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CO JE SEM PŘÁTELÉ HERLÍKOVIC
SEM je křesťansky orientované nepolitické neziskové sdružení, které 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 otevřeno všem
lidem bez rozdílu pohlaví, rasy, národnosti, věku, vzdělání a vyznání. SEM staví na základních
vyznavačských a etických principech křesťanství.
SEM Přátelé Herlíkovic jsou samostatnou jednotkou tohoto sdružení a soustředí se na lokalitu dřívější
obce Hackelsdorf (Herlíkovice).

NAŠE CÍLE
•
•
•
•
•
•
•

Oživení lokality dřívější obce Hackelsdorf (Herlíkovice)
Vytvoření podmínek pro setkávání mládeže a vícegenerační setkávání
Podpora brigádnického způsobu setkávání
Podpora česko – německých vztahů
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
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PŘEHLED ČINNOSTÍ REALIZOVANÝCH V ROCE 2013
Jarní brigáda a Noc kostelů
Během jarní brigády jsme opravili omítku interiéru herlíkovického kostela a provedli zaměření oken a dveří pro
ocenění nového povrchového nátěru. Další členové sdružení vypomáhali při přípravě dřeva na zimu pro Horský
domov. Při Noci kostelů jsme prezentovali poster o historii Herlíkovic, který je nyní trvale vystaven v kostele.
Propagace sdružení na Kirchentagu v Hamburku
Na Kirchentagu v Hamburgu propagovali dva členové sdružení (J. Kirschner a H. Jüptnerová) česko-německý pobyt
prostřednictvím posteru „Po stopách Hamburčana“. Za grafické zpracování banneru patří dík Tomáši Vokatému
z grafického studia ManCan Agency. Tisk banneru podpořila i evangelická církev prostřednictvím pracovnice pro
rekreační střediska Kláry Černé.
Výstava o německých antifašistech
Na léto se nám podařilo zapůjčit mezinárodní putovní výstavu o německých antifašistech Zapomenutí hrdinové,
která vznikla spoluprací muzea v Ústí nad Labem, Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR a Národním archívem. Výstava
byla umístěna do kostela. 30. června byla zahájena vernisáží za účasti jejího autora Tomáše Vokurky.
„Po stopách Hamburčana“ - letní česko-německý pobyt
Poslední srpnový týden se tradičně konají brigády na dřevo, tento pobyt jsme ale letos pojali jinak. Na setkání jsme
pozvali německé účastníky i „nepracující“, abychom se společně vydali po stopách, které zde zanechali předváleční
obyvatelé. Pobyt nabídl brigádu, vyprávění a diskuse a vícegenerační společnost. Pobytu se účastnilo cca 30 osob.
Součástí pobytu byl i výlet s odborným průvodcem muzea KRNAP ve Vrchlabí Jiřím Loudou.
Účast na setkání Heimatkreisu Hohenelbe/Riesengebirge e.V (krajanské sdružení okresu Vrchlabí).
Na podzim se dva členové sdružení (J. Kirschner a J. Jüptner) účastnili setkání německých rodáků (popř. jejich dětí)
za bývalou obec Hackelsdorf. Přijetí bylo vřelé, setkání příjemné a podařilo se nám navázat další kontakty
s německými partnery pro naše projekty.
Práce na objektu tzv. Kunzárny
Také v roce 2013 jsme se snažili o záchranu přes dvacet let uzavřeného objektu krkonošské chalupy tzv. Kunzárny.
Objekt jsme měli v létě v zápůjčce a věnovali jsme se konzervaci objektu: odstranění vnitřních podhledů, zednické
práce a především nátěry historicky cenných oken a vnějšího pláště, (viz. zpráva z brigády a fotodokumentace).
K 30.9. nám vypršela smlouva o zápůjčce budovy Kunzárny. S vlastníkem jednáme o prodloužení smlouvy.
Historie místa
Během uplynulého roku se nám podařilo pokročit v mapování poválečné historie a úsilí církve o osídlení v této
oblasti. Např. jsme digitalizovali archív tajemníka SR ČCE Josefa Svatoně, který měl středisko Horského domova na
starosti po dobu téměř 40 let od jeho počátku v padesátých letech a získali jsme mnoho fotografií od pamětníků
nebo bývalých správců (Kielarovi). Ale ani předválečná historie nebyla opomenuta - díky navázané spolupráci
s německými rodáky, popř. jejich dětmi, jsme získali obsáhlou německou publikaci o historii obce Hackelsdorf do
odsunu německého obyvatelstva v letech 1945-6. Tuto publikaci nabízíme ke sponzorskému prodeji za 480Kč.
Dále jsme digitalizovali některé další materiály ze státního archivu v Trutnově a Krkonošského muzea ve Vrchlabí.
Mediální prezentace a popularizace lokality
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 Herlíkovicích vzpomínal v rozhovoru pro Českého bratra č. 10/2013 i bývalý správce Pavel Kielar
(dostupné on-line). O aktivitách sdružení v Herlíkovicích bylo publikováno i několik zpráv v časopise Český Bratr
a na portále ChristNet.cz.
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HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE
Grantové žádosti
Ministerstvo školství Mládeže a tělovýchovy
Podpora projektu pro mládež – workcamp 2013 ve výši 5 000,- Kč
Českoněmecký fond budoucnosti – Obnova památek
V roce 2013 o.s. SEM Přátelé Herlíkovic získalo 111 420,- Kč na opravu oken secesního kostela v Herlíkovicích a na
doprovodné 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 Českoněmeckého fondu budoucnosti – 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.
Českoněmecký fond budoucnosti – 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 retrospektivního pobytu na přelomu června a července 2014. Výsledek
grantového řízení není zatím znám (žádost byla úspěšná – doplněno 31.3. 2014).
Neúspěšné žádosti
Žádosti o granty v programu Opomenuté památky Nadace Občanského fóra (žádali jsme o 80 tis. Kč) a v programu
Nadace Via na projekt komunitního setkávání (45 tis. Kč) nebyly z důvodu výrazného převisu poptávky nad
možnostmi grantových fondů akceptovány. Požadavky žadatelů byly podstatně vyšší než v r. 2012.
Položka
Příjmy
Dary na opravu oken kostela a
111 420
doprovodné česko-německé aktivity
Menší dárci
7 812
Členské příspěvky
400
Grant od MŠMT
5 000
Náklady na workcamp a jeho
přípravu
Platby za projektové a stavební
práce
Platba za ubytování pro p. Okurku
Platba za zpracování účetnictví
Celkem
124 632,00 CZK
Přehled o finanční situaci je k dispozici i na transparentním účtu.

Výdaje

14 744
9 000
170
600
24 514,00 CZK

VÝHLED DO BUDOUCNOSTI
Nejdůležitější událostí, která nás v roce 2014 čeká, jsou slavnostní česko-německé bohoslužby 29. června
s doprovodným programem u příležitosti 110. výročí secesního kostelíka, který leží v centru lokality. Bohoslužbám
bude předcházet jarní brigáda (30.4. -4.5.) s výše zmíněnou opravou oken a navazovat bude česko-německý pobyt
ve středisku Horský domov (28.6. -6.7.). Počítáme i s účastí při tradiční brigádě mládeže i dalších zájemců poslední
týden v srpnu. Pro brigádníky zajišťujeme automaticky pojištění. Dál chceme bádat v lokální historii a získané
materiály zveřejňovat a popularizovat, např. prostřednictvím nových webových stránek, které chceme v průběhu
roku spustit.
Budeme se také hlásit do soutěže o revitalizaci chalupy Kunzárna, kterou chce vlastník vypisovat nebo budeme
usilovat o uzavření smlouvy o dlouhodobějším pronájmu objektu Kunzárny za účelem jejího využívání a
revitalizace, aby investice našich vlastních sil i prostředků byla smysluplná a prospěšná pro oživení objektu i celé
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lokality. Objekt chceme obnovit ve variantě levné ubytovny s historickou expozicí a případně i malým sezónním
hospodářstvím pro rekreační užívání (nutná investice cca 1 mil Kč). I ostatní střediska v Krkonoších dnes nabízejí
širokou škálu ubytovacího standardu - od hotelu po pobyt ve vlastních spacácích (např. Luční nebo Labská bouda).
Též je možné v části objektu vybudovat byt pro trvalé užívání zaměstnanci Horského domova nebo celoročně
využívané apartmány (nutná investice cca 2,5 -3 mil Kč). Pracovní koncepci využití jsme předložili synodní radě
k jednání v červenci 2013 a aktualizovaná verze byla vydaná jako článek. Na obnovu objektu je možné podat grant
z evropského programu Obnovy a rozvoje kulturního dědictví venkova s výší dotace max. 90% investice. Možnost
revitalizace podpořili odborníci se zkušenostmi v oblasti rekonstrukcí tradičních lidových staveb a aktuálně
konzultujeme projekt s paní architektkou Zuzanou Rákosníkovou, členkou evangelického sboru ve Strašnicích,
která vlastní podobnou chalupu na Klínovkách. Ta byla nedávno úspěšně rekonstruována (viz foto). Technologické
metody a řemeslné znalosti jsou dnes také zcela jiné než koncem osmdesátých let 20. století, kdy se přestavovali
ostatní budovy střediska a lze vyměnit jen jednotlivé poškozené prvky domu, nikoliv provést kompletní demolici.
Obnova může přinést užitek celému středisku a doplnění jeho služeb. Také chceme připomínat (např. formou
zmiňované expozice v objektu Kunzárny nebo vydáním plánované publikace o místní historii), že v dobách
komunistického režimu, nebylo svobodné pořádání akcí mládeže i dalších generací vždy tak samozřejmě. Brigády
a tábory v Herlíkovicích patřili mezi málo míst, kde tato možnost byla zachována.
PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme Heimatkreisu Hohenelbe/Riesengebirge e.V. (krajanské sdružení bývalých obyvatel okresu Vrchlabí) za
spolupráci, jmenovitě Theodoru Müllerovi, Hanzovi Pichlerovi, Helze Haller Dommermuth a Wolfhardu
Möhwaldovi, stejně tak Jiřímu Loudovi z Krkonošského muzea správy KRNAP ve Vrchlabí za zajímavé přednášky
a průvodcovské služby.
Děkujeme Tomáši Vokatému z grafického studia Mac Can Agency za sponzorské zpracování banneru
Děkujeme Česko-německému fondu budoucnosti a Ministerstvu mládeže a tělovýchovy za finanční podporu.
Děkujeme Horskému domovu a Evangelické církvi (povšechnému sboru i místní obci ve Vrchlabí) za spolupráci.
Děkujeme všem členům, dárcům, brigádníkům a těm, kdo nás různými jinými způsoby podporují!
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