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Valná schůze 20. 6. 2013 Praha Vinohrady 
 
Program: 
15,30 Prezence 
16,00 Zahájení  

1) Pobožnost 
2) Volba zapisovatele, ověřovatele a skrutátorů 
3) Zpráva předsedkyně SEM v ČR  
4) Hospodářská zpráva 
5) Zprávy předsedů organizačních jednotek 
6) Zpráva revizní komise  
7) Prezentace projektu vzdělávání 
8) Prezentace výroční zprávy 
9) Změna loga 
10) Databáze členů 
11) Koncepce SEM  
12) Stanovy  
13) Volba členů nového celorepublikového výboru 
14) Volba revizní komise 

18,00 Ukončení VS, doprovodný program 
 
 
Zahájení a vedení valné schůze: Pavel Bláha 
 
1) Pobožnost: Mikuláš Vymětal - ap. Pavel o lhářích z Kréty 
 
Protože nejsme usnášeníschopní, čekáme půl hodiny. 
 
2) Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu 
- volba zapisovatele: zvolena Šárka Rokosová 
- volba ověřovatele: Benjamín Groll 
 
3) Zpráva předsedkyně SEM v ČR 
- zpráva předsedkyně je přílohou č. 1 tohoto zápisu a přednesla ji Martina Musílková 
- jednomyslně schváleno (12-0-0 = pro-proti-zdržel se) 
 
4) Hospodářská zpráva 
- zpráva je přílohou č. 2 tohoto zápisu a přednesla ji Michaela Beitlová 
- výsledovka schválena (13-0-1) – příloha č. 3  
- rozprava – Jakub Martinů: Anna Mazurová byla financovaná z Fastenopfer a Šárka  
Rokosová má být financovaná z vlastních zdrojů SEM v ČR 
- hospodaření schváleno (13-0-0) 
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5) Zprávy předsedů organizačních jednotek  
a) Moravskoslezský SEM (MSEM) – samostatná regionální jednotka 

- pořádali 3 hlavní akce pro mládež: 

Kudy Komenský nechodil 

Seniorátní dny mládeže 

LST = Letní seniorátní týden – největší akce 

- dále pak: 

setkání pro konfirmandy – budou už 3 do roka 

setkání pro starší mládež 

Ostravské listopadání 

Grant 

 

b) Pražský SEM (PSEM) – samostatná regionální jednotka 

- rozjeli se do neudržitelného objemu a předseda odjel na Nový Zéland 

- podporuje akce mládežnických skupin v rámci programu PADAM (=podpora akcí dětí 

a mládeže) 

 

c) SEM Slunečnice (SSEM) – samostatná zájmová jednotka 
- dokončili rekonstrukci stodoly na Dědovu dílnu (základna pro práci s dětmi na 
přírodovědném kroužku) a Galerii stodola (pořádání výstav pro veřejnost) 
- hlavní činností je organizace přírodovědného kroužku, který navštěvuje cca 10 dětí 
z mikroregionu Krupsko 
- loni uspořádali ve spolupráci s Chaloupkami o.p.s. 9 akcí pro veřejnost, které 
navštívilo cca 650 lidí:  

Výprava za zimní přírodou 
Soví houkání 
Jarní dílnička 
Workshop na přírodní zahrady 
Den Země 
Botanický cyklovýlet 
Krupský podzim (Drakiáda, Dýňový den) 
První a Druhá adventní dílna 

- budují ukázkovou přírodní zahradu ve spolupráci s Chaloupkami o.p.s. 
- rekonstruují budovu školní kolny na Zahradní laboratoř 

 

d) SEM Angel (ASEM) – samostatná regionální jednotka 

- 6. ročník letního tábora v anglickém jazyce s mezinárodní účastí, jehož organizaci 

v roce 2012 po formální stránce SEM Angel převzal od lounského evangelického 

sboru, s nímž úzce spolupracuje a má v něm zázemí 
 - téměř byla dokončena rekonstrukce místnosti v suterénu lounské evangelické fary, 

http://www.semcr.cz/organizacni-jednotky/moravskoslezsky-sem.html
http://www.semcr.cz/organizacni-jednotky/prazsky-sem.html
http://www.semcr.cz/organizacni-jednotky/sem-slunecnice.html
http://www.semcr.cz/organizacni-jednotky/sem-angel.html
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která by měla v budoucnu sloužit akcím SEM Angel – plánuje se zde obnovit i tradice 
filmových večerů 
- do budoucna se snaží rozšířit působnost SEMu na celý Ústecký kraj 

 

e) Liberecký SEM (LSEM) – nesamostatná regionální jednotka, jejíž činnost je 

pozastavena 

f) SEM Přátelé Herlíkovic (PHSEM) – samostatná zájmová jednotka 

- na Evangnetu je článek o PHSEMu  

- atypická jednotka pro záchranu 1 chalupy v Herlíkovicích s věkovým průměrem 

50let, ale duchem jsou mladí 

- své sdružení začlenili pod SEM díky Marii Jüptner Medkové 

- pořádají 2 workcampy: 

víkend a brigáda na konci srpna – letos česko-německé 

 

g) Horácký SEM – nesamostatná regionální jednotka 

- oficiálně existuje necelý rok a pořádá tyto akce: 

LESEM, kterou pořádá HSEM pro horácký a brněnský seniorát 

- jde o týden pro mládež na konci prázdnin, který ve svém programu 

kombinuje prvky dětských táborů (hry, bojovky, družinky) a prvky 

starých dobrých kurzů pro mládež (dopolední tematický program) 

- akce je zaměřena na mladší mládež a po loňském velkém úspěchu má 

letos již skoro měsíc naplněnou kapacitu :) 

Konfiweek 

- jedná se o soubor třech víkendových setkání konfirmandů ze šesti 

sborů seniorátu, zaměřených zejména na vytvoření sítí mezi účastníky 

a tím položit základ budoucího rozvoje seniorátní mládeže, tak i 

rozvíjet účastníky v otázkách života 

- jedno setkání bylo zaměřeno na vězeňství (host bývalý vězeň) 

- další na drogovou problematiku (s návštěvou terapeutické komunity) 

- třetí je věnováni problematice internetu 

- a čtvrté (respektive to první) se zaměřilo na vnitřní poznání sebe 

sama a vyjádření se skrze obrazy 

- v získávání financí z externích zdrojů letos nebyli moc úspěšní (kromě MŠMT nic), ale 

daří se akce dělat finančně samonosné 

- největší konkurencí HSEM je o. s. Bratr Kálef, které v seniorátě již 13 let pracuje s 

dětmi, pořádá tábory apod., ale pomalými kroky (Miki Erdinger je také ve výboru 

Kálefa) míří k budoucí fúzi pod hlavičku SEM 

 

http://www.semcr.cz/organizacni-jednotky/liberecky-sem.html
http://pratele-herlikovic.evangnet.cz/
http://www.evangnet.cz/449-pratele_herlikovic_se_prezentuji
http://www.semcr.cz/organizacni-jednotky/horacky-sem.html
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h) Chrudimský SEM – nesamostatná regionální jednotka 

- pořádá ve spolupráci se SOMem akci: 

Čáslavský hudební festival  

- začátkem srpna 

- z MÚ v Čáslavi získali částku, o kterou žádali 

 

i) Poděbradský SEM – nesamostatná regionální jednotka 

- vznikli nedávno na popud Pavla Grolla 

- dělali tábor 

- získali pro SEM jádro Poděbradského seniorátu a snaží se získat mladší mládež 
 

6) Zpráva revizní komise  
- přednesl jeden z revizních komisařů Jakub Martinů a tvoří přílohu č. 4 
 
7) Prezentace projektu vzdělávání 
- přednesla Michaela Beitlová  
- připravujeme 3 školení z grantu MŠMT  
- schváleno (12-0-1) 

 
8) Prezentace výroční zprávy 
- přednesla Šárka Rokosová 
- podmínečně schválena (14-0-1) – podmínka:  
PSEM dodá hospodářský výsledek (do uzávěrky tisku nepřišel)  

 
9) Změna loga 
- prezentuje Michaela Beitlová 
- drobná úprava od grafika – změna v zakřivení písmen a jejich vzdálenosti 
- logomanuál se pošle všem SEMům + poslat všem v křivkách 
- změna schválena (13-0-0) 
 
10) Databáze členů 
- prezentuje Tobiáš Potoček 
- už je téměř hotová – zbývá jen několik úprav a testování 
- poté se vypracuje manuál a rozešle všem OJ 

 
11) Koncepce SEM  
- přednesla Michaela Beitlová  
- chceme se zaměřit na cílenou profesionalizaci – specializace na granty, projekty  

 
12) Stanovy  
- prezentuje Martina Musílková 
- je potřeba provést změny kvůli novému občanskému zákoníku 

http://www.semcr.cz/organizacni-jednotky/chrudimsky-sem.html
http://www.semcr.cz/organizacni-jednotky/podebradsky-sem.html
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- úpravy vypracovala Martina a připomínkovali Mikuláš Erdinger a Pavel Groll 
- vysvětlení terminologie: 

občanské sdružení = zapsaný spolek 
valná schůze = členská schůze 
organizační jednotka = pobočný spolek 

- připomínka: 
bude třeba vydat nový papír o zřízení pobočného spolku – všem OJ (nyní již 
pobočným spolkům) 

- změna stanov schválena (14-0-1) 
 

13) Volby 
- farář pro mládež: Pavel Jun (zvolený synodem) – dříve to byla Marie Jüpner Medková, po ní 
je Mikuláš Vymětal a jeho nahradí Pavel Jun od září 2013 
- hlasujeme o: 

Mikulášovi Vymětalovi: schválen (13-0-1) 
Pavlu Junovi: schválen od září 2013 (13-0-1) 

 
- představení činností jednotlivých členů výboru: 
záležitosti členů a OJ, legislativa (smlouvy, stanovy, spolupráce s dobrovolníky), PR (FB, web), 
školení, spolupráce s ČCE, ČRDM a MŠMT, fundraising, projekty, finance, kemp apod. 
- záleží na tom, o co se kdo zajímá, co chce rozvíjet a jak se v SEMu realizovat 
- práce ve výboru je zajímavá – dobrá zkušenost i praxe např. pro VŠ 
 
- návrhy na kandidáty nového celorepublikového výboru: 
předseda: Martina Musílková - přijímá 
místopředseda: Pavel Bláha, Benjamín Groll - přijímají 
členové výboru: Ester Hubená, Michaela Beitlová, Lia Junová, Ondřej Srb, Martina Vranová, 
Pavel Bláha - přijímají 
náhradníci: Anna Zemánková, Jan Čejka, Adam Hamr, Daniel Marek - přijímají 
 
- vedoucí volby: Miriam Richterová – schválena (11-0-2)  
- skrutátoři: Magdaléna Zajíčková a Anežka Belingerová – zvoleny (9-0-2) 

 
- průběh voleb: 
 - představení kandidátů a volba: 

předseda: 11-0-1 pro Marinu Musílkovou - zvolena 
místopředseda: 7 hlasů pro Benjamína Grolla - zvolen, 6 hlasů pro Pavla Bláhu 

 
- navrhujeme Pavla Bláhu jako kandidáta do výboru – přijímá 
 
- představení 6 kandidátů na členy výboru 
- volba (max 4 jména na 1 lístek): 
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Michaela Beitlová 12 – zvolena 
Pavel Bláha 11 – zvolen 
Lia Junová 9 – zvolena 
Ondřej Srb 8 – zvolen 
Ester Hubená 6 – nezvolena 
Martina Vranová 2 – nezvolena 

 
- navrhujeme jako náhradníky Ester Hubenou a Martinu Vranovou k již navrženým 
náhradníkům - přijímají 

 
- představení náhradníků 

 - volba (max 4 jména na 1 lístek): 
Ester Hubená 11 – zvolena 
Adam Hamr 9 – zvolen 
Anna Zemánková 8 – zvolena  
Jan Čejka 8 – zvolen 
Daniel Marek 6 – nezvolen  
Martina Vranová 4 – nezvolen 

 
Všem kandidátům děkujeme! 
 
14) Volba revizní komise 
- z minula zůstávají Jakub Martinů a Adam Hamr 
- na řádného člena RK navržen: Daniel Marek – přijímá – zvolen  
- náhradník RK: Hana Plachá 

 
Ukončení VS 

 

 

Zapsala: 

Šárka Rokosová 

 

Ověřil: 

Benjamín Groll 
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