodavatelé 0,00  207687,00 0,00 0,00 

324100 Přijatá záloha - Festival 0,00  6000,00 0,00 0,00 

324200 
Přijatá záloha - Meziná-
rodní kurz 

0,00   61609,00 0,00 0,00 

32x Závazky 0,00   275296,00 0,00 0,00 

331000 Zaměstnanci 0,00   18000,00 0,00 0,00 

33x 
Zúčtování se zaměst-
nanci a institucemi 

0,00   18000,00 0,00 0,00 

342000 Ostatní přímé daně 0,00   2700,00 0,00 0,00 

34x 
Zúčtování daní, dotací 
a ostatní zúčtování 

0,00   2700,00 0,00 0,00 

379000 Jiné závazky 0,00  54707,00 31118,00 31118,00 

379100 
Jiné závazky-mylné plat-
by 

0,00   845,00 0,00 0,00 

37x 
Jiné pohledávky a zá-
vazky 

0,00   55552,00 31118,00 31118,00 

3xx  0,00   351548,00 31118,00 31118,00 

901000 Vlastní jmění 26546,81   0,00 0,00 26546,81 

90x Vlastní jmění 26546,81   0,00 0,00 26546,81 

9xx  26546,81   0,00 0,00 26546,81 

  Pasiva celkem 26546,81   351548,00 31118,00 57664,81 

              

  
Hospodář-
ský zisk za 
období 

 -5623,48  

  Hospodářský zisk celkem -5623,48 
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PŘEHLED ČINNOSTÍ REALIZOVANÝCH V ROCE 2009 
 
I. ČINNOST ÚSTŘEDÍ SEM V ČR 
 
Republikový výbor se sešel čtyřikrát. Hlavním obsahem setkání bylo přijímání nových 
členů SEM v ČR, ale také docházelo k diskuzím ohledně možných realizovaných akcí a 
dalšího směřování SEM v ČR. Jednou se sešla Valná schůze (v Brně).  

 
Čáslavský hudební festival 
Na hudebním festivale vystoupilo pět kapel, žánrově od folku přes blues až po rock. 
Akce se konala ve spolupráci se střediskem Diakonie ČCE Marta a s farním sborem  
ČCE v Čáslavi. 
 
Bigbítový týden 
Hudba je jedním ze základních zájmů mladých lidí. V rámci bigbítového týdne, který je 
de facto seminářem zaměřeným na zdokonalení se v rockové hře na elektrickou kytaru, 
basovou kytaru, klávesy a bicí, nabízíme začínajícím, ale i pokročilým mladým hudební-
kům rozvíjet svou schopnost hraní a nabízíme možnost společného vystoupení na ně-
které z dalších akcí pro mládež. Jednotlivé nástrojové lekce jsou vedeny lektory z řad 
profesionálních hudebníků z české rockové scény. Tato akce se stává již tradiční a zájem 
z řad mladých lidí postupně narůstá.  

 
Freedom and Liberation – International Youth Camp 
K příležitosti oslav 20 let od pádu komunistické totality byl uspořádám mezinárodní 
seminář na téma svoboda a osvobození. Semináře se účastnilo 30 lidí z Čech, Anglie, 
Slovenska, a Maďarska. Skrze přednášky, kreativní dílny, fotografickou práci a řízené 
diskuze se dovídali o negativech totalitních režimů, sdíleli se v situacích jednotlivých 
států a řešili výzvy moderní svobodné doby v rámci Evropy.  
 
PUB – nealkoholický kulturní bar 
V rámci partnerství s Českobratrskou církví evangelickou jsme se podíleli na programu 
celocírkevního setkání mládeže v Kolíně. Vzhledem k zaměření na aktivní trávení volné-
ho času dětí a mládeže a zacílením na prevenci sociálně negativních jevů jsme provozo-
vali nealkoholický bar, kde se mladí lidé mohli setkávat, jamovat na hudební nástroje, 
shlédnout koncert či divadlo. 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.    
 
Letní ekologická brigáda 
Letní pobyt Slunečnice pro mládež se uskutečnil v Horní Krupé. Zúčastnilo se jej 20 
účastníků. Program jednoho týdne pobytu byl velice pestrý a intenzívní. Účastníci se 
každý den rozdělili do tří pracovních skupin. Večerní programy byly orientované na 
téma přírody v Bibli. Stravu připravovali účastníci pobytu, na závěrečný víkend přijela a 
vařila účastníkům předsedkyně České společnosti pro výživu a vegetariánství, MgA. Jitka 
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Skočková, která jeden večer promluvila o významu vegetariánské stravy pro nevegetariá-
ny.   

Podpora práce s mládeží 
1. Nákup Biblí pro práci s mládeží povede k tomu, aby se mladí lidé v seniorátu častěji a 
živě setkávali se svědectvím knihy, která je základem křesťanství i obecné kultury. Spo-
lečně chceme hledat nové, zajímavé a interaktivní způsoby, jak se Biblí nechat oslovit.  
Bible budou využity ke společné práci při různých biblických programech a pobožnos-
tech pro konfirmandy i mládež, 1 exemplář pro bohoslužby u Martina ve Zdi. 
 
2. Podpora seniorátních akcí pro mládež zvýšila jejich úroveň a usnadnila jejich organi-
zaci. Byla realizována formou podpory průběžných nákladů jednotlivých plánovaných 
akcí (stravování, cestovné, tisk, kopírování, poštovné). 
 
Akce, na kterých jsme spolupracovali s Oddělením mládeže ČCE  

 8 letních kurzů 

 2 zimní kurzy 

 Sjezd (nejen evangelické mládeže) 
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Vysvětlivky pro tabulku náklady i výnosy 
A - Počáteční stav 
B - Obraty za období MD 
C - Obraty za období D 
D - Obraty rozdíl 
E - Koncový stav  

Výnosy       A     B C D E 

                          

602000 Tržby z prodeje 

služeb 
0,00 0,00 64030,00 64030,00 64030,00 

60x Tržby za vlastní 

výkony a za zboží 
0,00 0,00 64030,00 64030,00 64030,00 

                          

644000 Úroky 0,00 0,00 231,52 231,52 231,52 

645000 Kursové zisky 0,00 0,00 979,00 979,00 979,00 

64x Ostatní výnosy 0,00 0,00 1210,52 1210,52 1210,52 

                          

682000 Přijaté příspěvky 

(dary) 
0,00 0,00 34337,00 34337,00 34337,00 

682100 Příspěvek na Slu-

nečnici 
0,00 0,00 45694,00 45694,00 45694,00 

684000 Přijaté členské 

příspěvky 
0,00 200,00 6300,00 6100,00 6100,00 

68x Přijaté příspěvky 0,00 200,00 86331,00 86131,00 86131,00 

                          

691100 Dotace ze SR BIG 0,00 0,00 5000,00 5000,00 5000,00 

691200 Dotace  Nadace 

TŘ 1 
0,00 0,00 14000,00 14000,00 14000,00 

691300 Dotace  Nadace 

TŘ 2 
0,00 0,00 10500,00 10500,00 10500,00 

691400 Dotace  Grant MK 0,00 0,00 199053,00 199053,00 199053,00 

69x Provozní dotace 0,00 0,00 228553,00 228553,00 228553,00 

                          

    CELKEM       200,00 380124,52 379924,52 379924,52 

              Hospodářský zisk 

za období 
-5623,48   

              Hospodářský zisk 

celkem 

  -5623,48 
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          A B C D E 

Náklady                     

                          
501000 Spotřeba materiá-

lu 

0,00 21337,00 0,00 21337,00 21337,00 

501100 Potraviny 0,00 17270,00 0,00 17270,00 17270,00 

501200 Pohonné hmoty 0,00 2150,00 0,00 2150,00 2150,00 

501300 Nákup Biblí 0,00 5800,00 0,00 5800,00 5800,00 

501400 Nákup - Tisk 0,00 2582,00 0,00 2582,00 2582,00 

501500 Kancelářské po-

třeby 

0,00 667,00 0,00 667,00 667,00 

50x Spotřebované 

nákupy 

0,00 49806,00 0,00 49806,00 49806,00 

                          
512000 Cestovné 0,00 46790,00 3,00 46787,00 46787,00 

513000 Náklady na repre-

zentaci 

0,00 20031,00 0,00 20031,00 20031,00 

518000 Ostatní služby 0,00 134442,00 0,00 134442,00 134442,00 

518100 Poštovné 0,00 3008,00 0,00 3008,00 3008,00 

518200 Telefony 0,00 403,00 0,00 403,00 403,00 

518300 Stravování 0,00 98785,00 0,00 98785,00 98785,00 

518400 Nájemné - Pobyt 0,00 7359,00 0,00 7359,00 7359,00 

51x Služby 0,00 310818,00 3,00 310815,00 310815,00 

                          
521000 Mzdové náklady 0,00 18000,00 0,00 18000,00 18000,00 

52x Osobní náklady 0,00 18000,00 0,00 18000,00 18000,00 

                          
546000 Dary 0,00 6266,00 0,00 6266,00 6266,00 

549000 Jiné ostatní ná-

klady 

0,00 661,00 0,00 661,00 661,00 

54x Ostatní náklady 0,00 6927,00 0,00 6927,00 6927,00 

                          
    CELKEM     0,00 385551,00 3,00 385548,00 385548,00 

 
HOSPODÁŘSKÁ ZPRÁVA  

 
Schválena valnou schůzí dne 25. 9. 2010.  

 
I. VÝSLEDOVKA ANALYTICKY 
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II. MORAVSKOSLEZSKÝ SEM (M-SEM) 
 
Náplní jeho činnosti je práce s mládeží, zejména ze sborů ČCE moravskoslezského seni-
orátu. Práce M-SEMu je realizována ve spolupráci s poradní odborem pro mládež 
(SOM) Moravskoslezského seniorátu ČCE. 
 
Akce realizované ve spolupráci se SOMem: 
Kudy Komenský nechodil - březnová víkendová akce. Seniorátní dny mládeže - květno-
vá víkendová akce. Letní seniorátní 
týden - týdenní prázdninová akce.  
 
Akce konané pouze SEMem 
nebo ve spolupráci s jinými orga-
nizacemi: 
Duchovní víkendy s názvem VRT, 
víkendové pobyty s konfirmandy, 
víkendový pobyt pro starší mládež, 
volejbalový turnaj,  Ostravské listo-
padání — víkendové hudební setká-
ní. 
 
Pozornost věnujeme také potřebám 
jednotlivých skupin mládeže, a pro-
to nabízíme formou příspěvku pod-
poru sborovým aktivitám s mládeží, 
vedeme databázi řečníků a různých 
materiálů k duchovním programům, 
pořídili jsme sportovní pomůcky, 
které jsou rovněž k dispozici pro 
sborové aktivity. Promýšlíme i spo-
lupráci se sdružením Setkávání, 
které provozuje dům na Travné a 
organizuje akce, kterých se účastní i 
mládež našeho seniorátu. Jednou za 
dva roky máme společné setkání 
výboru SEMu a SOMu, kde za za-
býváme dalšími možnými formami práce s mládeží. 

 
 

Kontaktní údaje:  
Předseda: Lukáš Maláč (do 14.11. 2009), Vlastislav Stejskal  (od 14.11.2009) 

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 
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III. PRAŽSKÝ SEM (P-SEM) 
 
Výběrem akcí i personálně navazuje P-SEM na poradní odbor mládeže pražského seni-
orátu ČCE. Od počátku si klade za cíl podporovat a rozvíjet akce pro děti a mládež ne-
jen v pražském seniorátu ČCE a nalézat nové možnosti a témata.  
Největší akcí P-SEM je každoročně „Báječnej bál― - ples, který se koná každoročně 
v lednu a který mívá pravidelně více než 200 účastníků.   
Dalšími akcemi jsou víkendové seniorátní setkání mládeže (2x ročně), víkendové poby-
ty pro konfirmandy a mladší mládež, divadelní festival Svatí blázni, hudební dílna, festi-
val mládežnických kapel Churchtek a další menší setkání. Struktura účastníků zahrnuje 
věkový rozsah od 12 do 26 let, výjimkou nejsou ani akce ve spolupráci se zahraniční 
mládeží (převážně z Německa a Švýcarska). Tématicky jsou akce orientované na kultur-
ní, duchovní a sociální rozvoj včetně pomoci znevýhodněným. 
Kromě těchto akcí, které přímo pořádá, se P-SEM snaží podporovat aktivity menších 
spolupracujících skupin mládeže a pořádání akcí pro děti a mládež. Vedle přímé finanční 
podpory P-SEM např. pořizuje a bezplatně zapůjčuje vybavení pro práci s dětmi a mlá-
deží. 

 
 

 
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 
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IV. SEM SLUNEČNICE (S-SEM) 
 
Činnost Slunečnice je zaměřená na ekologii a venkovský život s jeho tradicemi a zvyky.     
Průběžnou činností Slunečnice je dětský volnočasový kroužek, zaměřený na ekologii. 
Navštěvuje jej průměrně 10 dětí, kroužek probíhá ve spolupráci se ZŠ Dolní Krupá a 
obcí Horní Krupá. K aktivitám kroužku se připojují akce pořádané i pro širokou veřej-
nost.   
Slunečnice organizovala spolu s ústředím SEM týdenní letní pobyt pro mládež 
v Horní Krupé, při kterém se pokračovalo v práci na naučné stezce „Za humny―. V říjnu 
jsme pořádali Drakiádu — soutěž v pouštění draků pro děti.  
Hlavní úsilí členů Slunečnice bylo věnováno první fázi rekonstrukce bývalé školy pro 
středisko ekologické výchovy (SEV) Horní Krupá. Od října roku 2009 nastoupila 
v Horní Krupé pracovnice, která má připravovat výukové programy pro školy, které 
budou v budoucnu středisko navštěvovat.  
V příštím roce 2010 začneme připravovat druhou etapu rekonstrukce, po jejímž zakon-
čení budou v půdě objektu vybudovány ubytovací pokoje. Také chceme dokončit nauč-
nou stezku „Za humny― a vybudovat výukovou louku pod školou. Dále chceme rozšiřo-
vat členskou základnu i mimo hranice sboru a seniorátu. Také bychom se rádi stali členy 
Komise pro otázky životního prostředí při Ministerstvu životního prostředí. 
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