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SBOR KŘESŤANSKÉ SPOLEČENSTVÍ PRAHA 
 
Sbor Křesťanské společenství Praha je součástí Církve Křesťanská společenství. Vznikl historicky 
svým vydělením z  Českobratrské církve evangelické v  roce 1990. Jmenoval se Křesťanské 
společenství Maniny a současný název přijal při registraci Církve KS.

V čele Církve KS je Rada ve složení Petr Rýgl (pastor KS Jičín), Marek Prosner (KS Klatovy – 
předseda Rady KS), Karel Řežábek (pastor KS Plzeň), Jan Cvejn (pastor KS Děčín) a Petr Kácha 
(starší KS Praha).

Nejvyšším orgánem Církve KS je Kolegium pastorů, které je složeno ze zástupců místních 
sborů a misijních skupin. V roce 2010 měla Církev KS 45 místních sborů a skupin.

 
 

VIZE
Sbor KS Praha je tu předně kvůli Bohu a  náš záměr je možno shrnout do  věty „Kristem 
proměněné životy“. Rozpracovaný záměr je součástí této vize.

Tento záměr uskutečňujeme v  současné době skrze regionální skupinkový sbor. Naším 
současným strategickým cílem je pokrýt Prahu cca 25 regiony o  průměrné velikosti cca 100 
dospělých členů tak, aby obyvatelé Prahy měli shromáždění v dosahu svého bydliště.
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ZÁMĚR KS PRAHA
•	 KS Praha existuje v  prvé řadě ne kvůli lidem, ale kvůli Bohu. Chceme Bohu sloužit  
 a oslavovat Ho, a naší touhou je, aby z našich životů měl radost a aby Mu bylo na našich  
 shromážděních dobře.

•	 Chceme	 být	místem,	 kde	 zranění,	 zoufalí	 a	 hledající	 lidé	mohou	 najít	 lásku,	 přijetí,	 pomoc,		
	 naději,	odpuštění,	vedení	a	povzbuzení.

•	 Chceme	sdílet	radostnou	zvěst	o	Pánu	Ježíši	Kristu	s	obyvateli	města	Prahy	a	okolí.

•	 Chceme	být	rostoucím	společenstvím,	v	němž	se	učíme	žít	mezi	sebou	v	lásce,	a	kde	poznáváme		
	 „celou	Boží	radu.“

•	 Chceme	 být	 místem,	 kde	 je	 duchovní	 autorita	 uplatňována	 dle	 Božího	 slova,	 laskavě	 a	 bez		
	 manipulace,	nicméně	jednoznačně,	a	místem,	kde	se	lidé	učí	vzájemně	se	podřizovat	ku	prospěchu		
	 Božího	díla	v	celém	sboru.	

•	 Chceme	být	sborem,	kde	se	lidé	skrze	vyučování	na	velkých	shromážděních	i	skrze	obecenství		
	 ve	skupinkách	navzájem	vedou	ke	zralosti.

•	 Chceme	být	sborem,	kde	každý	člen	může	objevit	a	uplatňovat	své	duchovní	obdarování.	

•	 Chceme	být	sborem	lidí	vydaných	Kristu,	ve	kterém	se	přijímající	proměňují	v	dávající.	

•	 Chceme	 být	 místem,	 z	 nějž	 budou	 vycházet	 misionáři	 do	 blízkých	 i	 vzdálených	 míst,	 aby		
	 zakládali	nové	sbory.	

•	 Chceme	vždy	pamatovat	na	to,	že	Bůh	je	ochráncem	vdov,	sirotků	a	jiných	potřebných,	a	chceme		
	 rozvíjet	sociální	službu	ve	sboru	i	ve	společnosti.

•	 Chceme	 usilovat	 o	 jednotu	 Božích	 dětí.	 Chceme	 být	 požehnáním	 pro	 ostatní	 Křesťanská		
	 společenství	v	naší	zemi,	jakož	i	pro	jiné	pražské	a	mimopražské	sbory,	a	to	různými	způsoby.

•	 Věříme, že toto je Boží plán pro nás a chceme jej naplňovat k Boží slávě.
 

HODNOTY
Nedlouho po svém vzniku přijal sbor následující čtyři hodnoty pro svůj život:

1) Víra založená na Božím slovu

2) Neustálá modlitba

3) Dosvědčování Boží svatosti

4) Štědré dávání
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STRUKTURA SBORU KS PRAHA
STARŠÍ SKS PRAHA S OHLEDEM NA SFÉRU JEJICH HLAVNÍ ZODPOVĚDNOSTI
Hlavní pastor: Lubomír Ondráček
Starší se zaměřením na speciální služby: Miloš Kačírek (ukončil službu staršího na jaře 2011) 
Michal Klesnil

 
STARŠÍ A DIAKONI SE ZAMĚŘENÍM NA JEDNOTLIVÉ REGIONY SKS PRAHA
Region Černý Most
Vedením pověřen: Pavel Louthan
Region Jih
Pastor: Miloš Poborský, Viktor Burda (ukončil službu staršího v roce 2010)
Region Jihovýchod
Pastor: Zdeněk Rašovský
Region Palmovka
Pastor: Martin Čunek
Starší: Tomáš Dittrich
Region Sever
Pastor: Tomáš Božovský
Starší: Karel Petkov (ukončil službu staršího v létě 2011)
Diakon: Ondřej Paska
Region Střed
Pastor: Vladimír Hoblík
Starší: Jan Bíca, Petr Kácha, Jan Snížek, Ráchel Bícová
Region Východ
Pastor: Ota Kunzmann
Diakoni: Petr a Jiřina Homolkovi
Region Západ
Starší: Miroslav Bálek, Petr Zůna, Richard Roušal
Diakoni: Jakub Černý, Renata Padevětová

  
VEDOUCÍ SPECIÁLNÍCH SLUŽEB
Sbor poradců: Tomáš Božovský, Tomáš Dittrich, Daniel a  Dita Frantíkovi, Miloš Kačírek, 
Vladimír Vácha
Koordinátor služby dětem: Renata Padevětová
Vedoucí služby mládeži: Dita Frantíková
Účetní: Jiřina Homolková
Sekretářka: Pavlína Králová (do 2/11), Magdaléna Louthanová (od 2/11)
Tajemník: Vladimír Vácha
Vedoucí technického zabezpečení: Petr Vlasák
Šéfredaktor Sborového dopisu: Tomáš Božovský (do 6/10), Anna Slobodová (od 9/10)
Vedoucí celosborových modlitebních: Mirek Hoblík, Ota Kunzmann, Anna Slobodová
Vedoucí kurzů Alfa: Miloš Poborský
Vedoucí grantové komise: Dan Frantík
Vedoucí mzdové komise: Eva Štoglová
Revizní komise: Jan Benda, Arnošt Kobylka, Jana Poláčková, 
Misionáři vyslaní do zahraničí: Dohnalovi, Pitzmosovi, Slánští, Ivana Šímová
Vedoucí misijní rady: Jaroslav Sloboda
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VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA OBDOBÍ LEDEN 2010 AŽ SRPEN 2011
Letošní zpráva je jedinečná svým obsahem, neboť díky změně plánovacího období 
z  kalendářního roku na  rok školní, postihuje dvacet měsíců života sboru. (Školní rok lépe 
vystihuje naše fungování než rok kalendářní). Protože většina sborového života se odehrává 
na  regionech, případně v  rámci speciálních služeb, jako je mládež, misie apod., dočtete se 
konkrétní věci v jednotlivých zprávách. V této celkové zprávě bych zachytil jen věci obecnějšího 
rázu. 

Protože fungujeme jako regionální sbor, daří se nám zachovat osobní obecenství v rámci 
jednotlivých regionů a jsme schopni dělat i velké akce a projekty, které by nezvládly jednotlivé 
regiony samy. Díky tomu funguje sborová mládež, jsme schopni udělat festival Dny dobrých 
zpráv (k akci se začaly připojovat další pražské sbory) a jsme schopni pracovat i na snaze založit 
další společenství – konkrétně po sedmiletém období modliteb postoupila do viditelné oblasti 
snaha o založení regionu Hostivař a angažujeme se i v pomoci křesťanům na Mníšku pod Brdy. 
Také můžeme vydávat Sborový dopis, který zůstává důležitým informačním zdrojem pro náš 
sbor.

Podíváme-li se zpět na uplynulé období, můžeme být Bohu vděční za to, že zachoval naši 
víru, sbor, za každého člověka, který do sboru přibyl a za každého, který ve svém životě s Bohem 
udělal nějaký významný krok.

Pokřtili jsme 16 dětí členů sboru a také 19 lidí, kteří uvěřili ze světa.
Celý sbor je veden staršovstvem, kde jednotliví starší mají zodpovědnosti za  jednotlivé 

regiony nebo speciální služby. Struktura sboru je v  samostatném přehledu včetně všech 
změn. Významnější změnou bylo rozhodnutí, že někteří starší nebudou mít celosborovou 
působnost, ale budou regionálními staršími. Veškeré významné zprávy z  jednání staršovstva 
byly zveřejňovány ve Sborovém dopise.

Na  sborovém životě se kromě pastorů a  starších významně podílejí diakoni, vedoucí 
skupinek, chval, mládeže, nedělní školy i dalších služeb. Většina jich pracuje v týmech podle 
jednotlivých regionů. Čtvrtletně jsme se scházeli společně jednu sobotu k modlitbám, vzájemné 
službě, připomenutí společné vize, povzbuzení a vyučování. 

Kromě první neděle v  měsíci, kdy se scházel celý sbor, byly ostatní neděle regionální. 
Výjimkou byly prázdniny 2011, kdy jsme se celé dva měsíce scházeli společně, z toho v srpnu 
na  Střeleckém ostrově. Poslechli jsme v  tom slovo, které jsme přijali od  Pána. Nezávisle bylo 
potvrzeno i proroctvími z vnějšku sboru a povzbuzoval nás k tomuto kroku také již před delší 
dobou Peter Game. Bylo povzbudivé vidět reakce náhodných návštěvníků. 

Probíhaly také společné kurzy Základů, kurzy o  vstupu do  sboru a  kurzy Biblické školy. 
Region Jih pořádal biblické hodiny. V pravidelném intervalu čtyř týdnů se konala modlitební 
setkání. 

Naší prioritou zůstalo zvěstování evangelia. Je nám ale jasné, že zvěstování evangelia 
nepůjde bez modlitby a proto jsme dvakrát vyhlásili modlitebně postní řetěz regionů a dvakrát 
jsme měli několikadenní nepřetržitou modlitební stráž.

Počet členů k 31. 8. 2011 byl 520 dospělých, 98 pokřtěných do 18 let a 236 dětí členů sboru. 
38 členů sboru je dlouhodobě v  zahraničí. Jedná se tedy o  mírný pokles oproti roku 2009 
(535/108/247/35). Přestože jsme stále sborem střední generace, začínají už významně fungovat 
mladí lidé, kteří se začínají zapojovat do  běžného chodu regionů nejen službou dětem, ale 
i  ve  chvalách a  kázáním. Je to dobrý výhled pro budoucí předávání jednotlivých sborových 
služeb. Pozitivní je také nárůst skupinek na 45.

V uplynulém období pokračovala rekonstrukce suterénních prostor sboru a dvora. V roce 
2010 se podařilo zprovoznit nový sál včetně baptistéria. 
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Příjmy sboru z desátků za posledních 12 měsíců činily 7 164 787 Kč, což je mírný pokles oproti 
roku 2009 (7 541 857 Kč). Obětavost členů sboru je u většiny příkladná. Křesťanská společenství 
nepobírají žádný státní příspěvek. Dostali jsme jen určitou grantovou pomoc od Mustard Seed 
Fundation, F – Nadace a také dotaci Ministerstva kultury ČR na Dny dobrých zpráv.

Náš sbor je součástí Křesťanských společenství ČR a je zapojen do různých mezicírkevních 
aktivit. Jsme členy Křesťanské misijní společnosti a České evangelikální aliance. Mnoho našich 
členů se účastní akcí IHOPP a také spolupracují s ICEJ. Hodnoty a záměr sboru jsou zmíněny 
na začátku almanachu. Přijímáme nadsborovou službu Petera Gama.

Jménem svým i jménem vedení sboru děkuji všem, kteří se aktivně podílejí na životě našeho 
sboru a  podporují ho. Mnohým je adresně děkováno v  regionálních výročních zprávách. 
Já speciálně děkuji pastorům, starším, diakonům a  vedoucím speciálních služeb za  jejich 
nasazení, vytrvalost a věrnost. Jste pro mne mnozí osobně povzbuzením. Nepochybuji o tom, 
že naše společná služba není v Pánu marná.

Pán Ježíš říkal svým učedníkům, aby pozvedli hlavu a  podívali se na  pole, která se bělají 
ke  žni. Jsem přesvědčený, že toto slovo platí i  pro nás. Pozvedněme hlavu a  podívejme se 
na lidi jako na ty, za které Ježíš zemřel a chce je přivést do svého království. Kéž jsme mu v tom 
v nadcházejícím období dobrými pomocníky.

Lubomír Ondráček

GRANTOVÁ KOMISE
Grantová komise se jako poradní orgán staršovstva věnuje žádostem o  dary, podpory nebo 
půjčky přicházejícími na  sbor. Základním a  dlouhodobě dodržovaným principem činnosti 
grantové komise je jednomyslnost, tj. pokud má jakýkoliv člen komise výhrady a  nesouhlasí 
s ostatními, komise kladné doporučení nevydá.

V roce 2010 se komise scházela pravidelně 1x za tři měsíce. Celkem prošlo prostřednictvím 
komise 180  000 Kč, dále cca 40  000 Kč bylo převedeno do  roku 2011. Podpořeny byly tyto 
projekty: nadsborová služba M.Prosnera, Dětská misie Příbor, Křesťanská akademie mladých, 
KMS – kurzy Alfa, Teen Challenge. Tzv. „stálý seznam“ organizací, dlouhodobě podporovaný 
grantovou komisí zůstal po  celý rok beze změny a  nyní ho tvoří: KMS, Nadační fond KMS, 
Nadační fond překladu Bible, Nadace Nehemie, Dětská misie Příbor, Teen Challenge, „Dům 
křesťanské pomoci – Bethel v Litoměřicích – Volnočasové centrum Alfa“, Betel Česká republika, 
Armáda spásy, ACET. 

Obsazení grantové komise zůstalo ve stabilním složení, tj. tvoří ho zástupci z pěti regionů 
KS Praha. 

Dan Frantík

ZÁPIS O REVIZI ÚČETNICTVÍ KS PRAHA ZA KALENDÁŘNÍ ROK 2010 
A MĚSÍCE LEDEN AŽ SRPEN 2011

Revizní komise zjistila následující skutečnosti:
Byly zkontrolovány zápisy z revize pokladny. Bez závad.
Byly zkontrolovány počáteční a konečné stavy na sborových bankovních účtech a tyto 
souhlasily se stavem v účetnictví (k 1. 1. 2010; k 31. 12. 2010; 31. 8. 2011).
Byla provedena kontrola pokladních dokladů v měsíci květen 2010 a duben 2011. 
Byly namátkově zkontrolovány cestovní příkazy.
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Byly zkontrolovány namátkově faktury přijaté za rok 2010 včetně návaznosti na pokladní 
doklady. 
Byly zkontrolovány grantové platby proti rozhodnutí grantové komise (zápisy).
Doporučení: Komise doporučuje věnovat větší pozornost všem náležitostem cestovních 
dokladů. 
Závěr revizní komise: Neshledali jsme vážnější pochybení nebo porušení právních 
předpisů.

V Praze dne 27. 9. 2011                                           Jan Benda, Arnošt Kobylka, Jana Poláčková

MLÁDEŽ
Mládež pracuje ve  třech věkových kategoriích. Jsou jimi DOROST pro věk (12–15 let), dále 
POROST (15–18 let) a  ODROST (18–25 let). Větší akce mimo Prahu jsou společné pro více 
věkových kategorií.

TYP AKTIVITY 
Celoroční  program pro mladé ve věku 12–25 let s pestrým programem zaměřeným na vedení 
k  víře v  Krista a  poznání Boha, budování osobnosti mladých lidí, na  využití volného času, 
budování hodnotných vztahů, sportovní aktivity atd. Náplní akcí mimo Prahu  jsou kromě výše 
uvedeného aktivity v přírodě, přiblížení podstaty křesťanské víry, jíž je vztah s Ježíšem, rozvíjení 
samostatného myšlení, hry atd. Malé skupinky se scházejí ke společnému sdílení, vyučování, 
poskytování poradenské činnosti a  vedení k  zájmu o  společnost a  osobní rozvoj. Některé 
dobrovolnické aktivity jsou zaměřené na pomoc potřebným –  sociálně znevýhodněným malým 
dětem na Žižkově a podobně.

Skoro všechny schůzky během týdne se konají v  prostorách Na  Žertvách 23 na  Praze 8 
(Palmovka).

Hlavní vedoucí mládeže: Dita Frantíková
Vedoucí věkových kategorií: Michal Klesnil (odrost), Marie Bukáčková (dorost) 

a Štěpánka Bláhová (porost) se zabývají koncepčními rozhodnutími mládeže jako celku.

AKCE
Mládež společně pořádala několik akcí, a to podzimní konferenci, Silvestrovský lyžařský tábor,  
Jarní prázdniny na lyžích, velikonoční Go Camp, English Camp, Teen Camp. Každou druhou 
neděli v měsíci se konalo mládežnické shromáždění Šestá.

Go camp: v době velikonočních prázdnin strávilo cca 25 mladých s vedoucími čas na Žižkově 
v dětském centru Teen Challenge. Centrum se celoročně věnuje práci s pouličními žižkovskými 
dětmi, a my jsme jejich práci podpořili tím, že jsme každé odpoledne měli program se scénkami, 
tancem, povídáním, a soutěže pro děti v parcích Žižkova. Zájem místních dětí byl velký a měli 
jsme dobré příležitosti mluvit s nimi o křesťanství, což především Romy velmi zajímá.

English camp: již tradičně jsme   ve  spolupráci s  Křesťanskou akademií mladých (KAM) 
pořádali tábor zaměřený na výuku angličtiny. Na výuce se podílela skupina mládeže z Phoenixu 
v Arizoně a konal se v Krkonoších.
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Teen camp: Největší společnou akcí mládeže byl letní Teen Camp – tábor ve festivalovém stylu.  
Mnozí mladí lidé považují Teen Camp za  místo, které jim nejlépe pomůže nasměrovat život 
k Bohu a tvůrčímu životnímu stylu. 

Podzimní konference: v  pěkných prostorách kutnohorského gymnázia Jiřího Ortena jsme 
strávili 4 dny nabité programem. Byli tu s námi mladí z pěti dalších měst Čech, a celkem se nás 
sešlo asi 130.  Součástí akce byla příprava programu pro pouliční romské děti a jeho realizace. 
Tématem konference bylo povzbuzení k aktivnímu životu s Bohem a jednoznačnému životnímu 
nasměrování: jsme tu pro Boha a pro druhé.

Vedoucí mládeže spolu strávili dva víkendy určené k  team buildingu a vedení. Měli jsme 
několik zamyšlení nad Biblí a sportovali jsme. Dále probíhala pravidelná přípravná a modlitební 
setkání vedoucích v úterý jednou za 14 dní. 

Šestá: mládežnické shromáždění, které se konalo jednou měsíčně. Chvály vede mládežnická 
skupina Mlask pod vedením Teda Whanga. Účast bývá 80–100 osob. Řečníci bývají z  řad 
mládeže nebo pozvaní hosté.

Dita Frantíková

MISIJNÍ RADA
Misijní rada slouží jako poradní orgán staršovstva, a jedním z jejích úkolů je rozdělovat svěřené 
finance od sboru (čtyři procenta celkového příjmu sboru). Na začátku každého roku se proto 
scházíme a radíme, jak finance rozdělit mezi misionáře.

V  minulém roce šlo o  Dohnalovy a  Pitzmosovy, kteří slouží v  Chorvatsku, Slánské, kteří 
slouží v Rusku narkomanům prostřednictvím organizace Acet, o Mešaka, který slouží v Africe 
těm nejchudším ve  slamech, o  Ivanu Šímovou, která slouží v  Asii, a  o  Patočkovy, kteří jezdí 
pravidelně do  Kambodže, kde pořádají ve  spolupráci s  místní církví úspěšné evangelizace. 
Konkrétní částky jsou uvedeny ve finanční zprávě.

V květnu a  listopadu 2010 jsme navštívili naše misionáře v Chorvatsku. Kromě toho, že jsme 
také sloužili ve sboru, jsme se setkali s Dohnalovými, Pitzmosovými a s Goranem a Katarinou 
Roksandic. (Goran je starším rovinjského sboru.) Nepříliš radostnou součástí naší služby byla 
také pomoc při hledání řešení v napětí, které vzniklo mezi Jirkou Dohnalem a Jirkou Pitzmosem. 
Pitzmosovi se nakonec po 14 letech rozhodli k návratu do Čech. (zpráva ve Sborovém dopise 
12/2010)

Na jaře 2011 jsme se jako rada setkali jednak s Ivanou Šímovou, jednak s Lubošem Patočkou. 
S oběma jsme mluvili o jejich službě a o tom, jakým způsobem jim můžeme jako sbor pomoci. 
S Ivanou jsme pak uspořádali před jejím odjezdem na misijní pole setkání se sborem, kde Ivana 
sdílela svoje zkušenosti z  předchozích misijních výjezdů, i  své plány do  budoucna. Byla to 
i dobrá příležitost k modlitbám za ni.

V dubnu proběhlo setkání s Dohnalovými a naším sborem, kde vyprávěli o začátku služby až 
do dnešních dnů. Jirka poté kázal na květnovém sborovém shromáždění na téma evangelizace 
a modlitba.

Za Misijní radu
Jaroslav Sloboda
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PŘEDNÁŠKY ACET
Mezinárodní křesťanská organizace ACET (AIDS, Care, Education and Training) působí v ČR 
již od  roku 1993. V  našem sboru se do  práce lektorů na  školách zapojilo 5 lidí, v  současné 
době z  našeho sboru je jediným lektorem Vladimír Vácha, který je lektorem od  roku 1995. 
V současnosti je také vedoucím pražské pobočky ACET. 

Těžiště činnosti ACET ČR spočívá v přednáškách pro žáky druhého stupně základních škol 
a studenty středních škol a učilišť. V roce 2010 dostal ACET ČR tříletý grant od Evropské unie. 
Jelikož je ale vázán na práci jen v některých krajích, začal Vláďa přednášet více ve Středočeském 
kraji. Naopak na  přednášky v  Praze nebyly žádné prostředky, v  závěru roku byly některé 
přednášky hrazeny z grantu občanského sdružení Heřmánek, v polovině roku 2011 se podařilo 
získat grant od  F-Nadace. Některé pražské školy si byly ochotny zaplatit přednášku samy. 
Zájem o přednášky je velký, Vláďa přednáší zhruba 3-4 dny v týdnu, v roce 2011 téměř denně. 
Rozšířil se také značně seznam témat, která jsou školám nabízena. Kromě pilotní přednášky 
o problematice HIV / AIDS jsou to témata Moderní je nekouřit, Přátelství a láska, Bolest jménem 
šikana, Nebezpečné sekty, Reprodukční zdraví a antikoncepce, Pornografie a kult krásného těla, 
Bible atd. Většina přednášek je dvouhodinových (tedy dvě vyučovací hodiny za sebou), poměrně 
pravidelně jsou v jednom dni dvě až tři přednášky. Vláďa se také s přednáškami účastní akcí Exit 
Tour, pořádaných Křesťanskou akademií mladých. Takto přednášel v Praze, Kutné Hoře, Brně, 
Karviné, Kolíně a Pardubicích.

V roce 2010 bylo osloveno přednáškami 4190 žáků a studentů, z toho bylo 1308 mimo Prahu. 
V prvním pololetí roku 2011 se zájem ještě zvýšil, více přednášek bylo v rámci grantu EU mimo 
Prahu. V  tomto období bylo osloveno přednáškami 4153 žáků a studentů, z  toho bylo 2915 
mimo Prahu. Velmi často projeví škola zájem o několik témat, takže je možno se do školy vracet 
a třeba i stejné děti oslovit vícekrát různými tématy. 

V přednáškách nepropagujeme křesťanství a nejde tedy o skrytou formu evangelizace, přesto 
si myslím, že smysl této práce je velký. Jednak mladé lidi varujeme pravdivými informacemi 
před virem HIV a dalšími sociálně-patologickými jevy, ale zároveň se dotýkáme i takových témat 
jako jsou drogy, jedinečnost panenství a panictví, interrupce, věrnost v partnerských vztazích 
a  tak dále. Děti jsou konfrontovány s  křesťanským pohledem na  sexuální čistotu a  sexualitu 
a možná často poprvé slyší, že ještě dnes může někdo tyto hodnoty respektovat a nepodléhat 
mediální masáži o normálnosti promiskuitního života.

Doufám, že se podaří získat prostředky pro další práci jednak pro Prahu a  po  skončení 
grantu od EU i pro Středočeský kraj. Byla by škoda ukončit takto rozjetou práci, která je velice 
dobře hodnocena jak pedagogy (není výjimkou, že učitelé říkají, že podobně dobré přednášky 
ještě nezažili), tak i žáky a studenty. Prosím i vás o modlitby, kdo by chtěl tuto službu podpořit 
i více, rád předám další informace.

Vladimír Vácha
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Celý sbor
Celkové příjmy z řádných sbírek 7 164 787    
Pokles oproti roku 2009 5,00%
Aktiva celkem 21 703 631    
Z toho finanční aktiva – banky 1 000 165    
Z toho finanční aktiva – pokladny 244 798    
Rozdíl Příjmy – Výdaje (zisk za období 09/2010 – 08/2011) 644 550    

Grantová komise
Příjmy – odvody regionů (3% z desátků) 216 307    
Výdaje
KMS – dar na kurzy Alfa 35 000    
Teen Challange 50 000    
ACET ČR 30 000    
NF KMS 50 000    
Celkem výdaje 165 000    
Zbývá na další období 51 307    

Misijní rada
Příjmy – odvody regionů (4% z desátků) 288 413    
Výdaje
Dohnalovi 110 000    
Pitzmosovi 60 000    
Slánští 30 000    
Mešak Okumu 20 000    
Ostatní (I. Šímová, L. Patočka, J. Sloboda) 43 656    
Režie + cestovné (PHM + dál. popl. + stravné) 31 588    
Celkem výdaje 295 244    
Čerpáno z minulých přebytků 6 831    

Středisko Žertvy (stavební fond)
Příjmy
Nájem sb. prostor – ostatní 136 135    
Nájem sb. prostor – regiony 187 775    
Odvody 10% + dary 741 230    
Ostatní výnosy (reklamace vrat) 52 750    
Přefakturace nákladů 2 088    
Celkem příjmy 1 119 978    

JAK JSME HOSPODAŘILI OD ZÁŘÍ 2010 DO SRPNA 2011
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Výdaje
Režie 112 122    
Režie – aparatura 8 050    
El. energie 9 945    
Příspěvek na SVJ, opravy a udržování 31 405    
Služby (úklid, správa budovy atd.) 167 640    
Zařízení suterénu (kuchyň, sál atd..) 112 740    
Pojištění majetku 19 136    
Odpis majetku 254 486    
Celkem výdaje 715 524    
Zisk za období 09/2010 – 08/2011 404 454    
Zůstatek na stavebním fondu k 31. 8. 2011 - 3 117 303    

Centrální sbor
Příjmy
Služby – inzerce v SD, xerox, nápoj.automat 8 649    
Služby – nájem sb. prostor 136 065    
Služby – nájem sb. zařízení 13 454    
Služby – semináře (Stohlovi, bibl. škola) 39 200    
Přeúčtování regionů (xerox, auto, dataprojektor) 5 107    
Zboží – prodej CD, Sb. dopisu, potravin, atd. 14 671    
Zboží – prodej knih 26 093    
Úroky (běžný účet, spořicí účet) 10 945    
Kurzové zisky 57    
Ostatní výnosy 1 707    
Dar – fyz. osob (na provoz sboru, adopce, konvokace) 85 627    
Dary – právnické osoby (konvokace) 11 000    
Dotace – Ministerstvo kultury ČR (DDZ 2010, 2011) 45 000    
Evangelizace – sbírka + vstupné (DDZ) 33 944    
Přefakturace nákladů za telefon a internet 6 384    
Odvody regionů 1 730 466    
Celkem příjmy 2 168 369    

Výdaje
Režie (běž. mater., potr., NŠ, aparatura, knihy, kanc. p.) 142 473    
Režie – Sborový dopis 24 293    
Evangelizační akce (DDZ 2010, 2011, Alfa 2011) 57 843    
Prodané knihy (D. Drápala, Základy) 13 553    
Pohonné hmoty 56 666    
Servis (auto, ost. zaříz.) 24 252    
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Cestovné 15 166    
Služby (admin., účet., servis. práce, telef., poštovné, NŠ, ost.) 342 577    
Služby – nájem (sborová shrom., atd.) 64 620    
Služby – semináře 12 363    
Služby – ubytování a stravování 27 321    
Mandátní sml. (Ondráček, Frantíková, Kácha, Božovský, Poborský) 656 088    
Pojištění 7 069    
Mzdy + dohody o prov. pr. (zdr., soc., penz. poj., strav.) 564 597    
Dary (NF NBK, BTM, KSM, adopce, D. Bavister) 43 903    
Fond vzdělávání pro sborové prac. 22 552    
Bankovní, správní, dálniční poplatky, penále 14 534    
Odpisy majetku 9 398    
Členské příspěvky (ČEA) 2 000    
Kurzové ztráty 1 051    
Celkem výdaje 2 102 319    
Zisk za období 09/2010 – 08/2011 66 050    

Středisko Mládež (01 – 08/2011)
Příjmy
Dary práv. osob 16 387    
Dary fyz. osob 7 557    
Dar z regionu Východ 80 000    
Celkem příjmy 103 944    
Výdaje
Režie 6 783    
služby 3 501    
nájemné (Šestá) 16 000    
mzdy (D. Frantíková) 138 900    
Celkem výdaje 165 184    
Zůstatek k 31. 8. 2011 61 240    

Období 01/2010 – 08/2010
Celkové příjmy 5 932 631    
Celkové výdaje 6 528 746    

Odměny pracovníků sboru – tarif při uznané praxi 10 let (odměny určuje volená komise)
mandátní smlouvy 
(poj. i daň hradí příjemce) 35 000 Kč

vedoucí a starší (zaměstnanec) 28 000 Kč

Zaokrouhleno na celé koruny. Zpracovali dne 9. 11. 2011: J. Homolková, L. Ondráček
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VÝROČNÍ ZPRÁVA REGIONU ČERNÝ MOST ZA ROK 2010/2011 
VEDENÍ
Pastor: Pavel Louthan – pověřen vedením regionu
Starší: Pavel Louthan
Vedoucí skupinky: Libuše Kobyláková, Zdena Kačírková, Václav Bouda

DALŠÍ SLUŽBY
a) nedělka: Milena Černá, Šárka Tomaštíková, Petra Jelínková, Pavel Ondrák, Libuše Kobyláková,  
 Miloš Kačírek, Petr Hofman, Jiří a Gabriela Trčkovi
b) chvály: Jiří Jelínek, Pavel Louthan, Milena Černá, Radka Novotná
c) pokladník: Magdalena Louthanová
d) příprava večeře Páně: Magdalena Louthanová
e) zástupce v grantové komisi: Vít Záruba
f) kázání: Pavel Ondrák, Pavel Louthan, Miloš Kačírek
g) reg. knihovna: Helena Zárubová, Libuše Kobyláková
h) narozeniny dětí: Magdalena Louthanová
i) rozpis služeb: Šárka Tomaštíková

PERSONÁLNÍ ZPRÁVY
Vstupy: Miroslava Pípalová
Narození: Jan Bouda
Celkem přibylo: dospělých – 1
 dětí – 1
Výstupy: Michael a Zuzana Zárubovi – přestup do ICF Praha
Vyškrtnutí: Aleš a Štěpánka Kuchynkovi s dětmi: Ester, Sára, David, Lukáš, Filip a Eliška
Celkem ubylo: dospělých – 4

 dětí – 6
Počty členů k 31. 8. 2011

počet dospělých členů – 31
počet pokřtěných dětí (do 18 let) – 16
počet nepokřtěných dětí (do 18 let) – 20

AKCE A SPECIÁLNÍ ČINNOSTI BĚHEM ROKU
PRO REGION
a) regionální dovolená: Letní regionální dovolené jsme prožili v  roce 2010 v  ekologickém 
centru „NATURA RUMBURK“ a  v  roce 2011 v  RZ Jizerky v  Bílém Potoce. Přestože nám náš 
letošní pobyt narušil vydatný několikadenní déšť, obě dovolené byly vydařené a  užili jsme si 
krásný společný prázdninový čas v přírodě.

b) výjezdy: Během uplynulého období jsme uspořádali již tradiční výjezdy mužů a žen do Bělé 
pod Bezdězem. Výjezdů se však zúčastnilo méně lidí než v dřívějších letech. Ženy své výjezdy 
neměly tak časté. Doplnily je společnými posezeními v pizzerii.

c) skupinky: Kromě bohoslužeb v  Komunitním centru Motýlek jsme se pravidelně scházeli 
na skupinkách.
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Líba Kobyláková pokračovala ve vedení skupinky pro děti, Zdena Kačírková vedla dvě skupinky 
pro ženy a i muži měli možnost každý týden se scházet, sdílet se, modlit se a studovat společně 
písmo.

d) bohoslužba mládeže: Petra Kačírková spolu s  ostatními mládežníky připravili regionální 
bohoslužbu. Program se jim povedl a  ze shromáždění jsme si kromě požehnání odnesli 
povzbuzení a  Ti mladší navíc získali dobrou zkušenost ve  službě druhým. V  následujícím 
období bychom mládeži rádi dali častěji prostor k  uplatnění jejich obdarování při pořádání 
dalších mládežnických bohoslužeb.

e) Beránek – setkávání křesťanských maminek s dětmi na Černém Mostě: Šárka Tomaštíková 
i  nadále spolupracovala ve  vedení pravidelných setkávání křesťanských maminek s  dětmi 
Beránek. Zároveň vedla 1x měsíčně páteční setkání pro děti s chválami a tanci.

MIMO REGION
a) speciální bohoslužby pro veřejnost
Před Vánoci jsme uspořádali v Motýlku Vánoční bohoslužbu s programem určeným pro naše 
nevěřící přátele a sousedy.

V rámci pravidelných bohoslužeb jsme uspořádali několik společných shromáždění s Církví 
Bratrskou Rajská Zahrada. Na  velikonoční neděli jsme společně pořádali Slavnost vzkříšení 
v KD Kyje, na kterou byla zvána veřejnost z Černého Mostu a okolí. S úzkou spoluprácí, kterou 
chceme rozvíjet, počítáme i do dalšího období.

b) čtení bible 
V roce 2010 a 2011 jsme spolu s CB Rajská Zahrada pořádali v rámci Celonárodního čtení bible
veřejné čtení bible u stanice metra Černý Most.

c) modlitební setkání za ČM
Někteří členové regionu se zúčastňovali spolu s křesťany z různých církví modlitebních setkání 
za ČM.

d) Mezinárodní dům modliteb (IHOPP)
Náš region byl a je úzce propojen se službou Mezinárodního domu modliteb v Praze (IHOPP). 
Na  vedení se aktivně podílí Radka Novotná, modlitební zaštítění této služby věrně vykonává 
Líba Kobyláková.

Miloš Kačírek je předsedou správní rady Nadace IHOPP. Radka Novotná je hlavním vedoucím 
pravidelných setkání modlitební stráže mládeže, které se konají dvakrát týdně a organizuje akce 
modlitebně-uctívací stráže mládeže FRIDAYOUTHWATCH. Na  zajištění těchto aktivit začal 
v roce 2011 s Radkou spolupracovat Pavel Ondrák. Mezinárodní dům modliteb jsme podpořili 
i finančně.

e) misie
Podporovali jsme i  nadále Mešaka Okumu, který slouží v  Keni. Jeho službu jsme podpořili 
prostřednictvím NF KMS finančně částkou 10 000 Kč.

f) další dary
Finančně jsme podpořili také projekt Českého studijního překladu bible, misijní výjezd Jany 
Heřmanové do Keni, projekt evangelizace cizinců v ČR – „Ondřej“.
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FINANČNÍ ZPRÁVA ROČNÍ
Příjmy 
desátky 344 547,00
ostatní 670,00
celkové příjmy 345 217,00

Výdaje 
podíl na společných sborových výdajích 82 691,00
podíl na misijním fondu 13 782,00
podíl na stavebním fondu 34 455,00
podíl na darech navenek 10 336,00
mzdy   38 000,00
nájemné  26 205,00 
režie   59 575,98 
evangelizace  8 676,00 
dary (IHOPP, NFKMS, KMS, CKS) 30 520,00
celkové výdaje  304 240,98
stav reg. účtu k 31. 8. 2011  577 352,15

FINANČNÍ ZPRÁVA ZA 1.–8. /2010 
Příjmy 263 244,00
Výdaje 248 319,03

HODNOCENÍ
CHARAKTERISTIKA REGIONU
Region tvoří především rodiny s dětmi. Dětí je víc než dospělých. Lze ho charakterizovat jako 
sbor rodinného typu s důrazem na osobní vztah s Bohem, modlitby, uctívání a vystrojení mladé 
generace. Velká většina členů regionu je již delší dobu věřící. Scházíme se v prostorách bývalé 
mateřské školky. Již jsme se  pokoušeli několikrát najít nějaké nové, vhodnější prostory, ale 
dosud marně.

HODNOCENÍ MINULÉHO ROKU A VÝHLED DO OBDOBÍ 2011/2012
Rok 2010 a  2011 se vcelku podobal roku 2009. Pokračovali jsme v  již rozjetých aktivitách 
a některé se nám dařilo dál rozvíjet, zvláště ve spolupráci se sourozenci ze sboru Církve Bratrské 
Rajská Zahrada. 

To, co dělá náš region, je naše společné dílo, každý z nás je nějak obdarovaný a může dělat ty 
věci, které pro něj Bůh připravil. Každý je důležitý a na shromáždění i mimo ně má prostor toto 
své obdarování uplatnit. 

Náš společný záměr jest: rozšíření Božího království na ČM a okolí. Pokračovali jsme s osobními 
modlitbami za naše sousedy. 

Do  budoucna máme velkou vizi: V  každém vchodu skupinka, v  každé ulici sbor, na  ČM 
„celosbor“..... Máme-li velkého Boha, nemůžeme nemít velkou vizi. Bůh chce, aby i lidé bydlící 
v  oblasti Černého Mostu byli zachráněni. Budeme pokračovat v  modlitbách za  toto místo – 
za východní bránu Prahy. Pokusíme se o více aktivit zaměřené na lidi, kteří ještě nepoznali Boží 
lásku a nepřijali záchranu, kterou jim Bůh nabízí.
Zpracoval: Pavel Louthan
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       VÝROČNÍ ZPRÁVA REGIONU JIH ZA ROK 2010/2011 
VEDENÍ
Pastor: Miloš Poborský
Starší: Viktor Burda (ze zdravotních důvodů rezignoval ke konci roku 2010)
Pětník: Miloš Poborský
Vedoucí skupinky

skupinky pro dospělé: Stanislav Roubal, Matouš Zoubek (převzal od Viktora Burdy v září 
2010), Renáta Stodůlková (skupinka maminek, převzala od Heleny Popelkové v lednu 2011) 
Miloš Poborský (sk. v Kytíně, v květnu 2011 převzala vedení Marcela Láníková), Dan Drápal 
(od září 2011)
chválicí skupinka: Ted Whang
Kromě „klasických“ skupinek se scházely i „miniskupinky“ (v současnosti se nescházejí)

DALŠÍ SLUŽBY
a) nedělka: pověřeni vést NŠ: Jana Machulková (do srpna 2011), Josef Machulka (od září 2011)
 služba v NŠ: Josef a Jana Machulkovi, Martina Šplíchalová, Petr a Renata Michálkovi,  
 Lucie Bendová, Eliška Zlonická, Adéla Ptáčková, Renata Stodůlková, Viktor Burda,  
 Hana Kudlíková, Marie Šímová, Radek a Monika Čermákovi, Eva Poborská
b) chvály: Ted	Whang,	Renata	Michálková,	Michaela	Zoubková,	Eva	Poborská,	 Jaromír	Hrad,		
	 Ivana Šímová, Matouš Zoubek, Hana Kudlíková (do června 2010), Kristýna Petráčková
c) pokladník: Jindra	Soukupová
d) příprava večeře Páně: Dáša Blažková, Marie Denková, Alena a Kateřina Sanislovy,  
 Tomáš Bártík
e) zástupce za region ve mzdové komisi: Stanislav Roubal
f) zástupce v grantové komisi: Stanislav Roubal
g) kázání: Miloš Poborský, Viktor Burda, Ted Whang, Matouš Zoubek, Lubomír Ondráček,  
 Stanislav Roubal, Ivana Šímová, Petr Kácha, Daniela Čížkovská, Jan Eriksen, Věra Hájková
h) letní tábory: prodloužený víkend. pobyt rodin na  Selešce (květen 2010) a  v  Orlovech  
 (květen 2011), letní tábor pro rodiny s dětmi pod Tee-Pee (2010 a 2011) – Radek Čermák
ch) zvučení: Jiří Zlonický, Matouš Zoubek
i) grafika, pozvánky, tvorba web.stránek, video: Matouš a Míša Zoubkovi
j) narozeniny: Jirka a Zoja Zloničtí, Miloš Poborský
k) služba v AGLOW, překlady na shromáždění: Daniela Čížkovská
l) služba v ICEJ, vaření na sborových akcích: Marie Denková
m) příprava sálu a  aparatury pro bohoslužby: Ted Whang, Matouš a  Michaela Zoubkovi,  
 Jiří Zlonický a další členové reg.
n) regionální fonotéka v mp3 na webu: Jiří Zlonický
o) modlitební: schází se u Dáši Blažkové a Marie Denkové
p) služba v týmu Biblických přednášek: Miloš Poborský, Dan Drápal, Adam a Kristýna  
 Petráčkovi, Jaromír a Jana Hradovi, Michaela Zoubková, Jiří Zlonický 
q) Velikonoční a Vánoční tvoření: tým služebníků pod vedením Renáty Stodůlkové
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PERSONÁLNÍ ZPRÁVY
Vstupy: Josef a Jan Machulkovi (III.2010), Matouš, Michaela, Zachariáš a Elizabeth Zoubkovi 
(VII.2010), Tomáš Bártík, Alena a Kateřina Sanislovy (IX.2010), Lucie Flajšmanová (IX.2010)
Narození: Anna Čermáková
Celkem přibylo:  dospělých – 8

 dětí – 3
Výstupy:  Cecilie Fišnarová (IV. 2010), Zuzana Hunalová – přestup do ČCE (I. 2011), 
 Hana Kudlíková – zemřela 26. 8. 2011
Celkem ubylo: dospělých – 3

 dětí – 0
Svatby: Adam Petráček a Kristýna Šedivá (7. 1. 2011)
Křty:  Lucie Flajšmanová , Helena Navarová, (obě 19. 6. 2010), Johana Machulková (21. 8. 2010), 
 Kateřina Sanislová (26. 9. 2010)
Počty členů k 31. 8. 2011

 počet dospělých členů – 51
 počet pokřtěných dětí (do 18 let) – 4
 počet nepokřtěných dětí (do 18 let) – 24

AKCE A SPECIÁLNÍ ČINNOSTI BĚHEM ROKU
PRO REGION
a)  regionální dovolená
 zimní dovolená v Horní Blatné (2010 i 2011)
 letní dovolená Benecko – Krkonoše (2010) a Boží Dar – Krušné hory (2011)
b)  akce pro děti
 - Sederová večeře pro děti u Michálků (2010 i 2011)
 - Mikulášská slavnost pro děti u Michálků (2010 i 2011)
 - pravidelná florbalová utkání v tělocvičně ZŠ Mráčkova

MIMO REGION
a)  evangelizace
 Skupinka St. Roubala – programy v domě s pečovatelskou službou
 Vánoční výtvarné tvoření (prosinec 2010) a Velikonoční výtvarné tvoření (duben 2011)
 Několik speciálních programů na evangelizačních biblických hodinách

FINANČNÍ ZPRÁVA ROČNÍ (ZÁŘÍ 2010 – SRPEN 2011)
Příjmy 
desátky 741 079
ostatní  129 170
celkové příjmy 870 249

Výdaje 
podíl na společných sborových výdajích 187 136
podíl na misijním fondu  31 189
podíl na stavebním fondu 77 974
podíl na darech navenek 23 392
mzdy  489 835
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nájemné 56 700
členské příspěvky CKS 20 160
režie  18 994
evangelizace 4 315
Nedělní škola – materál, potraviny 3 085
dary (KS Nymburk – na sborovou budovu) 6 800
celkové výdaje  919 581
stav reg. účtu k 31. 8. 2011 759 649
Pozn: Hospodářský výsledek -49 332,- je dán faktem, že refundace mzdy pastora za část pracovního 
úvazku odpracovaného ve  prospěch České kanceláře Alfy se vyúčtovává koncem kalendářního 
roku. Dá se očekávat, že shodek bude refundací pravděpodobně zcela pokryt.

FINANČNÍ ZPRÁVA ZA leden – srpen 2010 
Příjmy 637 175
Výdaje 598 242

HODNOCENÍ
CHARAKTERISTIKA REGIONU
Charakter regionu se během let 2010–2011 nijak nezměnil. Na regionu jsou nejsilněji zastoupeny 
rodiny s dětmi. Počet dětí členů regionu se početně blíží polovině počtu dospělých členů.

ČÍM MŮŽEME PROSPĚT OSTATNÍM
Region Jih pořádá biblické přednášky, kterých je možné se zúčastnit, nebo jsou k  dispozici 
na www.biblicke.cz
Ted Whang vede mládežnickou chválicí skupinu Mlask a  podílí se na  mládežnickém 
shromáždění Šestá. 
Miloš Poborský vede kurzy Alfa na celosborové rovině.

HODNOCENÍ MINULÉHO OBDOBÍ (1. 1. 2010 – 31. 8. 2011)
Toto hodnocení výjimečně popisuje období posledních dvaceti měsíců. Důvodem je 
staršovstvem odsouhlasená změna hodnoceného období, (z  leden – prosinec na  září – 
srpen). Toto období bilancování považujeme z hlediska plánování i života sboru za mnohem 
praktičtější. Příští výroční zpráva se bude týkat období IX. 2011 – VIII. 2012.

Asi nejvýznamnější změnou byl přesun regionálních bohoslužeb ze společenského 
sálu ZŠ Mráčkova do  malého divadelního sálu KC Novodvorská k  1. 7. 2010. V  ZŠ Mráčkova 
jsme dostali výpověď po  11 letech, bohoslužby jsme tam přesunuli k  13. 6. 1999 z  KD Labe. 
Za dvacet let existence regionu se tedy scházíme na třetím místě Prahy 4. Před přesunem jsme 
prověřili veškeré možnosti pronájmů včetně trvalého pronájmu, které území Prahy 4 aktuálně 
nabízela. Ač je Praha 4 rozlohou velká, vhodných zařízení k pronájmu je skutečně poskrovnu. 
Za pronájem v KC Novodvorská jsme tedy o to vděčnější, byť sál v některých ohledech není zcela 
optimální. Vnitřní prostory KC jsou ale mnohem hezčí než ZŠ a region zde věřím našel své nové 
dlouhodobé místo působení.

K červnu letošního roku máme za sebou dva roky pořádání Biblických přednášek. Tým vedení 
biblických zvažoval, jak s biblickými pokračovat. Museli jsme konstatovat, že původní záměr, totiž 
znovu otevřít biblickou jako bránu do sboru pro hledající, se nepodařilo uvést do praxe. Proto 
jsme se na školní rok 2010/2011 rozhodli biblické propojit se stávajícími skupinkami, biblickou 
pořádat jen 1x za 14 dní. Druhý týden se pak scházejí skupinky ke sdílením, modlitbám a osobní 
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reflexi tématu, který byl minulý týden na biblické. Záznamy z biblických i otázky k osobní reflexi 
jsou k dispozici na webu biblicke.cz. Stránky jsou navštěvovány křesťany z celé naší země, takže 
v širším slova smyslu tak sloužíme dalším křesťanům v naší zemi. Díky prvnímu kontaktu přes 
Biblické se i na nedělní bohoslužby regionu přišlo podívat několik lidí.

S  vděčností musím říci, že se nám v  uplynulém období podařilo udržet dvě oddělení 
nedělní školy. Oddělení byla spojená většinou jen tehdy, když jsme dopředu věděli, že můžeme 
z konkrétních důvodů očekávat méně dětí. Používáme výborně připravený sborový učeb. plán 
vytvořený Ráchel Bícovou. Duchovní práci rodičů s  dětmi podporujeme formou sdílení nad 
pracovními sešity. Ty se mohou rodičům stát určitým nástrojem k  duchovnímu rozvoji dětí. 
Díky různým regionálním akcím pro rodiny vytváříme prostor pro rozvoj blízkých přátelských 
vztahů mezi dětmi.

Chválicí skupina Teda Whanga v uplynulém období prošla řadou změn. Nakonec se ustálila 
sestava Ted Whang, Michaela Zoubková a Eva Poborská, která takřka vždy zajišťuje chvály.

Regionální modlitební probíhaly jednou za měsíc u Marie Denkové. Účast se pohybovala 
mezi 5-11 modlitebníky. Modlíme se za potřeby členů sboru, region, církev, naši zemi a Izrael. 
A  také za  aktuální dění jako jsou například blížící se události. Je to jedno z  velmi důležitých 
setkání regionu, kde chceme, aby k nám Pán mluvil. Obdobně probíhají i modlitební nedělní 
odpoledne u Dáši Blažkové. Účast je o něco menší, chodí cca 2-5 lidí.

Před Velikonocemi a Vánoci jsme pod vedením Renáty Stodůlkové uspořádali pro rodiče 
s dětmi výtvarné tvoření. Záměrem bylo pozvat lidi z našeho okolí na akci, kde by měli možnost se 
osobně seznámit s křesťany a pak jsme je zvali na Velikonoční a Vánoční bohoslužbu. Připravili 
jsme celkem 10 stanovišť s různými výtvarnými technikami. Kromě rodičů a dětí z regionu přišlo 
na  pozvání několik dalších rodin s  dětmi. Účast zvláště na  posledním Velikonočním tvoření 
v  KC Novodvorská byla dobrá, všechna stanoviště byla trvale vytížena. Akce byly připraveny 
velice kvalitně, dík patří všem, kteří ochotně přiložili ruku k dílu. Škoda jen, že se nám ve větší 
míře nepodařilo hosty pozvat i na bohoslužby.

Před Velikonocemi a  Vánoci skupinka Standy Roubala navštívila (již po  páté) Dům pro 
seniory. Záměrem je v  tuto roční dobu potěšit seniory, přinést Boží slovo a chvály, zvěstovat 
evangelium, pohovořit se seniory a obdarovat je drobnými dárky. 

Nově jsme vytvořili regionální web www.prahajih.cz a  web www.biblicke.cz. Naleznete 
na  něm aktuální dění na  regionu, záznamy z  kázání a  biblických, ale třeba i  přihlašovací 
formulář na nedělní florbal. Oba weby jsou pravidelně aktualizovány.

Regionální starší Viktor Burda závažně onemocněl a  na  základě toho ke  konci roku 2010 
rezignoval na službu ve sboru. Jako starší regionu v tuto chvíli zůstává pouze pastor regionu. 
Modlíme se za nové regionální starší.

Na podzim 2010 jsme plánovali uspořádat regionální kurz Alfa, který měl vést Viktor Burda. 
Kvůli Viktorovým zdravotním potížím se kurz nakonec nepodařilo uspořádat.

Pastor Miloš Poborský byl v uplynulém období na regionu zaměstnán na 3/5 - 4/5 úvazek. 
Zbývající část úvazku pracoval pro KMS jako vedoucí České kanceláře kurzů Alfa. 

V  roce 2010 jsme měli celkem čtyři křty – dva u  nově příchozích lidí a  dva u  dětí členů 
regionu. V první polovině r. 2011 se žádný křest neuskutečnil. 

Ivana Šímová v květnu 2011odjela na misijní výjezd do země patřící do bloku bývalého SSSR. 
Jako region za ní chceme duchovně stát a v rámci možností ji budeme i finančně podporovat.

Po čtyřech letech vedení skupinky v Kytíně Miloš Poborský vedení skupinky předal Marcele 
Láníkové. V posledním roce proběhlo několik modlitebních a misijních aktivit v Mníšku pod 
Brdy a  okolí. Na  podzim r. 2009 to byly kurzy Alfa, díky kterým dodnes chodí na  skupinku 
v Kytíně dva noví lidé. Dále proběhlo několik modlitebních výjezdů skupiny starších KS Praha, 
koncert modliteb a chval v únoru 2011 (účast cca 43 lidí, převážně z KS Praha a místní křesťané), 
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dvě veřejná čtení Bible (na náměstí v Mníšku při příležitosti místních trhů a o pouti na Skalce). 
Celý rok se pravidelně scházela modlitební skupina u Růženy Klimentové (účast cca 3-10 lidí).

Členové regionu každoročně pomáhají s  pořádáním akce na  podporu Izraele a  proti 
antisemitismu „Všichni jsme lidi“, kterou pořádá ICEJ. 

V létě 2011 jsme se scházeli dohromady jako celý sbor. Reagovali jsme tak na podnět, který 
nám přinesl Peter Game. V červenci probíhaly bohoslužby ve sborové budově ČCE U pošty 1 
a v srpnu na Střeleckém ostrově. Ohlasy na toto letní uspořádání bohoslužeb byly veskrze velice 
pozitivní.

Mohli jsme vyvíjet řadu různých aktivit díky Vám, kteří jste převzali zodpovědnost za nějakou 
službu. Bez Vaší služby se region neobejde. Patří Vám za to zvláštní díky.

Příjmy regionu z  desátků od  1. 1. 2010 do  31. 8. 2011 činily 742  779 Kč. Všem, kteří sbor 
finančně podporují, velice děkuji. Bez vaší finanční obětavosti bychom toho nemohli uskutečnit 
pro Boží království tolik.

VÝHLED DO OBDOBÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2011/2012
Život na regionu chceme formovat a poměřovat sborovou vizí – „Kristem proměněné životy“ 
a také v souladu se současnou prioritou sborového života – zvěstováním evangelia.

V  červnu 2012 vyhodnotí tým vedení biblických třetí rok pořádání Biblických přednášek. 
Na  začátku jsme se jako tým shodli, že Biblické nechceme pořádat „jen tak“, ale chceme 
vyhodnocovat ovoce této služby a  zároveň chceme hledat aktuální vedení od  Pána. Vizí 
biblických hodin je nabídnout na Praze 4 kvalitní systematické vyučování Božího slova, které 
bude mít i evangelizační rozměr. Naším cílem je, aby biblické měly i evangelizační dopad a staly 
se jednou z cest, kudy přichází noví lidé do regionu. V tomto školním roce biblické proběhnou 
v režimu 1x za 14 dní a budou propojeny s regionálními skupinkami.

Na podzim proběhne celosborový běh kurzů Alfa. Tým bude vytvořen ze služebníků různých 
regionů. Na základě prorockého slova, které přijal Miloš Poborský, usilujeme o to mít velký kurz 
a naplnit prostory velkého sálu Na Žertvách.

Zvažujeme uspořádání jarního běhu kurzu Alfa v rámci regionu Jih. 
Vidíme jako potřebné, aby děti členů regionu měly společné zážitky i  mimo nedělní 

bohoslužby. Proto pro ně připravujeme různé společné rodinné a  sportovní akce. Budou 
to nejspíš Mikulášská besídka, sederová večeře o Velikonocích, pobyt rodin s dětmi v květnu 
a florbal 2x měsíčně. Roste také účast regionálních dětí na sborových programech jako jsou letní 
tábory Meetpoint a Tábor Lévitů. Chceme pamatovat na to, aby potřeby zdravého duchovního 
růstu našich dětí měly v tom co na regionu děláme prioritu.

Misijní aktivity v Mníšku a okolí se pomalu více a více stávají záležitostí celého KS Praha. 
Kromě skupinky Marcely Láníkové a  modlitební skupinky u  Růženy Klimentové pokračuje 
podpora dalších místních aktivit a to i jiných regionů. Proběhne modlitební boj za město, kdy se 
budeme modlit ve všech ulicích ve městě. Na Vánoce chceme uspořádat Adventní bohoslužbu 
v místním kulturním domě.

V zimě a v létě uspořádáme opět vlastní regionální dovolenou. Zimní bude tradičně na faře 
v Horní Blatné, místo pro letní se hledá. Nejspíš proběhne na novém místě, abychom poznávali 
nová místa naší země.

Finanční situace regionu umožňuje, aby byl pastor i v roce 2011/2012 zaměstnán pro region 
na 3/5 úvazku. Zbývající 2/5 úvazku bude pracovat pro Českou kancelář Alfy.

Zpracoval: Miloš Poborský
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      VÝROČNÍ ZPRÁVA REGIONU JIHOVÝCHOD ZA ROK 2010/2011 
VEDENÍ
Pastor: Zdeněk Rašovský
Poradní tým: Elena Zemanová, Mirek Šída, Tomáš Pešl, Richard Sotorník, Vlasta Sotorníková
Pětník: Zdeněk Rašovský
Vedoucí skupinky: Richard Sotorník, Babeta Rašovská, Mirek Šída, Zdeněk Rašovský

DALŠÍ SLUŽBY
a) nedělka: Vlasta Sotorníková, Veronika Doležalová, Babeta Rašovská, Iveta Starostová,  
 Dana Bartošová, Kristýna Zemanová, Pavel Kukačka
b) chvály: Markéta Heřmanská, Martin Heřmanský, Katka Naitová, Vašek Hájek, Monika Walker
c) pokladník: Iveta Liebigová
d) dárky pro děti: Eliška Táboříková
e) zástupce za region ve mzdové komisi: není
f) zástupce v grantové komisi: není
g) kázání: Zdeněk Rašovský, Luboš Ondráček, Petr Kácha, David Snell, Robert Filip,  
 Tomáš Dittrich
h) záznam slova: Ivan Sgall
ch) letní dovolená: Andrea Pešlová
i) příprava her pro děti (letní dovolená) a výlety: Tomáš Pešl, Vašek a Zdeňka Hájkovi
j) pomocníci Lenky Markové: Marek Jaxa-Rožen, Tomáš Pešl, Monika Walker
k) zvučení: není
l) pomoc s přípravou shromáždění a občerstvení: Laďka Ebenstreitová, Ivan Sgall
m) sborový dopis: Andrea Pešlová
n) regionální web: Jana Šídová
o) dětská kapela: Monika Walker

PERSONÁLNÍ ZPRÁVY
Vstupy: Monika Walkerová, Pavel Kukačka
Narození: Tadeáš Hájek, Matěj Šída
Celkem přibylo: dospělých – 2 
 dětí – 2
Výstupy: Martin a  Erika Oberfalcerovi, Jan Kršiak, Martina Vedralová, Martina Vedralová ml., Zlatka 
Kakešová, Aleš a Hana Líbalovi, Dana Bartošová
Vyloučení: David Starosta
Celkem ubylo: dospělých – 10
 dětí – 6
Svatby: žádná
Křty: David Suttý
Počty členů k 31. 8. 2011

počet dospělých členů – 36
počet pokřtěných dětí (do 18 let) – 1
počet nepokřtěných dětí (do 18 let) – 27 
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AKCE A SPECIÁLNÍ ČINNOSTI BĚHEM ROKU
PRO REGION
a) tábory
b) regionální dovolená: Dovolená 2010 – Blato, Nová Bystřice

 Dovolená 2011 – Herlíkovice, Krkonoše

MIMO REGION
a) evangelizace: Manželské večery, Alfa
b) atd. další akce

FINANČNÍ ZPRÁVA ROČNÍ
Příjmy 
desátky 746 268,00 
ostatní  21 531,00 
celkové příjmy 767 799,00

Výdaje 
podíl na společných sborových výdajích  179 104,00 
podíl na misijním fondu 29 850,00
podíl na stavebním fondu 74 627,00
podíl na darech navenek  22 388,00
mzdy  217 438,00
nájemné  103 373,00 
režie  20 120,00 
evangelizace  46 632,00 
dary (ubytování Kácha, KCR Heřmánek) 20 650,00 
poštovné  636,00
služby provoz sboru  19 645,00
Členské příspěvky CKS  18 720,00
celkové výdaje  753 183,00 
stav reg. účtu k 31. 8. 2011 1 256 790,21

FINANČNÍ ZPRÁVA ZA 1.–8. /2010 
Příjmy 411 450,00
Výdaje 415 750,81

HODNOCENÍ
CHARAKTERISTIKA REGIONU
Na regionu je převaha rodin s dětmi. Převážně tedy střední generace. Velkou radost nám dělají 
ostatní věkové skupiny, které nás velmi dobře doplňují. 

ČÍM MŮŽEME PROSPĚT OSTATNÍM
V letošním i minulém roce jsme pořádali Manželské večery. Rádi bychom v nich pokračovali 
i  nadále. Vřele doporučujeme každému manželskému páru, který chce jít v  manželství dál. 
Manželské večery jsou i pro bezproblémová manželství.
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HODNOCENÍ MINULÉHO ROKU
Milý regione,
Během posledního období, které v  této zprávě bilancujeme, došlo k  odchodu celkem deseti 
lidí a naopak do života regionu se zapojili dva noví členové. Hlavním důvodem odchodů byl 
spor mezi dvěma členy regionu a  nejednota v  otázce učení ohledně Boží trojice. Přes lítost 
z odchodů mám radost z nově příchozích, kteří jsou pro mne velkým povzbuzením. V oblasti 
hospodaření je období září 2010 až srpen 2011 vyrovnané. Regionální finance byly v zisku. Je 
nutné ovšem napsat, že je to hlavně díky nadstandardnímu roku 2010. Naopak za část roku 2011 
se region dostal do výrazné finanční ztráty. Situace není tedy lehká, ale jsem rád, že Bůh s námi 
i přes těžkosti jedná a vidím zapálení u lidí, kteří mají srdce pro Boží jednání na Jižním Městě. 

Poradní tým fungoval ve  složení Petr Kácha, Tomáš Pešl, Vlasta Sotorníková, Elena 
Zemanová, Mirek Šída a Zdeněk Rašovský. Richard Sotorník odjel do Kanady na delší období 
a Mirek Šída z důvodu rodinných povinností a časové vytíženosti v poradním týmu skončil. Chci 
všem poděkovat za jejich nasazení a obětavost, protože je moc příjemné s nimi být a sloužit. 
Zvláště pomoc Petra Káchy, který má dost jiných povinností, je povzbuzením. Na týmu jsme 
kromě provozních věcí sboru řešili otázku společných prostor, regionální dovolené, evangelizaci 
s Martinem Ševčíkem, Alfu, Manželské večery a další. 

Skupinku Ríši Sotorníka začala vést po jeho odjezdu Elena Zemanová. Moc díky za její službu 
a čas, který věnovala lidem ze skupinky. Na Ríšově skupince byl ještě před odjezdem pokřtěn 
David Suttý. Během roku vznikla nová skupinka pro svobodné. Jejich počet na  regionu není 
velký, proto potřebují o to víc povzbudit. Myslím, že skupinka přinesla ovoce i růst jednotlivým 
členům. Mne osobně velmi povzbuzovala a  jsem za ní vděčný. Byl jsem rád, že na ni chodili 
hosté ať už z Alfy nebo rodin členů skupinky. Skupinka Babety Rašovské se rozrůstala o další 
ženy z regionu a myslím, že je to zdravé společenství, které se povzbuzuje vzájemně v Božím 
životě. Přestože jako maminky mají nemálo povinností, tak si najdou čas na společné sdílení 
a budování. 

Průměrná účast na  nedělních regionech klesla. Nejčastěji kázal Zdeněk Rašovský, Luboš 
Ondráček a  Petr Kácha. Petr pokračoval v  tématu identita v  Kristu. Zdeněk začal kázat 
na jednotlivé epištoly Nové smlouvy. Cílem bylo, abychom lépe znali Boží slovo a život prvotní 
církve. Prozatím se podařilo kázat na  list Galatským a  část listu Efezským. Během roku opět 
přijel David Snell a povzbuzoval tím, že jsme „těhotní“, ale „porod“ bude něco stát. Zejména 
pak překonání překážek. Myslím, že to je stále aktuální slovo. Chvály na regionu měli Monika 
Walkerová, Vašek Hájek, Katka Naitová a  Martin a  Markéta Heřmanští. Jsme moc rád, že 
máme téměř tři kompletní skupinky chval. Na  regionu zajišťoval nahrávání kázání Ivan Sgall 
a občerstvení se věnovala v části roku Laďka Ebenstreitová. Moc díky všem. 

Počet našich dětí sice klesl na 27, ale stále je to jedna z priorit našeho společného života. 
Kromě nedělky jednou za  měsíc pořádá Vašek Hájek výlety pro děti, které jsou skvělou 
příležitostí, aby rostlo nejen společenství dětí, ale i rodičů s nimi. Je jen škoda, že tento potenciál 
nevyužíváme naplno. Chci poděkovat všem nedělkářům, kteří věnovali čas a práci na přípravu 
jednotlivých nedělek. Zvláště pak Daně Bartošové za její skvělou službu a Ivetě Starostové, které 
se službou v  nedělce skončily. V  průběhu roku fungoval i  tým nedělkářů, který vedla Vlasta 
Sotorníková. Moc díky Vlastě za službu nejen pro nás, ale i pro Akšepana, na kterého už roky 
věrně myslí. Do  týmu se nově zapojil Pavel Kukačka. Protože vnímáme jako jednu z  priorit 
duchovní růst našich dětí, tak chceme v dalším roce uskutečnit rodinná shromáždění v rámci 
nedělních bohoslužeb.

Na  regionální dovolené jsme byli v  Horském domově Herlíkovice v  Krkonoších. Znovu 
s námi byl Petr Kácha s rodinou a moc děkujeme za povzbuzení, které jsme mohli vzít. Jeden 
z  nejhezčích večerů byl právě pod jeho vedením, kdy jsme se sdíleli o  obdarováních, která 
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vzájemně máme. Bylo moc hezké vidět, jak si jeden druhého vážíme a  kolik dobrých věcí 
na sobě vidíme. Zároveň jsme si začali uvědomovat, že potřebujeme větší hlad po duchovních 
darech a tím vlastně větší touhu po Boží přítomnosti. Radost mám i z toho, že s námi opět byli 
nevěřící přátelé, kteří se rádi vracejí. 

Během roku bylo moc povzbudivé znovu dělat Manželské večery spolu s Honzou a Miladou 
Frolíkovými.

Na večery chodili někteří lidé poprvé do církevního prostředí a podle ohlasu se jim kurz líbil. 
Na podzim loňského roku také proběhla Alfa za spolupráce s CB Jižní Město. Na Alfu chodili 
pravidelně 2 až 3 hosté a někteří se objevili na skupince nebo na nedělním shromáždění. V závěru 
školního roku jsme začali připravovat evangelizaci s Martinem Ševčíkem, která proběhla v září. 

VÝHLED DO OBDOBÍ 2011/2012
I  přes nelehké věci, které jsme si prožili, stále vyhlížím růst. Jak náš osobní, tak početní. 
V příštím roce chceme uspořádat kavárnu pro nevěřící za účasti zajímavého řečníka. Cílem je 
zvěstovat evangelium v prostředí, které je lidem přirozené a využívat témata, která lidi zajímají. 
Hlavní prioritou je, abychom drželi při sobě a byli si oporou a povzbuzením. K tomu budeme 
potřebovat, abychom žili v  Boží blízkosti a  z  Jeho milosti. Stále hledáme nové prostory pro 
nedělní bohoslužby. 
Zpracoval: Rašovský Zdeněk

       VÝROČNÍ ZPRÁVA REGIONU PALMOVKA ZA ROK 2010/2011
VEDENÍ
Pastor: Martin Čunek
Starší: Martin Čunek, Tomáš Dittrich
Pětník: Martin Čunek
Vedoucí skupinky: Martin Čunek, Jan Svárovský, Helena da Costa, Hana Chalupníková

DALŠÍ SLUŽBY
a) nedělka: Helena Wachtlová, Marcela Bláhová, Denisa Pocnarová (předškolní oddělení)  
 Lucie Beštová, Veronika Beštová, Lída Ďoubalová, Katka Vávrová, Eliška Slobodová  
 (mladší školní oddělení)
 Laďka Havlová, Luboš Komárek, Pavel Chalupník (starší školní oddělení) 
b) chvály: Jan Knížek, Laďka Havlová, Jan Gagalík, Miloš Charvát, Martin Čunek, Jakub Jersák,
 Jana Jersáková, Kamil Nešetřil, Vít Pleva, Jiří Bešta, Hana Chalupníková 
 a děti z nedělní školy
c) pokladník: Lumír Ptáček, Marek Veteška
d) příprava večeře Páně: Pavel Mach, Eliška Slobodová
e) zástupce za region ve mzdové komisi: Eduard Bláha
f) zástupce v grantové komisi: není
g) kázání: Martin Čunek, Tomáš Dittrich, Jan Svárovský, Lubomír Ondráček, Dita Frantíková,  
 Jaroslav Sloboda, Šimon Dittrich, hosté
h) ohlášky: Eliška Kalinová
ch) letní tábor: Štěpánka Bláhová, Petra a Tomáš Dostálkovi, Jana, Marie, Pavel a David  
 Bukáčkovi, David a Joel Ptáčkovi, Bohdanka Frantíková, Anička Strasserová,  
 Martin Šindelář, Aleš Novák
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i) služba v dětských domovech: DD Sedlec–Prčice: Laďka Havlová, Eliška Otčenášová, Eliška  
 Kalinová, Martin Čunek / DD Přestavlky: Luděk Turzík, Eliška Slobodová, Bára Plašilová,  
 Aleš Novák, Martin Augustin
j) kurz Základy křesťanského života (regionální zástupci v týmu): Tomáš Dittrich, 
 Jiří Bešta, Anna Slobodová
k) zvukaři: Marek Veteška, Kamil Nešetřil, David Sloboda, Jan Kalina
l) příprava občerstvení: Helena Elmanová, Helena da Costa
m) příprava občerstvení do nedělní školy: Alena Svárovská a dobrovolníci
n) půjčování knih a vedení knihovny: Jiří Bešta, Veronika Beštová
o) Dny dobrých zpráv: Jaroslav Sloboda
p) webové služby: Luděk Turzík, Daniel Frantík
r) nástěnka: Eliška Kalinová
q) fotbal: Daniel Frantík

PERSONÁLNÍ ZPRÁVY
Vstupy: Marcela a Eda Bláhovi, Marta Šléglová, Magda Votýpková, Katka Hunalová s dětmi Marií 
a Jonášem, Martin Augustin, Jakub a Jana Jersákovi, Jan Kalina, Martina a Josef Sýkorovi s dětmi 
Eliškou, Samuelem a Benjaminem, Bohdanka Frantíková, David Ptáček a Martin Šindelář
Narození: Žofinka Dostálková, David Frantík, Valerie Gabriela Králová
Celkem přibylo: dospělých – 14
 dětí – 8
Výstupy: nikdo
Vyloučení: Michaela Elmanová
Vyškrtnutí:  Matěj Koblih, Ladislav a Ester Křivánkovi s dětmi Janou a Danielem,
 Monika a Alex Kurkovi s Jáchymem
Celkem ubylo: dospělých – 6
 dětí – 3
Svatby: Eliška Otčenášová a Jan Kalina
Křty:  Helena, Ernest a Marie Wachtlovi, Kristýna Gagalíková, Vojtěch Hauptmann,
 Anna Strasserová
Počty členů k 31. 8. 2011

počet dospělých členů – 87
počet pokřtěných dětí (do 18 let) – 17
počet nepokřtěných dětí (do 18 let) – 28

AKCE A SPECIÁLNÍ ČINNOSTI BĚHEM ROKU
PRO REGION
a) regionální dovolená: rok 2010 Statek Výštice, Jižní Čechy
 rok 2011 Penzion Na Rezku, Krkonoše
b) dětský den v Jenštejně: Magda a Petr Hlaváčkovi, mládež KS Praha
c) velikonoční grilování: Martin Čunek a Tomáš Dittrich

MIMO REGION
a) předvánoční mytí oken v Domě s pečovatelskou službou na Bulovce 

 společně s regionem Sever 
b) velikonoční program pro obyvatele Domu s pečovatelskou službou ve Staré Boleslavi

 Alena a Jan Svárovští se skupinkou, Veronika Beštová, Pavel a Hana Chalupníkovi s dětmi
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FINANČNÍ ZPRÁVA ROČNÍ
Příjmy 
desátky 1 237 629,00
ostatní    6 894,00
celkové příjmy 1 244 523,00

Výdaje 
podíl na společných sborových výdajích   297 031,00
podíl na misijním fondu     49 505,00
podíl na stavebním fondu 123 764,00
podíl na darech navenek      37 129,00
mzdy   485 925,00
nájemné     81 444,00
režie     79 905,00
evangelizace       2 492,00
dary         500,00
členské příspěvky      33 180,00
celkové výdaje 1 190 876,00
stav reg. účtu k 31. 8. 2011 - 149 561,00

FINANČNÍ ZPRÁVA ZA 1.–8. /2010 
Příjmy 563 847,00 
Výdaje 633 143,71

Zpracoval: Martin Čunek, Tomáš Dittrich

       VÝROČNÍ ZPRÁVA REGIONU SEVER ZA ROK 2010/2011 
VEDENÍ
Pastor: Tomáš Božovský
Starší: Karel Petkov (do září 2011)
Diakon: Ondra Paska
Vedoucí skupinky: Tomáš Božovský, Karel Petkov, Mirek a Květa Šedivých, Ríša Bukáček, 
 Zdeněk a Dana Paulusovi, Věra Ondráčková, Luboš Patočka

DALŠÍ SLUŽBY
a) nedělka: Ovečky (předškolní odd.): Martina Bezpalcová, Jana Dušková, Veronika  
 Bohuňková, Kristýna Božovská / Náhlá
 Rybičky (mladší školní odd.): Jana Vojtková, Jana Ryklová, Dorotka Bohuňková 
 Navigátoři (starší školní odd.): Martin Neužil, Šimon Ondráček, Marta Božovská
 Celosborová nedělka: Ondra a Marta Paskovi 
b) chvály: Karel Petkov, Marek Václavík, Josef Hadrávek, Jan Hadrávek, Aleš Náhlý, Ratolesti,  
 Markéta Jelínková, Johana Dittrichová, Světlana Hadrávková, Jitka Hrbková,
 Petra Vlasáková, Katka Knopová, Pavel Denk a další
c) pokladník: Eva Kvíčalová
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d)  příprava večeře Páně: Irena Václavíková
e)  zástupce za region ve mzdové komisi: Pavel David
f)  zástupce v grantové komisi: Dan Frantík
g)  kázání: Tomáš Božovský, Karel Petkov, Lubomír Ondráček, Petr Šustr, Jana Frantíková,  
 Marek Prosner, Petr Kácha, Johana Dittrichová, Teen Challenge, Alan Vincent
h)  vedení regionálních modlitebních: Zdeněk a Dana Paulusovi
ch)  vedení modlitebních před shromážděním: Petr a Růženka Šustrovi
i)  tábory a  další akce pro děti: dětské oddíly / David Peřina, Dan Frantík, Pavel Bohatý,  
 Vít Dušek, Marek Bezpalec, Ondra a Marta Paskovi, Martin Neužil
j)  promítání: Metoděj Bohuněk, Šimon Ondráček
k)  koordinace služeb na regionu: Ondra Paska
l)  služba v týmu kurzů Alfa: František a Pavla Grabmylerovi, Tomáš Božovský, Pavla Rosecká,  
 Věra Fidrichová, Tomáš Frantík, Kamil Popule, Světlana Hadrávková, Katka Knopová, Jana  
 Šindelářová, Michal Šindelář, Helena Peřtová
m)  evangelizace mládeže v  Ďáblicích a  skupinka: Katka Knopová, Josef Hadrávek, Václav  
 Prachař, Tomáš Frantík
n)  misionáři: Jirka a Katka Dohnalovi, Jirka a Radka Pitzmosovi, Luboš Patočka
o)  zvučení: Petr a Petra Vlasákovi
p)  zástupce v misijní radě: Tomáš Božovský
q)  zpracování a ukládání kázání na web: Lucka Bohatá
r)  Sborový dopis a Život víry: Tomáš Božovský, Pavel Rosecký, Johana Dittrichová, 
 Petr Padrlík (prodej)
s)  nabídka letáčků BTM: Vláďa Chlumecký
t)  regionální web: Marek Bezpalec, Jitka Davidová, Daniel Sýkora
u)  počítání lidí na shromáždění: Světlana Hadrávková
v)  pomoc s  přípravou a  úklidem sálu, svačiny do  nedělky... děkujeme všem, kteří se  
 do těchto neméně důležitých služeb zapojili
Všem, kteří se na životě regionu podíleli jak výše uvedenými službami, tak možná i něčím, co jsme 
mohli opomenout, za jejich práci i finanční obětavost děkujeme!

PERSONÁLNÍ ZPRÁVY
Narození: Kateřina Václavíková, Mark Patočka, Zuzana Jarošová, Radka Jaworská
Celkem přibylo: dospělých – 0

  dětí – 4
Výstupy (stěhování mimo Prahu): Pavel, Anna, Matyáš a Magdalénka Frantíkovi, 

Zdeněk Mann (přestup do CB Kladno), Štěpán Denk (přestup do ICF)
Vyškrtnutí: Ukončení členství pro neúčast: Radek Vopička
Celkem ubylo: dospělých – 5

  dětí – 2
Křty: Jeroným Bohuněk, Daniela Frantíková, Žaklina Frantíková, Zdeněk Hrbek

Počty členů k 31. 8. 2011
počet dospělých členů – 107
počet pokřtěných dětí (do 18 let) – 25
počet nepokřtěných dětí (do 18 let) – 46



Kristem proměněné životy REGION SEVER / 29 

AKCE A SPECIÁLNÍ ČINNOSTI BĚHEM ROKU
PRO REGION
regionální dovolená: Orličky v Orlických horách

MIMO REGION
evangelizace: Alfa, DDZ, velikonoční veřejné čtení Bible

FINANČNÍ ZPRÁVA ROČNÍ
Příjmy 
desátky 1 224 198,00
ostatní  186 570,00 
celkové příjmy  1 410 768,00 

Výdaje 
podíl na společných sborových výdajích  295 449,00
podíl na misijním fondu 49 241,00
podíl na stavebním fondu 123 104,00
podíl na darech navenek 36 931,00
mzdy 456 475,00
nájemné  109 907,00 
režie . 178 967,50 
evangelizace 2 692,00 
dary (Pitzmosovi, Dohnalovi, Teen Challenge, služba imigrantům,  
Prosner, soc. pomoc)  135 090,00 
celkové výdaje 1 387 856,50 
stav reg. účtu k 31. 8. 2011 36 262,07

FINANČNÍ ZPRÁVA ZA 1.–8. /2010 
Příjmy 550 375,00
Výdaje 766 584,50

HODNOCENÍ
CHARAKTERISTIKA REGIONU
Společenství převážně rodin s dětmi (z mnohých už jsou teenageři), ale i starší generace.

HODNOCENÍ MINULÉHO ROKU
I  na  loňský rok se můžeme ohlédnout s  vděčností Bohu za  vše, co udělal v  našich životech. 
Zároveň nejsme spokojeni s tím, že nepřibývá mnoho lidí, kteří by našli záchranu a připojili by 
se ke společenství. Jsme vděční za všechny vyslyšené modlitby, ale také toužíme po tom, aby se 
Boží moc projevovala v našich životech i shromážděních mnohem více.

Radostnou událostí bylo uvěření Zdeňka Hrbka a jeho křest. Zároveň s ním stojíme v jeho 
boji s těžkou nemocí.

Shromáždění
Během školního roku jsme se dál scházeli ke shromážděním v aule školy na Ortenově náměstí, 
o prázdninách jsme se připojili ke společným shromážděním (v prostorách sboru ČCE v Libni 
a na Střeleckém ostrově).
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Před časem vznikla pod vedením Katky Knopové chválicí skupinka dětí a mládežníků pod 
názvem Ratolesti. Máme z nich radost, ve chvalách nás vedou obvykle jednou měsíčně. Chval 
se týká ještě jedna změna, abychom si byli s chváliči blíž, přesunuli se z podia dolů před něj. 

Při kázáních se z  „domácích“ střídali Karel Petkov, Petr Šustr, Luboš Ondráček, Jana 
Frantíková, Zdeněk Paulus, Johanka Dittrichová a Tomáš Božovský, z hostů: Petr Kácha, Teen 
Challenge, Alan Vincent a Marek Prosner.

Služba dětem
Důležité místo má služba dětem. Nedělní škola má tři oddělení. Jedno předškolní a dvě školní 
oddělení, o které se stará celkem 10 služebníků. Kromě toho, že pracuje podle sborového plánu 
pro děti, klade důraz na společná dětská shromáždění, jako jsou Vánoce a Velikonoce, ale také 
i díkůvzdání a předprázdninový Jarmark.

Řada dospělých a dětí z regionu je zapojena do tří dětských oddílů.

Modlitební setkání
Díky pohostinnosti Václavíků pokračuje i  dalším rokem regionální modlitební setkání jednou 
měsíčně u  nich doma. Schází se nás obvykle kolem deseti. Jednak Pána chválíme, jednak se 
přimlouváme za aktuální věci regionu, sboru i naší země. Kromě toho už řadu let běží přímluvná 
skupinka starších sester (nejen z našeho regionu), za kterou jsme také velmi vděčni. K modlitbám 
se také scházíme před každým shromážděním (od 9.00), které je otevřené i pro další (jste zváni!).

Sdílení evangelia
Hledáme dál způsoby, jakými bychom mohli přinést dobrou zprávu evangelia lidem kolem nás. 
I když asi nejúčinnější je osobní svědectví, zkoušíme i další způsoby. Ve velikonočním týdnu 
jsme se znovu někteří připojili k veřejnému čtení Bible na Jungmannově náměstí. 

Podíleli jsme se i na třetím ročníku Dnů dobrých zpráv, jak při službě na jednom dnu, tak 
při zvaní našich přátel. 

Probíhala opět Alfa v Ďáblicích. Byla ve znamení propastných rozdílů mezi hosty – např. pan 
profesor španělštiny a bezdomovec. Na víkend Alfy pak jeli také někteří bývalí absolventi Alfy, 
kteří v minulosti něco s Bohem na víkendu prožili. Nealfové měsíce (leden-červen) pokračovalo 
scházení se skupinkou lidí, kteří v minulých bězích Alfou prošli, a jejich zájem vydržel. Během 
let se tato skupinka stále mírně rozrůstá.  

Evangelizační rozhovory s  mladými lidmi se v  roce 2010 přesunuly spíše na  ulici, 
do klubovny v Chabařovické mládež chodila spíše sporadicky a to ještě spíše na středeční ping-
-pong než na čtvrteční večer pro mladé. Ten byl proto v červnu (po neuvěřitelných 11 letech, 
čtvrtky v Chabařovické začínaly v roce 1999) ukončen a od září se konala v klubovně zajímavá 
Alfa pro mládež, kterou vedli kmenoví členové ďáblické skupinky v čele s Katkou Knopovou. 
Chodili tam ovšem spíše středoškoláci z jiných částí Prahy, nicméně velkým povzbuzením bylo 
obrácení Ivety. Díky Bohu!

Domácí skupinky
V  rámci regionu se schází několik skupinek (v  Kobylisích, Bohnicícch, Čimicích, na  Černém 
Mostě, v Karlíně a v Líbeznicích). Jsou otevřené i pro další zájemce.

Vedoucí
Na pravidelných setkáních vedoucích jsme se mimo jiné věnovali kurzu Reinharda Bonkeho Full 
Flame, povzbuzujícímu k zapálení pro sdílení evangelia. Na jarní výjezd vedoucích k Šedivým 
do Vožice s námi již poněkolikáté přijal pozvání Marek Prosner.



Kristem proměněné životy   REGION SEVER / 31 

Před prázdninami byl ustanoven diakonem Ondra Paska. Potvrdili jsme tím povolání, které 
na něm rozeznáváme.

Misionáři
Pokračovali jsme v  podpoře našich misionářů Dohnalových a  Pitzmosových. Jirka a  Radka 
Pitzmosovi se po mnoha letech rozhodli svou službu v Chorvatsku ukončit a vracejí se zpátky 
do Čech. Podpořili jsme také cestu Luboše Patočky do Kambodže, spojenou s evangelizacemi, 
pořádanými místními sbory.

Setkání žen
Díky iniciativě Věry Ondráčkové proběhla již dvě setkání sester. Byla hojně navštívena napříč 
generacemi. 

Regionální dovolená
Poslední týden v  červenci jsme se opět po  roce vypravili na  společnou dovolenou. Tentokrát 
jsme vyrazili do Orlických hor, a to přímo do Orliček. Počet obyvatel této podhorské vesničky 
jsme zvýšili asi o 35. 

Okolní kopce nás lákaly svými rozhlednami a  vyhlídkami (a  také soustavou bunkrů 
a pevností) a tak nás od výletů a procházek úplně neodradily ani občasné přeháňky, které nás 
provázely skoro celý týden. Několik z nás se vydalo také do Kunvaldu, kolébky Jednoty bratrské 
nebo do blízkých Jeseníků.

Scházeli jsme se na ranní modlitební a večerní programy, kdy jsme se sdíleli ve svědectvích 
o tom, jak jsme se setkali s Bohem a pak otevírali Boží slovo. Ukázalo se, že máme mezi naší 
mládeží velké herecké talenty, když pantomimicky přehrávali epizody ze života apoštola Petra. 
Týden nakonec uběhl docela rychle a páteční táborák se (napodruhé) vydařil. Spokojeni jsme 
také byli se vstřícností správcových i dobrou domácí kuchyní.

Závěrem chci vyjádřit vděčnost Bohu jednak za vás, a jednak za všechny dobré věci, které se 
mezi námi staly, i poděkování vám, které Bůh použil, aby se Jeho plány naplnily.
Zpracoval: Tomáš Božovský
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       VÝROČNÍ ZPRÁVA REGIONU STŘED ZA ROK 2010/2011 
VEDENÍ
Pastor: Vladimír Hoblík
Starší: Jan Bíca, Vladimír Hoblík, Petr Kácha, Jan Snížek, Ráchel Bícová
Vedoucí skupinky: Anna Vošahlíková, Pavel Podrazil, Jan Snížek, Oldřiška Šípová, Josef Hejnic, 
 Martin Bergner, Petra Mizurová

DALŠÍ SLUŽBY
a)  nedělka: Martin Bergner, Lenka Jungmannová, Eva a Pavel Podrazilovi, Jan a Iva Snížkovi,  
 Jirka Zachariáš, Míša Hoblíková, Johana Mizurová, Lucka Bencová, Ondřej a Marta Pumrovi,  
 Hanka Hoblíková, Jan Bíca
 pomocníci: Bára Potužníková, Vašek Kordula
b)  chvály: Mirek Hoblík (vedoucí a koordinátor služby chval), Tomáš Coufal, Katka Coufalová,  
 Noemi Pumrová, Dáda Guttnerová, Iveta Kuželová, Jakub Hejnic, David Hoblík, Míša  
 Padevětová, Míša Hoblíková, Ráchel Hoblíková, Hanka Hoblíková, David Kácha, Terezka  
 Hejnicová, Josefka Potfajová
c)  pokladník: Eva Podrazilová
d)  příprava večeře Páně: Potužníkovi, Zdena Kurzová, Vladimír Vácha
e)  zástupce za region ve mzdové komisi: Petr Potužník
f)  zástupce v grantové komisi: Pavel Podrazil
g)  kázání: Jan Bíca, Mirek Hoblík, Ráchel Bícová, Petr Kácha, Václav Kordula, Michal Klesnil  
 a hosté
h)  letní tábory: Hanka Hoblíková, Mirek Hoblík, Jakub Guttner, Dáda Guttnerová, David Hoblík,  
 Míša Hoblíková, Petra Mizurová, Terezka Hejnicová, Aranka Bergnerová, Michal Jungmann
i)  počítání lidí: Václav Kordula
j)  příprava občerstvení po regionu: Hanka Hoblíková
k)  organizace letní dovolené: Eva Podrazilová
l)  koordinace svačin do NŠ: Josef Hejnic
m)  regionální zpravodaj: Václav Kordula
n)  služba v NADĚJI: Michal Klesnil
o)  zvukaři: Petr Potužník, Pavel Podrazil, David Hoblík
p)  promítání: David Kácha, Martin Andreas, Michal Jungmann
q)  služba v utečeneckých táborech: Petra Mizurová, Johanka Mizurová

PERSONÁLNÍ ZPRÁVY
Vstupy: Marek, Luba, Zuzana, Veronika, Dominika, Michael, Johana Bónovi, Žeňa a  Mirek  
 Němcovi
Narození: Jan Dobiáš, Linda Bergnerová, Ruth Güttnerová
Celkem přibylo: dospělých – 4

 dětí – 8
Výstupy:  Jana Bímová, Marek, Luba, Zuzana, Veronika, Dominika, Michael, Johana Bónovi,  
 Tereza a Jan Váchovi (přestup na jiný region)
Vyloučení: Míša Smutná
Vyškrtnutí: Ester Káchová
Celkem ubylo: dospělých –4 
 dětí – 8
Křty: 14 lidí
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Počty členů k 31. 8. 2011
počet dospělých členů – 92
počet pokřtěných dětí (do 18 let) – 17
počet nepokřtěných dětí (do 18 let) – 53
dlouhodobě v zahraničí – 8

AKCE A SPECIÁLNÍ ČINNOSTI BĚHEM ROKU
PRO REGION
regionální dovolená

MIMO REGION
a) evangelizace: Hostivař – koleje VŠ, otevřené bohoslužby pro nevěřící 1 x měsíčně / Úvaly –  
 English camp
b)  tábory: English camp Úvaly / Royal Rangers
c) velikonoční akce : Úvaly, Hostivař

FINANČNÍ ZPRÁVA ROČNÍ
Příjmy 
desátky 1 301 138,00
ostatní 38 571,00
celkové příjmy 1 339 709,00

Výdaje 
podíl na společných sborových výdajích. 312 274,00
podíl na misijním fondu 52 046,00
podíl na stavebním fondu 130 114,00
podíl na darech navenek 39 034,00
mzdy  454 937,00
nájemné  232 675,00
režie  76 002,00
evangelizace  11 821,00
dary  19 273,00
členské příspěvky 55 140,00
celkové výdaje 1 383 316,00
stav reg. účtu k 31. 8. 2011 1 093 966,00

FINANČNÍ ZPRÁVA ZA 1.–8. /2010 
Příjmy 768 720,00
Výdaje 1 019 119,00

HODNOCENÍ
CHARAKTERISTIKA REGIONU
Na regionu Střed máme hodně rozšířenou službu dětem, což je dáno i množstvím dětí. Přestože 
se potýkáme s nedostatkem vedoucích nedělek, služba dětem je velmi kvalitní. Daří se vyučovat 
děti v Božích pravdách od útlého věku a nedělka není jenom odkládací či zábavné centrum. 
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Velkým problémem v  nedělkách je kázeň. Proto apelujeme na  rodiče, aby tuto otázku brali 
vážně, modlili se za děti a spolupracovali s vedoucími nedělky v oblasti káznění dětí.

Dalším charakteristickým prvkem na  regionu jsou chvály zpěvem a  tancem s  prapory, 
do kterých se čím dál více zapojují mladí na regionu.

Celkově situace na  regionu byla poznamenaná nejednotou ve  staršovstvu, která dospěla 
do situace, kdy bylo potřeba situaci řešit. Proto Mirek Hoblík odchází z role vedoucího a pastora 
a vedení regionu se ujímá Petr Kácha.

ČÍM MŮŽEME PROSPĚT OSTATNÍM
Inspirací ve chvalách a v uctívání.

HODNOCENÍ MINULÉHO ROKU
V  kázáních jsme se snažili povzbuzovat k  tomu, abychom viděli Boží záměry s  námi a  jak 
rozumět tomu, že Boží království přichází na zem, co pro to můžeme dělat a jak se nás to osobně 
týká.

Vrcholem společných regionálních akcí je regionální dovolená, která proběhla letos 
v hojném počtu. Programy byly zdařilé, obzvláště tradiční raníček.

Pokračuje lokální misijní aktivita v  Hostivaři pod vedením rodiny Hejniců, Kordulů 
a  Kobylkových. Terezka Hejnicová za  podpory ostatních vstoupila do  misie na  Hostivařských 
kolejích a v okolí. 

Mnichovická skupinka se zatím nepodařila rozvinout a  Petr Kácha po  několikaměsíční 
službě předal správu skupinky místním lidem.

V Úvalech se schází skupinka posílená letos o  Guttnerovy, kteří vydatně pomáhají 
i na English clubu a dalších úvalských misijních aktivitách.

Skupinka seniorů se scházela téměř bez výjimek ve čtrnáctidenních intervalech a přes různé 
nesnáze počasí či zdraví byla velmi věrně a  obětavě navštěvovaná. Těší nás zvláště společné 
modlitby a  mocná svědectví o  vyslyšených prosbách. V  tomto věku si možná víc než jindy 
uvědomujeme, jak moc jsme závislí na Hospodinu. 

Modlitebně prorocká skupinka: scházíme se stále jednou za  čtrnáct dní, v  pátek. Jeden 
modlitebník nám vloni ubyl a jeden nový zase přišel, takže je nás stále pět. Učíme se naslouchat 
Pánu a  rozlišovat vjemy, modlíme se za  aktuální potřeby. Stále se učíme spolupracovat 
a  sdílet, být otevření, pravdiví a  milovat se navzájem. Studujeme Písmo, hodně jsme se 
zabývali spravedlností, kterou jsme dostali od Ježíše, a tím, jak ji žijeme. (Aristoteles ji nazývá 
také „dobro pro druhé“.) Konec období jsme věnovali programu Full Flame. Zda to přinese 
dobré ovoce, to se teprve uvidí. Stále zůstáva ne docela naplněný úkol modlit se za  region.  
 
Michelská skupinka: i na této skupince jsme se zabývali filmovou sérií R.Bonnkeho Full flame. 
Nejvíce se nám líbil první díl, s každým dalším dílem se víc a víc rozvíjela diskuse, někdy docela 
bouřlivá. Nejen z důvodu odstěhování poloviny skupinky mimo Prahu jsme 4.října 2011 měli 
poslední setkání. Nadále se budeme scházet jen přátelsky, přibližně jednou za měsíc.

Modlitební Bojová Jednotka: Je modlitební skupinka, která se schází jednou za 14 dní v pátek 
večer. Věnujeme se zde chválám, uctívání a snažíme se naplňovat slovo, které jsme přijali, nechat 
se jím vést. Snažíme se naslouchat a potom dělat to, kam nás Duch Svatý vede. Modlitebně zde 
řešíme i další důležitá témata, která se týkají především regionu.
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Skupinka pro dospívající dívky: naše skupinka byla určena dívkám ve věku 13 – 16 let. Scházela 
se především proto, aby mohly mít bližší společenství i ty z holek, které se z různých důvodů 
nemohly účastnit pravidelných schůzek dorostu či nedělního shromáždění. Zabývaly jsme 
se různými tématy, která jsou pro teenagery aktuální – např. vztahy k rodičům, sourozencům, 
kamarádům, škola, naše priority atd. Také jsme na  pokračování probíraly biblické texty, nad 
kterými se všechny nejdříve samy a  pak společně zamýšlely s  pomocí orientačních otázek. 
Povídaly jsme si o tom, co prožíváme a modlily jsme se za sebe navzájem, za své blízké i za jiné 
aktuální problémy.

Petra Mizurová

Hostivařská skupinka v roce 2010 -11.
Do deváté sezóny jsme vstupovali se sílící vizí rozběhnout praktické kroky směřující k vytvoření 
nového regionu Hostivař. To se stalo hlavním důvodem a  cílem existence naší skupinky 
v posledním roce. 

Hostivařskou skupinku tvoří Pepík a Zuzka Hejnicovi, Petr Potfaj, Arnošt a Eva Kobylkovi, 
Pepa Slunéčko, Libuška Jordanová, od  r. 2011 také Aleš Novák a  víceméně pravidelní hosté 
z dalších církví, kteří mají vztah k naší „hostivařské“ vizi (Martin Herzlík, Vojta Beránek a další). 
Komunikace probíhá v nepravidelných odstupech i se sourozenci, kteří skupinkou prošli, nebo 
se dostali do situace, kdy potřebují přímluvné modlitby a povzbuzení.

Na  jaře a  na  podzim jsme uspořádali modlitební vycházku za  Hostivař. Ke  spolupráci 
a účasti se opět přidali sourozenci z farnosti v Petrovicích, kteří přišli již tradičně i s duchovním 
správcem M. Františkem Převrátilem a  nově i  z  regionu Jihovýchod. My jsme se naopak 
v Petrovicích účastnili vigilie u příležitosti vylití Svatého Ducha, kde jsme měli chvály a podíleli 
jsme se na společných modlitbách. V lednu 2011 jsme spolupořádali ekumenickou Bohoslužbu 
v ČCE v Uhříněvsi. 

Někteří sourozenci byli zapojeni do služeb na regionu nebo ve sboru: Hejnicovi zabezpečují 
modlitební skupinku před nedělními Bohoslužbami, Pepa převzal organizování svačin pro 
nedělní školu, Jakub a  Terezka se zapojují do  chval na  regionu a  na  dorostu včetně výjezdů 
(Teen camp a další akce), Arnošt Kobylka působí v revizní komisi a na podzim 2011 se podílí 
na celosborové Alfě. Od ledna 2011 se podařilo 1x měsíčně pořádat „Otevřené setkání křesťanů“, 
pro které jsme sestavili a vycvičili pracovní tým. Souběžně funguje modlitební skupina za region 
Hostivař, kde přijímáme nejen detaily vize, ale i  prorocká slova. Obojí záběrem i  personálně 
přesahuje rámec skupinky.

Jednotlivá středeční setkání skupinky bývají plná Boží přítomnosti, otevřenosti, přijetí 
i povzbuzení, nechybí chvály a uctívání, čteme Boží slovo a povídáme si o něm, modlíme se 
a usilujeme nést břemena jedni druhých. Poslední dobou rozvíjíme misijní aktivity.

Uplynulé období bylo plné bojů, zkoušek a vítězství, ale i některých neúspěchů a selhání. 
Jsme také přesvědčeni, že v obětavosti pro Pána jsme ještě nedosáhli zenitu. Přesto nám dává 
víc, než na kolik bychom si troufli pomyslet – Jemu patří dík, čest a sláva. 

Pepík Hejnic

Naše skupinka se také na  začátku roku zapojila do  sledování DVD od  Bonkeho Full Flame 
a některé díly vyvolaly bouřlivější reakce, ale celkově jsme byly povzbuzeny. Scházíme se nyní 
ve  čtyřech nebo pěti, letos se skupinka rozšířila o  sestřičku Brigitu. Sdílíme se, modlíme se 
za sebe navzájem, žehnáme si a radujeme se z vyslyšených modliteb.

Anička Vošahlíková
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VÝHLED DO OBDOBÍ 2011/2012
V  první řadě chceme zkonsolidovat tým vedení regionu, tedy staršovstvo. Máme tu výsadu, 
že máme tak početné staršovstvo. Budeme se učit, jak se navzájem doplňovat a  jak společně 
nést ovoce. Budeme dále pracovat na  založení nového regionu Hostivař a  na  dalším růstu 
našeho regionu Střed. Rádi bychom také doplnili počet služebníků v  nedělní škole. aby bylo 
dost těch, kteří se v této službě mohou střídat, a aby nebyli trvale přetíženi. Určitě uspořádáme 
letní dovolenou (a  chceme tam mít i  své nevěřící přátelé), budeme se podílet na  English 
Campu v Úvalech a pokračovat i v dalších věcech, které se osvědčily v minulých letech, jako 
jsou společné výlety, setkávání můžů a  setkávání žen, akce pro děti a  pod. Jsme regionem, 
který je tvořen především rodinami, ale chceme vytvářet prostředí vhodné i pro další, jako jsou 
svobodní, ti, kteří mají nevěřícího manžela/ku, senioři a další. Chceme Bohu sloužit společně, 
a proto budeme usilovat o to, aby se na chodu (službě, aktivitách) regionu podílelo co největší 
procento členů regionu. Naší prioritou budou nadále chvály a  uctívání, společná modlitba 
a kvalitní vzájemné biblické vyučování. Chceme růst v používání duchovních darů a ve službě 
sobě navzájem i lidem ve světě.
Zpracoval: Mirek Hoblík, Petr Kácha

       VÝROČNÍ ZPRÁVA REGIONU VÝCHOD ZA ROK 2010/2011 
VEDENÍ
Pastor: Otakar Kunzmann
Diakoni: Petr a Jiřina Homolkovi
Vedoucí skupinky: Otakar Kunzmann, Martina Čiháková (do  06/2010), Markéta Voborská/ 
 Kuncová (do 06/2011), Petr a Olga Hrdinovi (do 06/2011), Michaela Maratová

DALŠÍ SLUŽBY
a)  nedělka: vedoucí – Petr Mourek, služebníci – Sára Vávrová, Michaela Maratová, Klára  
 Maratová (do 04/2010), Vojtěch Vostrý (do 06/2011)
b)  chvály: Petr Homolka (do 06/2011), Marta Hrabcová (do 06/2011), Jakub Homolka, Otakar  
 Kunzmann ml., Anna Kunzmannová, Renata Kunzmannová ml., Martin Moravec, Aleš  
 Líbal a spol. 
c)  pokladník: Jiří Trojánek
d)  příprava večeře Páně: Karel a Jana Říhovi, Eva Hrabcová
e)  zástupce ve mzdové komisi: Eva Štoglová
f)  zástupce v grantové komisi: Jana Říhová
g)  kázání: Otakar Kunzmann, Jaroslav Novák, Pavel Marek, Petr Hrdina, Lubomír Ondráček,  
 Miloš Poborský, Pawel Staniszewski, Tomáš Dittrich, Věra Hájková, Pavlína Králová, Martin  
 Čunek, Dan Drápal, Peter Game,
h)  vedení shromáždění: Otakar Kunzmann, Petr Hrdina, Rút Vávrová, Zuzana Mourková, Jan  
 Ledvina, Petr Nový, Zdena Marková (do 05/2010), Stanislava Kolářová (do 05/2010), Petr  
 Vávra (do 11/ 2010)
ch)  další specifické služby 
 zvučení: Jan Valášek, Petr Vávra, Tobiáš Hrabec, Jakub Říha (od 2011)
 vítání u vchodu: Bohumil Címl, Jakub Mašlej, Jiří Mašlej ml., Pavel Marek ml (do V 2010), Irena  
 Wejvodová (do VI 2010), Quido Mann, Lukáš Moravec
 knihovna: Marta Vostrá
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nahrávky kázání v MP3: Petr Čihák
dataprojektor: Jakub Homolka, Jakub Říha
narozeninový servis: Renata Kunzmannová, Renata Kunzmannová ml., Stanislava Kolářová  
 (do 05/2010)
narozeninová přání: Kristýna Říhová
regionální nástěnka: Kristýna Říhová
praní ručníků pro sbor: Libuše Mašlejová
občerstvení po shromáždění: Bohumil a Andrea Címlovi, Kateřina André, Matěj Homolka
koordinace vedení a chval na shromáždění: Edita Staniszewski 
služba na  sborovém shromáždění: Marie Hrdinová, Helena Frieslebenová, Eva Hrabcová,  
 Alena Melicharová

PERSONÁLNÍ ZPRÁVY (OD 1. 1. 2010 DO 31. 8. 2011)
Vstupy:Věra Hájková, Jitka Pohořelská, Simona Mikulandová, Eliška Mikulandová, po dosažení  
 plnoletosti se stali členy – Šimon Hrabec, Jakub Mašlej, Kristýna Říhová, Jakub Říha,  
 Magdalena Maratová
Narození: Adéla Címlová, Eliška Kucová
Celkem přibylo:  dospělých – 8
 dětí – 2
Výstupy:  Hana Hrdá, Hana Brožová s dětmi Samuelem a Michaelem, Zdena Marková, Radomíra  
 a Lukáš Rusínovi, Jana Kakešová s dětmi Adamem a Štěpánem, Jiří a Pavlína Královi,  
 Jaromír a Jana Hradovi s dětmi, Věra Miláčková, Irena Wejvodová, Magdalena Vostrá,  
 Viera Tašková
Vyškrtnutí: Miroslav Kucharský, David Brož
Úmrtí: Milada Klímová
Celkem ubylo: dospělých – 16

 dětí – 6
Svatby: Jana Kakešová a Petr Michal
Křty: Magdalena Maratová, Lukáš Moravec, Tomáš Moravec, Jiřina Bízová, Miriam Vostrá
Počty členů k 31. 8. 2011

počet dospělých členů – 74
počet pokřtěných dětí (do 18 let) – 11
počet nepokřtěných dětí (do 18 let) – 17

AKCE A SPECIÁLNÍ ČINNOSTI BĚHEM ROKU
PRO REGION
a) regionální dovolená
Letošní regionální dovolená se konala opět na horách. Po loňské návštěvě Orlických hor jsme 
zavítali do  Krkonoš, do  Rokytnice nad Jizerou. Navzdory deštivému a  chladnějšímu počasí, 
které přetrvávalo většinu týdne, se mnozí z  nás vydávali na  výlety do  okolí a  někteří otužilci 
vyzkoušeli i místní venkovní bazén. Jiní zase využili špatného počasí k výrobě šperků, korálů 
a jiných ozdůbek z Fima, které nám pak hodný pan kuchař upekl v kuchyni. Na společný výlet 
jsme tentokrát vyrazili do Harrachova na exkurzi do zdejší sklárny, která je nejstarší fungující 
sklárnou na světě. Na  jedno dopoledne připravila Laďka Havlová hru o putování královstvím 
královny Kasie,  při níž se výborně bavili děti i  dospělí. První společné dopoledne patřilo 
bohoslužbě, scházeli jsme se k ranním modlitebním, po tři večery jsme se zabývali tím, co se 
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z Bible můžeme dozvědět o výchově dětí, o vztahu k rodičům a o hledání životního partnera. 
V pátek se někteří z nás vydali do Rokytnice na náměstí číst Bibli a rozdat několik výtisků knihy 
Více než tesař a odpoledne se mohli malí i velcí vydat na dobrodružnou cestou lesem a hledat 
vzácné byliny pro Krakonošovu zahrádku a plnit při tom nelehké úkoly. Dovolená nám opět 
utekla rychle jako ta voda, co padala z nebe a při odjezdu už jsme plánovali, kam asi vyrazíme 
příští rok.

b) nedělka
Na našem regionu máme dvě oddělení nedělky. Pro školní děti od 6 do 12 let a pro předškolní 
od cca 3 let. Školní nedělku navštěvuje průměrně 6 dětí, předškolní 3. Pro vyučování v obou 
odděleních používáme učební plány od  Ráchel Bícové. Využíváme také pracovní sešity 
vydané jako doplněk ke  školním učebním plánům, které si děti mohou vypracovávat doma. 
V květnu 2010 byl s dalšími pokřtěn Tomáš Moravec. V únoru 2011 jsme pořádali kurzík o křtu 
v  Duchu Svatém. Během  prosince děti nacvičily a  následně všem návštěvníkům posledních 
předvánočních bohoslužeb zahrály divadlo, ve  kterém nám připomněly příběh o  narození 
Ježíše.

c) večeře pro služebníky
Jak je již tradicí, byli ke konci roku 2010 pozváni všichni ti, co slouží v nejrůznějších službách 
na regionu i ve sboru na večeři, tentokrát do krásného prostředí Sue Ryder v Michli. Mohli tak 
strávit příjemný čas nejen při dobrém jídle, ale také v přítomnosti svých sourozenců v Kristu. 
Byla to pro ně malá odměna pozemská, co teprve ta, která je čeká v nebi! J

d) sociální výpomoc potřebným
V  roce 2010/11 jsme finančně vypomáhali vybraným členům regionu. Výpomoc se týkala 
například období, kdy byli bez práce, příspěvku na regionální dovolenou a na tábory pro jejich 
děti.

Na  jaře téhož roku jsme uhradili ubytování v  ubytovně rodině, kterou objevili členové 
našeho regionu ve sklepě domu, kde bydlí.

Na  jaře 2011 jsme pomohli bratrovi Tondovi tím, že jsme mu zaplatili dvakrát měsíční 
ubytování v Armádě spásy.

MIMO REGION
a)  evangelizace

 V roce 2010/11 jsme se podíleli na těchto jednorázových evangelizačních akcích:
 Bedhesda (březen 2010) 
 Domov důchodců ve Sněženkové ulici (červen 2010)
 Go Camp na Žižkově ve středisku Teen Challenge

b)  V roce 2010/11 jsme se podíleli opakovaně na těchto aktivitách:
 Skupinka v Ošetřovatelském domově v Habrové ulici na Žižkově, kde byla v březnu pokřtěna  

 paní Jiřina (90let).
 Čtení Bible na Palmovce 
 Pouliční modlitební boj
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FINANČNÍ ZPRÁVA ROČNÍ (09/2010 – 08/2011) 
Příjmy 
desátky. 1 009 086
ostatní  480
celkové příjmy 1 009 566 

Výdaje 
podíl na společných sborových výdajích 242 180 
podíl na misijním fondu 40 363
podíl na stavebním fondu 100 909
podíl na darech navenek 30 273
mzdy (Kunzmann O., Homolka P.) 185 596
nájemné 87 258 
režie (potrav., hudeb., NŠ, cestovné, telef. atd) 104 473 
evangelizace 11 912 
dary (sociální výpomoc) 46 014
členské příspěvky (CKS, KMS) 44 000
dar na činnost sborové mládeže 80 000
celkové výdaje 972 978
stav reg. účtu k 31. 8. 2011 1 068 094

FINANČNÍ ZPRÁVA ZA 1.–8. /2010 
Příjmy 606 287,98
Výdaje 576 311,61

HODNOCENÍ
CHARAKTERISTIKA REGIONU
Stále platí, že jsme regionem střední generace. Máme radost z  toho, že mladá generace 
aktivně vstupuje do  služeb na  našem regionu. S  mladými lidmi se tak můžeme setkat nejen 
při vítání příchozích, zvučení, přípravě pohoštění, ale i ve chvalách, nebo při vedení nedělních 
shromáždění. Snažíme se být také v  kontaktu se staršími členy sboru, kteří se již nemohou 
za  zdravotních důvodů zúčastnit společných shromáždění. Pravidelně je navštěvujeme 
a vysluhujeme jim večeři Páně.

ČÍM MŮŽEME PROSPĚT OSTATNÍM
Podpořili jsme větší finanční částkou mládež našeho sboru.
Některé členky regionu se také aktivně zapojily do celorepublikové modlitební stráže za naši 
zemi. 

HODNOCENÍ MINULÉHO ROKU
Stabilizoval se a začal pracovat tým nejužšího vedení. Vznikl regionální modlitebně-prorocký 
tým. Nelze přehlédnout, že také došlo k odlivu členů. Tato situace nás samozřejmě netěší, a tak 
společně s nejužším vedením hledáme cestu ke stabilitě a opětovnému růstu. 

VÝHLED DO ROKU 2011/12
Na  základě doporučení modlitebně-prorockého týmu jsme se rozhodli, že dlouhodobějším 
tématem regionálních kázání se stane ve školním roce 2011/12: „boj proti svévoli“.
Zpracovali: Jiřina Homolková, Otakar Kunzmann, Zuzana Mourková, Petr Mourek
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       VÝROČNÍ ZPRÁVA REGIONU ZÁPAD ZA ROK 2010/2011 
VEDENÍ
Starší: Miroslav Bálek, Richard Roušal, Petr Zůna
Vedoucí skupinky: Miroslav Bálek, Jakub Černý, Radka Petrasová, Richard Roušal, Bohuslav  
 Zapadlo, Petr Zůna, Jan Semilský

DALŠÍ SLUŽBY
a)  nedělka: vedoucí služby dětem – Renata Padevětová
 starší nedělka: Jakub a Martina Černí, Markéta Mušínská, Petr Zůna
 předškolní nedělka: Renata Padevětová, Jana Semilská          
 pomocníci v předšk. nedělce: Markéta Padevětová, Anna Poláčková
b)  chvály: Miroslav Bálek, Matyáš Bálek, Michal Petras, Richard Roušal, Regina Žďánská,  
 Irena Zůnová, Alena Tomanová, Lukáš Bílek, Anna Poláčková, Markéta Padevětová
c)  pokladník: Renata Padevětová
d)  příprava večeře Páně: Miloš Padevět
e)  zástupce za region ve mzdové komisi: není
f)  zástupce v grantové komisi: Jan Semilský
g)  kázání: Miroslav Bálek, Tomáš Božovský, Jakub Černý, Peter Game, Vladimír Hoblík, Petr  
 Kácha, Lubomír Ondráček, Michal Petras, Miloš Poborský, Jan Semilský, Torres, Petr Zůna  
h)  letní tábory: Jakub a Martina Černí, Markéta Mušínská, Renata a Miloš Padevětovi, Lucie  
 Roušalová, Ondřej Semilský, Jana Zouvalová, Jakub Zůna
ch)  další specifické služby na regionu 
 přípava občerstvení: Alena Krejčíková, Alena Tomanová, Jakub a  Martina Černí (obědy 
 v Sananimu )
 výroba Zápaďáčku: Jakub Černý
 vedení shromáždění: Richard Roušal
 administrativní práce: Renata Padevětová
 narozeninové gratulace: Zdena Brázdilová
 uspořádání stolu s letáčky: Periklis Awramovszky
 organizace výletů: Petr Hák, Richard Roušal
 organizace setkání mužů a podzimního víkendového pobytu: Jakub Černý
 příprava společné letní dovolené: Jakub Černý, Richard Roušal
 technická podpora na shromáždění: Ondřej Semilský, Jakub Zůna
 celosborový prorocko-modlitební tým: Zdena Brázdilová, Bohuslav Zapadlo

PERSONÁLNÍ ZPRÁVY
Vstupy: Daniel Toman
Narození: Ema Zapadlová
Celkem přibylo:  dospělých – 1

 dětí –1  
Výstupy: Bílkovi, Bláhovi / region Palmovka / Michálkovi / ICF /
Vyškrtnutí: Zelinovi, David Pavlát, Hynek Černý
Celkem ubylo: dospělých – 10 

 dětí –  6
Svatby: Tomanovi
Křty: Daniel Toman
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Počty členů k 31. 8. 2011
počet dospělých členů – 48
počet pokřtěných dětí (do 18 let) – 5
počet nepokřtěných dětí (do 18 let) – 22

AKCE A SPECIÁLNÍ ČINNOSTI BĚHEM ROKU
PRO REGION
a) tábory: spoluúčast na pořádání tábora Lévitů

b) regionální dovolená: V termínu 9. 7. – 16. 7. 2011 se uskutečnila regionální dovolená v Bělé 
pod Bezdězem. Ubytování bylo v chatkové osadě „Pohádka“. Celkem se dovolené zúčastnilo 20 
dospělých, z toho 15 bylo členů regionu a 14 dětí, z toho bylo 9 členů regionu. Cílem dovolené 
bylo trávit čas společně a to se celkem podařilo. Dalším kladem byla účast dvou žen se svými 
dětmi z o.s.SANANIM, které přijaly pozvání na naši společnou dovolenou a trávily spolu s námi 
společný čas. 

c) poslední neděle v  měsíci: bohoslužby v  Sananimu spojené s  obědem a  odpoledním 
posezením

d) setkání mužů
Na základě Božího Slova jsme se rozhodli k společnému scházení mužů. Na podzim 2010 se 
setkání uskutečnila dvakrát a  jednou jsme se sešli na  jaře 2011. Cílem setkání je povzbuzení 
k pravidelnému obecenství mužů v miniskupinkách a sdílení vždy jednoho konkrétního tématu, 
modlitby a požehnání. Průměrná návštěvnost setkání je kolem 10 členů regionu.

e) podzimní víkendový pobyt v Železné u Berouna
V termínu 24. 9. – 26. 9. 2010 se uskutečnil společný regionální víkend v Železné u Berouna. 
Celkem se ho zúčastnilo 28 dospělých a 15 dětí. Na programu byla společná hra na celé sobotní 
odpoledne a  večer byla prezentace soutěžních týmů. Cílem společného víkendu bylo pozvat 
ke společnému pobytu i ty členy regionu, kteří se neúčastní regionální dovolené a trávit společně 
čas spolu i před Bohem. A to se z velké části i podařilo.

f) večery modliteb a  chval: jedenkrát za  měsíc se region scházel ke  společnému chválení, 
uctívání a k modlitbám

MIMO REGION
a) evangelizace
Manželské večery / 1 kurz na podzim 2010, další kurz na jaře 2011 /
Vánoční divadlo / děti a  dospělí z  našeho regionu pod vedením Kamily Gawlikové připravili 
evangelizační divadlo /
DDZ – zajištění koncertu gospel. skupiny v KC sv. Prokopa

b) další akce: Pořádání bazaru / jarní 2010, podzimní 2010, jarní 2011 / 
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FINANČNÍ ZPRÁVA ROČNÍ
Příjmy 
desátky 560 843
ostatní  185 850
celkové příjmy 746 693

Výdaje 
podíl na společných sborových výdajích 134 602
podíl na misijním fondu 22 434
podíl na stavebním fondu 56 084
podíl na darech navenek 16 825
mzdy   126 732
nájemné 91 530
režie 114 887
evangelizace  5 050
dary (Pitzmosovi – KMS překlad, Sananim – dovolená, tábor) 48 880
členské příspěvky 34 660
celkové výdaje 651 684
stav reg. účtu k 31. 8. 2011 609 067

FINANČNÍ ZPRÁVA ZA 1.–8. /2010 
Příjmy 266 519
Výdaje 193 682

HODNOCENÍ
CHARAKTERISTIKA REGIONU
Jsme většinou region střední generace. Nechybí nám ale ani malé děti a radost nám dělají naši 
mladí dospělí, kteří se aktivně zapojovali do regionálního života.

HODNOCENÍ MINULÉHO ROKU
Protože sbor nemá uvolněného pastora, zapojil se do  vedení regionu aktivněji hlavní pastor 
sboru. Část služby převzala Renata Padevětová, která se věnuje službě na regionu několik hodin 
týdně a byla na to uvolněna. Přes určité omezení neexistencí regionálního pastora se daří pokrýt 
provozní i pastorační potřeby.

Máme radost z toho, že regionální život funguje stabilně a že mezi nás občas zavítají i hosté. 
Povzbuzením byl zájem dvou maminek ze Sananimu. Záměr více oslovit obyvatelky Sananimu 
se ale nepodařilo naplnit.

Věnovali jsme určité období hledání svého místa v Těle Kristově (témata kázání i osobního 
hledání) a navázali jsme probíráním kázání Pána Ježíše „Na hoře“.

Zahájili jsme každoměsíční večer modliteb a chval na regionu, což je pozitivní krok.
Vydařily se Manželské večery včetně spolupráce s místní římskokatolickou farností.

VÝHLED DO OBDOBÍ 2011/2012
Nechceme jen udržovat provoz, ale hledat, jak být světlem v našem okolí. Také hledáme, jak 
navázat efektivní spolupráci se sborem Církve bratrské, který získal nově prostory do trvalého 
nájmu na Lukách.
Zpracoval: Jakub Černý, Renata Padevětová, Petr Zůna


