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SBOR KŘESŤANSKÉ SPOLEČENSTVÍ PRAHA 
 

Sbor Křesťanské společenství Praha je součástí Církve Křesťanská společenství. Vznikl histo-
ricky 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 Marek Prosner (KS Klatovy – předseda Rady KS), 
Jan Cvejn (pastor KS Děčín) a Petr Kácha (starší KS Praha). Petr Rýgl (pastor KS Jičín) 
a Karel Řežábek (pastor KS Plzeň) rezignovali z Rady KS na jaře 2012.

Nejvyšším orgánem Církve KS je Kolegium pastorů, které je složeno ze zástupců místních 
sborů a misijních skupin. V roce 2011 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 pro-
měněné životy“. Rozpracovaný záměr je součástí této vize a nedílnou součásti sborové vize 
jsou hodnoty sboru.

Tento záměr uskutečňujeme v současné době skrze regionální skupinkový sbor. Naším sou-
časným strategickým cílem je pokrýt Prahu cca 25 regiony o průměrné velikosti cca 100 dospě-
lých 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 Božímu slovu

2) Neustálá modlitba

3) Dosvědčování Boží svatosti

4) Štědré dávání
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STRUKTURA SBORU KS PRAHA
STARŠÍ KS PRAHA S OHLEDEM NA SFÉRU JEJICH HLAVNÍ 
ZODPOVĚDNOSTI
Hlavní pastor: Lubomír Ondráček
Starší se zaměřením na speciální služby: Michal Klesnil

 
STARŠÍ A DIAKONI SE ZAMĚŘENÍM NA JEDNOTLIVÉ REGIONY KS PRAHA
Region Černý Most

Vedením pověřen: Pavel Louthan
Starší: Pavel Ondrák (od června 2012)

Region Jih
Pastor: Miloš Poborský
Starší: Stanislav Roubal (od května 2012)

Region Jihovýchod
Pastor: Zdeněk Rašovský

Region Palmovka
Starší: Martin Čunek, Tomáš Dittrich

Region Sever
Pastor: Tomáš Božovský
Diakon: Ondřej Paska

Region Střed
Vedením pověřen: Petr Kácha
Starší: Jan Snížek, Josef Hejnic (od ledna 2012), Mirek Hoblík (do dubna 2012), 
Jan Bíca, (do dubna 2012), Ráchel Bícová (do dubna 2012)

Region Východ
Pastor: Ota Kunzmann
Diakoni: Petr a Jiřina Homolkovi

Region Západ
Starší: Miroslav Bálek, Petr Zůna, Richard Roušal
Diakoni: Jakub Černý, Renata Padevětová
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VEDOUCÍ SPECIÁLNÍCH SLUŽEB

Sbor poradců: Tomáš Božovský, Tomáš Dittrich, Dita Frantíková, Miloš Kačírek, 
Vladimír Vácha (do prosince 2011)

Koordinátor služby dětem: Renata Padevětová

Vedoucí služby mládeži: Dita Frantíková

Účetní: Jiřina Homolková

Sekretářka: Magdaléna Louthanová 

Tajemník: Vladimír Vácha (do prosince 2011)

Vedoucí technického zabezpečení: Petr Vlasák

Šéfredaktor Sborového dopisu: Anna Slobodová 

Vedoucí celosborových modlitebních: Mirek Hoblík, Ota Kunzmann, Anna Slobodová

Vedoucí kurzů Alfa: Miloš Poborský

Vedoucí grantové komise: Dan Frantík

Vedoucí mzdové komise: Eva Štoglová (do prosince 2011), Petra Macáková (od března 2012)

Revizní komise: Jan Benda, Arnošt Kobylka, Jana Poláčková, 

Misionáři vyslaní do zahraničí: Dohnalovi, Slánští, Ivana Šímová

Vedoucí misijní rady: Jaroslav Sloboda
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VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA OBDOBÍ ZÁŘÍ 2011 AŽ SRPEN 2012
Protože náš sbor je regionálním sborem, funguje většina aktivit v rámci regionů a v rámci speciál-
ních služeb. O těchto jednotlivých aktivitách se dočtete na dalších stránkách Almanachu a v této 
souhrnné zprávě jsou zachyceny jen věci obecnějšího charakteru. 

Scházíme se jako celý sbor vždy první neděli v  měsíci ke  společnému shromáždění. 
Shromáždění jsou povzbudivá, Bůh na nich často jedná a také se daří na tato shromáždění zvát 
hosty. Určitou nevýhodou je, že někteří členové sboru je systematicky nenavštěvují a tím se ochu-
zují o tuto určitou slavnost celého sboru a o společný život s členy dalších regionů. 

Každou druhou neděli v měsíci se v minulém roce scházela mládež na svých bohoslužbách. 
Ostatní neděle se mládežníci účastní běžného regionálního života. I na tato shromáždění se dařilo 
zvát hosty a co je povzbudivé, že se jich účastní i někteří mladí lidé, kteří ve sboru vyrostli, ale 
v současné době se sborového života neúčastní. 

Každé čtvrtletí jsme měli jednu sobotu společné setkání všech sborových služebníků. 
Dopolední setkání sloužila k povzbuzení, k připomenutí společné vize našeho sboru a k vyučo-
vání na  některá aktuální témata. Odpoledne jsme se scházeli podle oblastí služby a  setkání se 
zabývala konkrétními praktickými věcmi ohledně služby vedoucích skupinek, vedoucích chval, 
služebníků dětem, mládeži a prorocké služby. Díky velikosti sboru se někteří služebníci během 
roku nesetkávají a mohlo by se stát, že by díky dílčí službě někomu unikl celkový obraz služby 
našeho sboru. Sobotní setkání napomáhají tomu, aby se nám to nestalo. 

Sbor je veden staršovstvem, které se schází podle potřeby. Dvakrát ročně vyjíždí spolu s dal-
šími vedoucími na výjezd. Každé čtyři týdny se také scházeli vedoucí regionů a dalších služeb 
k poradě a vzájemnému povzbuzení.

Jednou za měsíc je sborová modlitební, kde máme možnost se modlit za celý sbor i za věci 
týkající se celé církve a národa. I tato setkání jsou povzbudivá, zvláště, když si můžeme připome-
nout, které modlitby Bůh vyslyšel. V posledním roce také mírně narostla účast. Kromě těchto 
modlitebních setkání jsme měli i modlitební stráže čtvrtek (resp. pátek) až neděle. Přes nárůst 
modlitebního nasazení, modlitba stále není naší nejsilnější stránkou a část členů sborů se do žád-
ných sborových modlitebních aktivit nenasadila. Těžko můžeme očekávat nějaké výraznější Boží 
jednání bez našeho obecenství s Ním. 

Loni na podzim jsme pořádali sborovou Alfu, která byla co do účasti nejúspěšnější za po-
slední období. Pořádali jsem také již čtvrtý ročník festivalu Dny dobrých zpráv. Připojili jsme se 
k Celosvětovému dni evangelizace a k akci Otevřený kostel.

Nepřestáváme snít a  pracovat na  založení dalších regionů. Velmi úspěšně pracoval tým 
v Hostivaři, pracujeme i v Úvalech a v Mníšku pod Brdy. Povzbuzujeme se v tom, aby se nám 
neztratil ze zřetele náš hlavní úkol, kterým je oslovení našeho okolí evangeliem. 

Po Novém roce probíhal pravidelný kurz Základů, kde bylo také mírné zvýšení účasti oproti 
minulým rokům.

O  prázdninách jsme celé dva měsíce měli společná shromáždění v  zahradní restauraci 
ve Stromovce. Na tato shromáždění jsme měli pozitivní reakce jak od účastníků z našeho sboru, 
tak i od náhodných hostů. Mnozí se zdrželi k rozhovorům. Povzbudivá byla svědectví o obrácení, 
která zazněla na každém shromáždění. Ani těchto shromáždění se někteří členové našeho sboru 
nezúčastnili. To, že se nedaří některé členy sboru takřka k ničemu motivovat a že se systematicky 
vyhýbají společným akcím a službě sboru, je asi naší největší slabinou. Povzbuzením jsou ale lidé, 
kteří se motivovat dají a s chutí slouží spolu s ostatními na Boží vinici. Radost nám způsobují také 
noví členové, kteří se ke sboru během loňského roku připojili. Přestože se ve sboru objevují hosté, 
pokřtili jsme za posledních dvanáct měsíců jen osm nových lidí a dvě děti členů sboru. S tímto 
stavem nejsme spokojeni. 
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Účast na  shromážděních víceméně stagnuje. Podobně stagnuje i  počet členů sboru, kdy  
k  31. 8. 2012 bylo ve  sboru 535 dospělých, 86 pokřtěných do  18ti let a  222 dětí členů sboru. 
O rok dříve to bylo 520/98/236. V celém sboru funguje 44 domácích skupinek. Potěšující je, že se 
do služby výrazně zapojuje mladá generace a na některých regionech fungují shromáždění, která 
celá připravuje mládež. 

V  létě letošního roku jsme rekonstruovali hlavní sál sborové budovy, kde bylo instalováno 
větrání a  akustické úpravy. Z  posledních větších úprav nám zůstává potřeba vyměnit okna 
v knihovně a malém sále. V budově probíhá tolik aktivit, že již někdy těžko hledáme pro nové 
aktivity místo.

Sbor je financován z darů členů (nemáme žádné státní dotace) a obětavost je u většiny pří-
kladná. Považujeme za běžné, že členové sboru platí desátky jako vyjádření toho, že celý jejich ži-
vot, včetně majetku, patří Bohu. Je na svědomí každého, zda desátky skutečně platí. Příjmy činily 
7 201 443 Kč , což je mírný nárůst oproti minulým dvanácti měsícům (7 164 787 Kč). Službu sboru 
také podpořila příspěvkem F-nadace.

Vedle sboru funguje jako samostatná organizace Křesťanské společenství mládeže, která je 
občanským sdružením. Tato organizace vydává vlastní výroční zprávu, ale její činnost je úzce 
propojena se sborem.

Náš sbor je součástí Křesťanských společenství a jsme zapojeni do mezinárodní organizace 
Connections, z které většina členů sboru zná Petera Gama. V dubnu jsme pořádali mezinárodní 
konferenci pro vedoucí této organizace.

Sbor je členem Křesťanské misijní společnosti a České evangelikální aliance. Spolupracujeme 
s mnoha dalšími organizacemi, jako kupříkladu IHOPP, ICEJ, ACET a Teen Challange. Vnímáme 
se jako součástí Kristovy církve a rádi spolupracujeme s ostatními křesťany, kteří žijí v Praze. 

Bůh do našeho sboru dal spoustu vzácných lidí, kteří své životy vydali pro službu Jemu a ne-
chávají Ho, aby jejich životy měnil. Osobně jsem za vás vděčný. Děkuji všem, kteří se na životě 
sboru podíleli svými modlitbami, finanční podporou nebo jakoukoli službou. 

I v minulém roce Bůh dal mnoho dobrých věcí každému z nás i celému sboru. Chceme se učit 
růst ve vděčnosti za Jeho dobrotu k nám a naplnit sborový záměr „Kristem proměněné životy“ 
k Jeho slávě.

Lubomír Ondráček
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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 ko-
mise je jednomyslnost, tj. pokud má jakýkoliv člen komise výhrady a nesouhlasí s ostatními, ko-
mise kladné doporučení nevydá.

V roce 2011/2012 se komise scházela pravidelně 1x za tři měsíce. Celkem prošlo prostřednic-
tvím komise 250 000 Kč, dále 75 000 Kč bylo převedeno do dalšího období. Podpořeny byly tyto 
projekty: o.s. Zions film, Česká kancelář kurzů Alfa, o.s. Betel ČR, o.s. ACET, o.s. Isachar a nad-
sborová služba M.Prosnera. Tzv. „stálý seznam“ organizací, dlouhodobě podporovaný grantovou 
komisí byl upraven (vypuštěno o.s. Bethel v  Litoměřicích) nyní ho tvoří: KMS, Nadační fond 
KMS, Nadační fond překladu Bible, Nadace Nehemie, Dětská misie Příbor, Teen Challenge, Betel 
Česká republika, Armáda spásy, ACET.

Obsazení grantové komise se částečně obměnilo, za Janu Říhovou nastoupil David Vondra ze 
stejného regionu, tj. tvoří ho zástupci z pěti regionů KS Praha.

Dan Frantík

ZÁPIS O REVIZI ÚČETNICTVÍ KS PRAHA ZA KALENDÁŘNÍ ROK 2011 
A MĚSÍCE LEDEN AŽ SRPEN 2012                                              

Revizní komise zjistila následující skutečnosti:
Byl zkontrolován zápis z revize pokladny střediska Kmen k 30. 6. 2012. Bez závad.
Byly zkontrolovány konečné stavy na  sborových bankovních účtů a  tyto souhlasily se stavem 
v účetnictví (k 31. 8. 2012).
Byla provedena kontrola pokladních dokladů v měsíci prosinec 2011 a leden 2012. 
Byly namátkově zkontrolovány cestovní příkazy.
Byly zkontrolovány namátkově faktury přijaté za rok 2012.
Byly zkontrolovány platby misijní komise podle rozhodnutí této komise. 

Komise doporučuje:
Každoročně aktualizovat směrnice a archivovat jednotlivé verze. 
V případě proplácení sociální výpomoci, doporučuje doložit konkrétními výdaji.
Misijní komisi, aby mimořádné výdaje vždy doložila zápisem nebo e-mailem, z něhož plyne sou-
hlas většiny členů misijní komise 

Závěr revizní komise:
Neshledali jsme vážnější pochybení nebo porušení právních předpisů.

V Praze dne 26. 9. 2012                                                                 Arnošt Kobylka, Jan Benda, Jana Poláčková
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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 všechny věkové kategorie.

 
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, rozví-
jení 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 dobro-
volnické 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 v Praze 8.
Hlavní vedoucí mládeže: Dita Frantíková
Vedoucí věkových kategorií: Michal Klesnil (odrost), Jana Bukáčková (dorost) a Štěpánka 
Bláhová (porost) se zabývají koncepčními rozhodnutími ohledně 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. Někteří 
mladí jeli na podobnou akci do Severních Čech, kde pomáhali místním křesťanským sdružením 
s podobnými aktivitami pro děti.

English camp: již tradičně jsme  ve spolupráci s Křesťanskou akademií mladých (KAM) po-
řádali tábor zaměřený na výuku angličtiny. Na výuce se podílela skupina mládeže z Phoenixu 
v Arizoně a konal se v Chotěboři. Účastnilo se ho celkem asi 60 osob, z toho asi 25 středoškol-
ských studentů se zájmem o angličtinu a o Boha.

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 čtyři 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 vždy třetí úterý v měsíci. 

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
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TÁBOR LEVITŮ
Vedení: Jakub Černý, Renata Padevětová

Pod hlavičkou Křesťanského společenství mládeže, se v létě roku 2012 uskutečnil již druhý ročník 
tábora Levitů. Kromě církve Křesťanské společenství Praha se na jeho organizaci podíleli souro-
zenci ze Slovenska, ze sborů Christiana Bratislava a Radostné srdca Partizánské.

Tábor se uskutečnil od 18. 8. 2012 do 25. 8. 2012 u obce Dlouhý v Orlických horách. Celkem 
přijelo 100 dětí, z  různých sborů a denominací (přibližně 50% dětí bylo z našeho sboru) a 40 
služebníků. Ze sboru KS Praha:  Matěj Heřmanský, Martina Šplíchalová, Renata Michálková, Jan 
Machulka, Michaela Padevětová, Markéta Mušinská, Ondřej Semilský, Martina Černá, Kamil 
Nešetřil, Jana Zouvalová, Jakub Zůna, Miloš Padevět, Jiří Mašlej, Olga Hrdinová, Petr Hrdina, 
Lucie Roušalová, Pavel Bukáček. Na pořádání tábora se též podíleli sourozenci z  těchto církví: 
Církev Nové začátky, KS Juda Mělník, Slovo života Kroměříž.

Tématem tábora byl život Mojžíše. Dopoledne děti absolvovaly v  družstvech takzvané le-
vely, tedy překážky a různé úkoly v lese, potoce, nebo skále. Po obědě byly zájmové workshopy 
po předchozím přihlášení (výtvarné, taneční, zpěv, různé sporty atd.). Večer byly shromáždění 
formou dětských bohoslužeb. Jednou jsme absolvovali půldenní výlet a jednou noční pochod.

Táborovým tématem byla biblická postava Mojžíše. Právě na ní nám Bůh několikrát opakoval: 
„Bůh má pro svoje děti svůj plán a nikdo a nic nemůže překazit jeho uskutečnění. Jediný kdo může 
překazit Jeho naplnění je mé vlastní rozhodnutí se tomuto plánu nepodřídit.“ Za naplnění tohoto 
plánu a našim rozhodnutím jsme věnovali několik výzev a modliteb. Věřím, že děti i dospělí prožili 
dobrý čas v proměňující Boží přítomnosti a ještě navrch si užili slunce, radost, hry a dobré jídlo.

Pro rok 2013 plánujeme třetí ročník tábora Levitů, opět se spoluprácí se sourozenci ze 
Slovenska. Chceme rozšířit tým vedení o služebníky, kteří se na letošním ročníku aktivně zapojili 
do vedení různých služeb a mají časové možnosti se této službě věnovat.

Jakub Černý a Renata Padevětová    

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  tomto roce šlo o  Dohnalovi, kteří slouží v  Chorvatsku, Slánské, kteří slouží v  Rusku 
narkomanům prostřednictvím organizace Acet (vrací se po  čtrnácti letech na  podzim 2012), 
o Mešaka, který slouží v Africe těm nejchudším ve slumech, o Ivanu Šímovou, která slouží v Asii, 
a  o  Patočkovi, kteří jezdí pravidelně do  Kambodže, kde pořádají ve  spolupráci s  místní církví 
úspěšné evangelizace. Dále jsme rozhodli podpořit misijní výjezd naší mládeže do  Estonska. 
Konkrétní částky jsou uvedeny ve finanční zprávě.

V březnu 2012 sloužil Jirka Dohnal na Misijním víkendu v našem sboru a následně jsme se 
s  Jirkou setkali a vyslechli si jeho plány do budoucna. Na setkání byl přítomen i pastor sboru 
Lubomír Ondráček.

V dubnu jsme se setkali s Lubošem Patočkou, vyslechli jeho napínavé příběhy a dohodli se-
tkání se sborem, na kterém Luboš sdílel svoje zkušenosti z předchozích misijních výjezdů, i své 
plány do budoucna. Byla to i dobrá příležitost k modlitbám za celou rodinu. Osobní rozhovor 
s Lubošem si můžete přečíst ve SD číslo 10/12. 
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V červenci vyjelo našich deset mládežníků ve věku 16-26 let na misijní cestu do Estonska. 
Konkrétně šlo o přípravu programu pro děti a teenagery, který probíhal ve městě, školách, dět-
ských domovech a byl spojený s evangelizací. (viz SD č.9/12). Cílem bylo dát příležitost mládežní-
kům zkusit nějakou misijní práci a připravovat se tak případně na jejich budoucí povolání.

Za misijní radu Jaroslav Sloboda

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 pět lidí, v současné době 
z našeho sboru je jediným lektorem Vladimír Vácha, který je lektorem od roku 1995. V součas-
nosti 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, některé pražské školy byly ochotny 
si kvalitní přednášky zaplatit samy. Zájem o  přednášky je velký, Vláďa přednáší 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, 
Kyberšikana, Srovnání světových náboženství, Bible atd. Většina přednášek je dvouhodinových 
(tedy dvě vyučovací hodiny za sebou), poměrně pravidelně jsou v jednom dni dvě až tři před-
nášky. Vláďa se také s přednáškami účastní akcí Exit Tour, pořádaných Křesťanskou akademií 
mladých. Takto přednášel v minulém školním roce v Nitře, Třebíči, Písku a Strakonicích.

Ve školním roce 2011/2012 bylo osloveno přednáškami 8694 žáků a  studentů, z  toho bylo 
1079 v Praze. Díky velkému zájmu škol byla ke konci dubna vyčerpána celá částka grantu, který 
byl počítán na  celý kalendářní rok 2012. Od  září 2012 Vláďa přednáší díky menšímu grantu 
F-Nadace. 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 pro Prahu i pro Středočeský kraj. Byla 
by škoda ukončit takto rozjetou práci, která je velice dobře hodnocena jak pedagogy (není výjim-
kou, 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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JAK JSME HOSPODAŘILI OD ZÁŘÍ 2011 DO SRPNA 2012
Celý sbor
Celkové příjmy z řádných sbírek 7 201 443    
Vzrůst oproti minulému období 0,51%
Aktiva celkem 22 389 273    
Z toho finanční aktiva – banky 1 343 968    
Z toho finanční aktiva – pokladny 161 873    
Výsledek hospodaření za období 09/2011 – 08/2012 – zisk 396 154    

Grantová komise
Příjmy – odvody regionů (3 % z desátků) 214 153    
Výdaje
Česká kancelář kurzů Alfa 55 000    
Betel Česká republika  90 000    
ZION films, o.s. – dar na DVD Psychotronika  30 000    
ACET ČR, o.s.  15 000    
Isachar, o.s.  30 000    
dar na službu Marka Prosnera při CKS  30 000    
Celkem výdaje  250 000    
Výsledek hospodaření za období 09/2011 – 08/2012 – ztráta -35 847    
Zůstatek na účtu Grantové komise k 31. 8. 2012  75 214    

Misijní rada
Příjmy – odvody regionů (4 % z desátků) + dary  292 008    
Výdaje
Dohnalovi  115 000    
Pitzmosovi  15 000    
Slánští  21 000    
Mešak Okumu  19 000    
Ostatní (I. Šímová, L. Patočka, NF KMS)  65 000    
Výpomoc při stěhování Pitzmosových z Chorvatska  22 067    
Misijní výjezd do Estonska (letenky,ubytování,režie)  52 002    
Celkem výdaje  309 069    
Výsledek hospodaření za období 09/2011 – 08/2012 – ztráta -17 061    
Zůstatek na účtu Misijní rady k 31. 8. 2012  117 320    

Středisko Žertvy (stavební fond)
Příjmy
Nájem sb. prostor – ostatní  134 144    
Nájem sb. prostor – regiony  170 791    
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Nájem nápojového automatu  5 000    
Odvody 10 % + dary  713 843    
Ostatní výnosy (kompenzace zakrytí oken budovy)  69 065    
Příspěvek regionu Východ na klimatizaci v sále  20 000    
Celkem příjmy  1 112 843    
Výdaje
Režie (běžný materiál, aparatura)  42 536    
El. Energie (za dva roky – pozdní vyúčtování od EON)  487 124    
Vodné, stočné  36 189    
Služby (úklid, správa budovy atd.)  138 565    
Opravy a udržování  22 254    
Pojištění majetku  18 639    
Odpis majetku  328 797    
Celkem výdaje  1 074 104    
Výsledek hospodaření za období 09/2011 – 08/2012 – zisk  36 417    
Zůstatek na stavebním fondu k 31. 8. 2012 -3 399 027    

Centrální sbor
Příjmy
Služby – nájem sb.prostor, xerox, inzerce v SD atd.  139 467    
Služby – semináře (Stohlovi, Kurz už.duch. darů, Conections)  263 276    
Přeúčtování regionů (auto,dataprojektor,nájem za letní shrom.)  10 745    
Zboží – prodej CD, Sb. dopisu, potravin, atd.  12 719    
Zboží – prodej knih  6 528    
Úroky (běžný účet, spořící účet)  10 763    
Kurzové zisky  2 403    
Prodej kr.hm.majetku  500    
Dar – fyz.osob (na provoz sboru,adopce,konvokace,misie atd.)  139 967    
Dary – právnické osoby (konvokace)  10 000    
Nadační příspěvek F-nadace  41 200    
Evangelizace – sbírka+vstupné (DDZ, Alfa, Otevřený kostel)  105 669    
Přefakturace nákladů za telefon a internet  3 126    
Odvody regionů  1 713 227    
Celkem příjmy  2 459 590    
Výdaje
Režie(běž. mater., potr., NŠ, aparatura, knihy, kanc. p.)  125 982    
Režie – Sborový dopis  18 506    
Evangelizační akce (DDZ 2011, Alfa 2011, Otevř. kostel 2012)  129 562    
Prodané knihy (D. Drápala, Základy)  3 797    
Pohonné hmoty  43 756    
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Zaokrouhleno na celé koruny. Zpracovali dne 9. 10. 2012 J. Homolková, L. Ondráček.

Servis (auto, ost. zaříz.)  13 769    
Cestovné  29 745    
Služby (admin., účet., servis. práce, telef., poštovné, NŠ, ost.)  343 134    
Služby – nájem (sborová shrom., atd.)  112 070    
Služby – semináře  9 418    
Služby – ubytování a stravování (P. Game, Stohlovi, Conections…)  177 493    
Mandátní sml. (Ondráček, Kácha, Hoblík, Čunek)  662 589    
Pojištění  12 832    
Mzdy + dohody o prov.pr. (zdr., soc., penz. poj., strav.)  362 327    
Dary (adopce – A. Lama, tábor Levitů, misie)  53 554    
Fond vzdělávání pro sborové prac.  3 987    
Bankovní, správní, dálniční poplatky  8 623    
členské příspěvky (ČEA)  2 000    
Kurzové ztráty 2 057    
Celkem výdaje  2 115 201    
Výsledek hospodaření za období 09/2011 – 08/2012 – zisk  344 389    
Zůstatek na účtu střediska Centrum k 31. 8. 2012 -304 211    

Středisko Mládež
Příjmy
Sbírky a dary fyzických osob  93 041    
Příspěvek regionu Východ  71 000    
Celkem příjmy  164 041    
Výdaje
Režije (potraviny, aparatura, knihy atd.)  13 627    
Cestovné  1 416    
Služby (tisk pozvánek apod.)  4 590    
Mandátní smlouva (D. Frantíková)  230 500    
Nájem (Šestá)  19 200    
Jiné provoz.náklady (studijní fond)  881    
Celkem výdaje  270 214    
Výsledek hospodaření za období 09/2011 – 08/2012 – ztráta -106 173    
Zůstatek na účtu střediska Mládež k 31. 8. 2012 -168 354    

Odměny pracovníků sboru – tarif při uznané praxi 10 let (odměny určuje volená komise)
mandátní smlouvy (poj. i daň hradí příjemce) 35 000    
vedoucí a starší (zaměstnanec) 28 000 
techn. pracovníci (zaměstnanec) 23 000
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VÝROČNÍ ZPRÁVA REGIONU ČERNÝ MOST ZA ROK 2011/2012 
VEDENÍ
Pastor: Pavel Louthan – pověřen vedením regionu 
Starší: Pavel Louthan, Pavel Ondrák (od 7/12) 
Vedoucí skupinky: Libuše Kobyláková, Zdena Kačírková, Marcela Ondráková

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

PERSONÁLNÍ ZPRÁVY
Výstupy: Jiří a Petra Jelínkovi s dětmi: Vít, Anežka a Debora – přestup na region Palmovka
Vyřazení z evidence: Tomáš a Gabriela Hauserovi s dětmi: David, Tadeáš a Julie 
Celkem ubylo:  dospělých – 4
  dětí – 6
Počty členů k 31. 8. 2012

počet dospělých členů – 24
počet pokřtěných dětí (do 18-ti let) – 11
počet nepokřtěných dětí (do 18-ti let) – 15

AKCE A SPECIÁLNÍ ČINNOSTI BĚHEM ROKU
PRO REGION
a) regionální dovolená
Regionální dovolená proběhla jako vloni v RZ Jizerky v Bílém Potoce. 

 
b) skupinky
Kromě pravidelných bohoslužeb jsme se pravidelně scházeli na  skupinkách. Líba Kobyláková 
pokračovala ve  vedení skupinky pro děti, Zdena Kačírková vedla skupinku pro ženy, Marcela 
Ondráková vedla modlitební skupinku pro ženy a i muži měli možnost se každý týden scházet, 
sdílet se, modlit se a studovat společně písmo.

c) 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. I v následujícím období budeme mládeži rádi dávat prostor 
k uplatnění jejich obdarování.

MIMO REGION
a) speciální bohoslužby pro veřejnost
V  rámci pravidelných bohoslužeb jsme uspořádali několik společných shromáždění s  Církví 
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Bratrskou Rajská Zahrada. V prosinci 2011 jsme měli v KD Kyje Předvánoční slavnost a na ve-
likonoční neděli jsme společně pořádali Slavnost vzkříšení. Na  obě akce byla zvána veřejnost 
z Černého Mostu a okolí. Měli jsme též otevřené společné shromáždění v Galerii 14. Úzkou spo-
lupráci chceme i nadále rozvíjet.

b) programy pro cizince
Šárka Tomaštíková vedla program pro cizince v prostorách Klubíčka. Na programech s ní spolu-
pracovalo několik dalších sester.

c) čtení bible
V dubnu 2012 jsme spolu s CB Rajská Zahrada pořádali v rámci Celonárodního čtení bible ve-
řejné čtení bible u stanice metra Černý Most.

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

e) 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, pravidelně se modlitebních stráží zúčastňují 
Pavel Ondrák, Helena Zárubová, David Záruba, Zdena Kačírková a Johana Zárubová. Modlitební 
zaštítění této služby věrně vykonává Líba Kobyláková.

Miloš Kačírek je předsedou správní rady Nadace IHOPP. Radka Novotná spolu s  Pavlem 
Ondrákem jsou hlavními organizátory akcí modlitebně-uctívací stráže mládeže FRIDAYOUTH-
WATCH.

Mezinárodní dům modliteb jsme podpořili i finančně.

f) misie
Podporovali jsme i nadále Mešaka Okumu, který slouží v Keni. Jeho službu jsme podpořili pro-
střednictvím NF KMS finančně částkou 5 000 Kč.

g) finanční podpora, dary
Finančně jsme podpořili projekt Českého studijního překladu bible, projekt vydání DVD 
Psychotronika, misijní výpravu Renaty Rokůskové (sdružení Shinebean) do Keni, modlitební vý-
pravy Radky Novotné a Davida Záruby do Mezinárodního domu modliteb v Jeruzalémě, misijní 
výjezd mládeže do Estonska, kterého se zúčastnila Anna Hofmanová

FINANČNÍ ZPRÁVA ROČNÍ
Příjmy 
desátky 337 331
ostatní 1 470
celkové příjmy 338 801

Výdaje 
podíl na společných sborových výdajích 80 960
podíl na misijním fondu 13 493
podíl na stavebním fondu 33 733
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podíl na darech navenek 10 120
mzdy včetně mandátních smluv 18 000
nájemné 42 462
režie 42 936,98
evangelizace 10 050
dary (viz bod e až g) 72 432
celkové výdaje 324 186,98
stav reg. účtu k 31. 8. 2012 591 966,17

HODNOCENÍ
CHARAKTERISTIKA REGIONU
Region tvoří především rodiny s dětmi. Dětí je přibližně stejně jako dospělých. Lze ho charakte-
rizovat jako sbor rodinného typu s důrazem na osobní vztah s Bohem, modlitby, uctívání a vy-
strojení mladé generace. 

HODNOCENÍ MINULÉHO ROKU A VÝHLED DO OBDOBÍ 2012/2013
Během uplynulého období jsme pokračovali v  již rozjetých aktivitách, zvláště ve  spolupráci se 
sourozenci ze sboru Církve Bratrské Rajská Zahrada. 

Podílíme se na společném díle, 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. Do  budoucna máme 
velkou vizi: V každém vchodu skupinka, v každé ulici sbor....

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. Rádi bychom se více zaměřili na službu lidem, kteří ještě nepoznali Boží lásku a ne-
přijali záchranu, kterou jim Bůh nabízí.

Zpracoval: Pavel Louthan

VÝROČNÍ ZPRÁVA REGIONU JIH ZA ROK 2011/2012

VEDENÍ
Pastor: Miloš Poborský
Starší: Stanislav Roubal (od května 2012)
Vedoucí skupinky: Stanislav Roubal, Matouš Zoubek, Renáta Stodůlková (skupinka maminek 
do června 2012), Míša Zoubková, Marcela Láníková (sk. v Kytíně do září 2012, dále kolektivní 
vedení), Dan Drápal, Adam Petráček (od září 2012), Ted Whang (chválicí skupinka)

DALŠÍ SLUŽBY
a)  nedělka: vedením pověřen Josef Machulka; Jana Machulková, Martina Šplíchalová, 

Lucie Bendová, Eliška Zlonická, Adéla Ptáčková, Jakub Šplíchal, Johanka Machulková, Radek 
a Monika Čermákovi, František Krejčí, Adam Petráček (služba větším dětem), 
Kristýna Petráčková (do června 2012), Renata Michálková (do června 2012)

b)  chvály: Ted Whang, Renata Michálková (do června 2012), Michaela Zoubková, Eva Poborská, 
 Jaromír Hrad, Ivana Šímová, Matouš Zoubek, Kristýna Petráčková, Jiří Jelínek s kapelou

18 /  REGION ČERNÝ MOST
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c)  pokladník: Jindra Soukupová
d)  příprava večeře Páně: Tomáš Bártík, Alena a Kateřina Sanislovy
e)  zástupce za region ve mzdové komisi: Stanislav Roubal
f)  zástupce v misijní komisi: Stanislav Roubal
g)  kázání: Miloš Poborský, Stanislav Roubal, Matouš Zoubek, Lubomír Ondráček, Ted Whang,  
 Adam Petráček, Ivana Šímová, Michal Klesnil, Mojmír Kallus, Joel Staab, Dan Drápal
h)  letní tábory: Jan Machulka, Martina Šplíchalová – Tábor Levitů
 letní tábor pro rodiny s dětmi pod tee-pee: Radek Čermák
 English camp: Miloš Poborský
 Teen camp: Ted Whang
ch)  zvučení: Jiří Zlonický, Matouš Zoubek, Ted Whang
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 regionu
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 (do února 2012): Miloš Poborský, Dan Drápal, 
 Adam a Kristýna Petráčkovi, Jaromír a Jana Hradovi, Michaela Zoubková, Jiří Zlonický
q)  Velikonoční tvoření: tým služebníků
r)  Royal Rangers: Kristýna Petráčková slouží ve sborové hlídce
s)  Místo uzdravení: Marie Šímová a Stanislav Roubal slouží modlitbou nemocným

PERSONÁLNÍ ZPRÁVY
Vstupy: Marie Šímová st.; Dana Bartošová s  dětmi Jakubem a  Ester (přestup z  JV); František 
Krejčí s dětmi Kateřinou a Davidem; Jana Bosáková; Jaromír a Jana Hradovi s dětmi Michaelou 
a Janem; Jan Sklenička; Dan Drápal – dvojí členství s KS Jeseník
Narození: Jan Bartoš, Tomáš Krejčí, Matěj Stodůlka, Josef Machulka
Celkem přibylo: dospělých – 8

 dětí – 10
Výstupy: Hana Matušková – přestup do  Pánovy obnovy; Helena Popelková s  dětmi Helenou, 
Štěpánem, Šimonem a Michalem – přestup do KS Milost; Petr a Renata Michálkovi s dětmi Nikol, 
Janem a Viktorií – přestup do KS Nejdek
Vyřazení z evidence: Alena Kytková, Jana Klvaňová
Celkem ubylo: dospělých – 6

 dětí – 7
Křty: Martin Růžička, David Peška, Milena Malá
Počty členů k 31. 8. 2012

počet dospělých členů – 51
počet pokřtěných dětí (do 18ti let) – 3
počet nepokřtěných dětí (do 18ti let) – 28

AKCE A SPECIÁLNÍ ČINNOSTI BĚHEM ROKU
PRO REGION
a) regionální dovolená: zimní dovolená v Horní Blatné

letní dovolená ve Velká Lhotě, Beskydy
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b) akce pro děti: sederová večeře pro děti u Michálků, mikulášská slavnost pro děti u Michálků, 
občasné návštěvy bazénu na Barrandově, jednodenní výlety v okolí Prahy, výjezd rodin do Horní 
Blatné (květen 2012), Ostrovský orientační běh (říjen 2011) Radek Čermák, florbal v tělocvičně 
ZŠ Mráčkova

MIMO REGION
a) evangelizace: skupinka St. Roubala – programy v domě s pečovatelskou službou, velikonoční 
výtvarné tvoření – zorganizovala Míša Zoubková, adventní bohoslužba pro veřejnost (s rozdává-
ním pozvánek před KCN), regionální běh kurzů Alfa jaro 2012 ve spolupráci s KC Novodvorská, 
chvály před KCN červen – červenec 2012 (podle prorockého slova)

FINANČNÍ ZPRÁVA ROČNÍ
Příjmy 
desátky 781 626
Refundace platu pastora z KMS 167 750
Dar z dědictví S. Havelky 74 026
Ostatní 21 223
celkové příjmy 1 044 625

Výdaje 
podíl na společných sborových výdajích  187 590
podíl na misijním fondu 31 265
podíl na stavebním fondu 78 163
podíl na darech navenek 23 449
mzdy včetně mandátních smluv 499 990
nájemné 29 555
režie 15 939
evangelizace 18 158 
dary, čl. příspěvky (KSM, I. Šímová, D. Drápal, CKS) 78 141 
celkové výdaje 962 249
stav reg. účtu k 31. 8. 2012 842 025

HODNOCENÍ
CHARAKTERISTIKA REGIONU
Charakter regionu se v  posledním roce nijak nezměnil. Na  regionu jsou nejsilněji zastoupeny 
rodiny s dětmi. Počet dětí členů regionu již početně překročil polovinu počtu dospělých členů.

ČÍM MŮŽEME PROSPĚT OSTATNÍM
Ted Whang vede mládežnickou chválicí skupinu Mlask a podílí se na mládežnickém shromáždění 
Šestá. Miloš Poborský vede kurzy Alfa na celosborové rovině.

HODNOCENÍ MINULÉHO ROKU
Region se scházel již druhým rokem v KC Novodvorská. S novým místem jsme se myslím již 
dobře sžili.

Od září 2011 do února 2012 pokračovaly 1x za 14 dní Biblické přednášky v KC Novodvorská. 
Vzhledem k pokračujícímu poklesu účasti na biblických jsme se k začátku jarního běhu kurzu 
Alfa biblické rozhodli ukončit. Web www.biblicke.cz jsme se rozhodli zatím nechat v provozu.

20 /  REGION JIH
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Nedělní škola byla i letos rozdělena na dvě oddělení. Používáme výborně připravený sborový 
učeb. plán vytvořený Ráchel Bícovou. Duchovní práci rodičů s dětmi podporujeme formou sdí-
lení nad pracovními sešity. Ty se mohou rodičům stát určitou pomůckou sloužící k duchovnímu 
rozvoji dětí. Díky různým regionálním akcím pro rodiny vytváříme prostor pro rozvoj blízkých 
přátelských vztahů mezi dětmi.

Chválicí skupina Teda Whanga hrála v  ustálené sestavě Ted Whang, Michaela Zoubková 
a Eva Poborská. Zajišťovala věrně chvály po celý rok. Jednou jsme měli jako hosta chválicí tým 
pod vedením Jirky Jelínka.

Regionální modlitební probíhaly jednou za  měsíc u  Marie Denkové. Účast se pohybovala 
mezi 6–10 modlitebníky. Modlíme se za potřeby členů sboru, za region, církev, naší zemi a Izrael. 
A  také za  aktuální dění ve  státě a  církvi. Obdobně probíhají i  modlitební nedělní odpoledne 
u Dáši Blažkové. Účast je o něco menší, chodí cca 2–5 lidí.

Před Vánoci jsme rozdávali pozvánky na Adventní bohoslužbu, kterou jsme uspořádali ve vel-
kém sále KCN. Ačkoliv jsme rozdali poměrně dost pozvánek, kromě několika osobně pozvaných 
lidí se nikdo další neobjevil.

Před Velikonoci jsme pod vedením Míši Zoubkové uspořádali pro rodiče s dětmi výtvarné 
tvoření. Záměrem bylo pozvat lidi z našeho okolí na akci, kde by měli možnost se osobně sezná-
mit s křesťany a v případě zájmu přijmout pozvání na bohoslužbu. Připravili jsme celkem osm 
stanovišť s různými výtvarnými technikami. Ačkoliv umíme akce tohoto druhu připravit na vy-
soké kvalitativní úrovni, nedaří se s účastníky akce navázat další kontakt. 

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

Celý rok se scházela skupinka v Mníšku pod Brdy. V prosinci jsme uspořádali první adventní 
bohoslužby pro veřejnost, na které jsme rozdávali pozvánky. V KC Mníšek skupinka uspořádala 
dvě akce pro veřejnost. V lednu přednášku o víře a spravedlnosti s Liborem Michálkem a v dubnu 
přednášku o Izraeli s Petrem Plaňanským. Několikrát proběhla veřejná čtení bible – na náměstí, 
o Velikonocích v zámeckém parku a 21. 7. také na Skalce v rámci Skalecké poutě ve spolupráci 
s katolickou farností. Celý rok se také scházela jednou týdně modlitební skupina pod vedením 
Růženy Klimentové z regionu Západ.

V neděli 24. 6. jsme měli v rámci praxe na regionu tým absolventů kurzu užívání duchov-
ních darů. Přinesli několik povzbudivých proroctví o přicházející době růstu. Na základě jednoho 
z proroctví jsme byli koncem června a v červenci několikrát před KCN a zpívali jsme veřejně 
chvály a písně na přání náhodných kolemjdoucích.

Na  regionálním webu www.prahajih.cz jsou k  dispozici aktuální informace o  regionálním 
dění na regionu i dalších doporučeníhodných akcích, záznamy z kázání.

V létě 2012 jsme měli celkem tři křty lidí, kteří uvěřili v Pána.
Ivana Šímová byla na misijním výjezdu až do prázdnin. Prázdniny strávila v ČR a v září odjela 

do Velké Británie na kurz, který ji lépe vybaví pro práci s jazykem v její zemi.
Členové regionu každoročně pomáhají s pořádáním akce na podporu Izraele a proti antisemi-

tismu „Všichni jsme lidi“, kterou pořádá ICEJ.
Po celý rok zůstává stejně neutěšený zdravotní stav Viktora Burdy. Novým starším regionu se 

v květnu stal Stanislav Roubal.
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. KMS tuto část 
pracovního úvazku regionu refundovala.

V létě 2012 jsme se scházeli dohromady jako celý sbor na letním parketu restaurace Pražan 
na Výstavišti.
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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.

Chci také všem poděkovat za finanční podporu služby. Pro dobré fungování regionu a hlavně 
– pro rozvoj Božího království v Praze i na jiných místech je i toto nezbytně nutná součást služby.

VÝHLED DO OBDOBÍ 2012/2013
Skupinka Dana Drápala za  loňský rok vyrostla a  od  září 2012 se rozdělila. Druhou skupinku 
začal vést Adam Petráček. Skupinky mají trochu jiný formát. Usilují o vyšší závaznost a vydanost 
skupince než je v současnosti ve sboru zvykem, ale jen na určité období – obvykle 3 až 4 měsíce. 
Skupinky usilují o posvěcení a vyznávání hříchů.

Maminkovská skupinka se v současné době (od září 2012) po malý zájem neschází.
Od  září začneme pořádat sborové kurzy Alfa na  Palmovce. Ohledně vlastního běhu Alfy 

na regionu Jih na jaře 2013 zatím není rozhodnuto.
Zapojujeme se významněji než v  předchozích letech do  sborové akce Dny dobrých zpráv, 

bereme si v KC Novodvorská na starost jeden den – Fyzikální show prof. Tomáše Tyce.
Chystáme zimní dovolenou v únoru 2013 v Horní Blatné.
V létě jsem se byl podívat na tzv. Legoprojekt v CB Jižní město, více viz www.cb.cz/legopro-

jekt/. O možnosti uspořádat projekt jednám s KC Novodvorská.
Vzhledem k  tomu, že v  minulých letech pořádaná Vánoční a  Velikonoční tvoření neměla 

významnější misijní dopad, v letošním roce pořádání tvoření zatím neplánujeme.
Zpracoval: Miloš Poborský

VÝROČNÍ ZPRÁVA REGIONU JIHOVÝCHOD ZA ROK 2011/2012 
VEDENÍ
pastor: Zdeněk Rašovský
poradní tým: Elena Zemanová, Tomáš Pešl, Vlasta Sotorníková, Laďka Ebenstreitová, 
Pavel Kukačka
vedoucí skupinky: Babeta Rašovská, Zdeněk Rašovský, Elena Zemanová

DALŠÍ SLUŽBY
a) nedělka: Vlasta Sotorníková, Babeta Rašovská, Kristýna Zemanová, Pavel Kukačka, 
 Petr Leitermann, Tomáš Pešl
b)  chvály: Markéta Heřmanská, Martin Heřmanský, Katka Naitová, Vašek Hájek, 
 Monika Walker
c)  pokladník: Iveta Liebigová
d)  dárky pro děti: Eliška Táboříková
e)  kázání: Zdeněk Rašovský, Luboš Ondráček, Petr Kácha, Robert Filip, Michal Klesnil, 
 Tomáš Pešl
f)  záznam slova: Ivan Sgall
g)  letní dovolená: Andrea Pešlová
h)  příprava her pro děti (letní dovolená) a výlety: Zdeněk Rašovský, Vašek a Zdeňka Hájkovi, 
 Matěj Heřmanský
ch) pomocníci: Lenky Markové a Marcelky Losenské, Marek Jaxa-Rožen, Tomáš Pešl, 
 Monika Walker, Laďka Ebenstreitová
i)  promítání: Monika Walker, Matěj Heřmanský a Dominik Jeníček
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j)  pomoc s přípravou shromáždění a občerstvení: Emma a Dominik Rašovský, 
 Laďka Ebenstreitová, Eliška Táboříková, Dominik Jeníček a další 
k)  sborový dopis: Andrea Pešlová
l)  regionální web: Pavel Kukačka
m)  dětská kapela: Monika Walker
n)  Místa uzdravení: Monika Walker, Laďka Ebenstreitová a Pavel Kukačka

PERSONÁLNÍ ZPRÁVY
vstupy: Petr Leitermann, Dominik Jeníček
celkem přibylo: dospělých – 2 
výstupy: Jan Šafránek
úmrtí: Lenka Marková
celkem ubylo: dospělých – 2
křty: Petr Leitermann, Dominik Jeníček
počty členů k 31. 8. 2012

počet dospělých členů – 36
počet pokřtěných dětí (do 18-ti let) – 1
počet nepokřtěných dětí (do 18-ti let) – 27 

AKCE A SPECIÁLNÍ ČINNOSTI BĚHEM ROKU
PRO REGION
regionální dovolená: Dovolená 2012 – Horní Blatná, Krušné hory

 
MIMO REGION
a) evangelizace: Kavárna o šesté v OC Chodov, Tomáš Pešl pantomima (Václavské náměstí 
a Výstaviště), Ajka Pešlová přednáška o Psychotronice (video).

FINANČNÍ ZPRÁVA ROČNÍ
příjmy 
desátky 582433,00
ostatní 0,00
celkové příjmy 582433,00

výdaje 
podíl na společných sborových výdajích  139783,90
podíl na misijním fondu   23297,30
podíl na stavebním fondu  58243,30
podíl na darech navenek  17471,50
mzdy  221990,00
nájemné   47390,00 
režie   18962,29
evangelizace   47717,00 
poštovné   711,00
služby provoz sboru  8638,00
Členské příspěvky CKS 8400,00 
celkové výdaje  592604,29
stav reg. účtu k 31. 8. 2012  1246618,92
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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
Poprvé jsme pořádali kavárnu v OC Chodov. Cílem kavárny je, aby se naši známí a blízcí mohli 
v příjemném a přátelském prostředí poprvé setkat s křesťany. Vidět, že pohostinnost není věcí 
minulosti a že Boží slovo je povzbudivé a praktické. 

HODNOCENÍ MINULÉHO ROKU
Milý regione,
v  posledním roce odešli z  regionu dva lidé a  dva do  něj také vstoupili. Z  regionu odešel Jan 
Šafránek a  nečekaně zemřela Lenka Marková. Její odchod zasáhl mnohé, protože Lenka byla 
dlouholetou členkou a velkým povzbuzením. Do regionu vstoupili Petr Leitermann a Dominik 
Jeníček. Početně tedy nerosteme, ale pevně věřím, že se naplní povzbuzení, které pro nás měl 
při své návštěvě Josef Nait z listu Zjevení 3 (7–13) – že porosteme i početně. Po finanční stránce 
dopadl minulý rok lépe, než jsem předpokládal. Region sice skončil ve ztrátě, ale v menší než bylo 
odhadnuto. Moc děkuji všem, kdo na region mysleli a finančně jej podporovali. Zvláště v posled-
ním roce to byla pro mnohé větší oběť než v minulých letech. Ještě jednou díky. 

Poradní tým fungoval ve  složení Zdeněk Rašovský, Tomáš Pešl, Pavel Kukačka, Vlasta 
Sotorníková, Elena Zemanová a  Laďka Ebenstreitová. Všem děkuji za  jejich čas i  nasazení. 
Osobně jsem za každého v týmu vděčný a je pro mne povzbuzením, že mám možnost s nimi sdí-
let a řešit věci, které se týkají regionu. Věnovali jsme se přípravě jednotlivých evangelizačních akcí 
(kavárna, Martin Ševčík – psychotronika, vánoční shromáždění), dále pak regionální dovolené, 
službě jednotlivým lidem, modlitbě a chvále.

Skupinky fungovaly na  regionu tři. Ženskou skupinku vedla Babeta Rašovská, mužskou 
Zdeněk Rašovský a Elena Zemanová skupinku „klasickou“. Sám za sebe jsem moc rád, že sku-
pinku mám a můžeme se sdílet a modlit se za naše potřeby. Skupinka Babety je domovem pro 
několik žen, které jen stěží mohou chodit na nedělní regiony a zároveň je výborným zázemím, kde 
se ženy vzájemně povzbuzují. Moc děkuji všem vedoucím za jejich čas a věrnost na Božím díle. 

 Nedělní regiony už probíhaly v nových prostorech ve Vodnické ulici a myslím, že všechny po-
těšila změna prostředí. Zvláště možnost využívání zahrady je skvělá. Na regionu nejčastěji kázali 
Zdeněk Rašovský, Petr Kácha, Luboš Ondráček. Vážím si jejich pomoci a času. Zdeněk Rašovský 
pokračoval v listu Efezským a Filipským. Mám radost, že stále máme tři chválící miniskupinky, 
což je vzhledem k  počtu lidí na  regionu velké požehnání. Povzbuzením byly společné chvály 
na velikonočním výjezdu v Horní Blatné, kde se zapojili všichni chváliči. Bylo to vůbec poprvé 
a jsem rád, že se společné chvály zopakovaly. Ve chválách se střídali Martin Heřmanský, Vašek 
Hájek, Monika Walker, Markéta Heřmanská a Katka Naitová. Díky všem chváličům i všem, kdo 
se podíleli na přípravě shromáždění a občerstvení.

Velký dík patří nedělkářům a služebníkům dětem, kteří se věrně střídali v přípravě programu 
pro děti. Během roku fungovalo školní oddělení nedělky a předškolní oddělení pro nedostatek 
služebníku nefungovalo. Jsem moc rád, že po prázdninách se podařilo zajistit až na jednu neděli 
i předškolní oddělení. Školním dětem se věnovala Babeta Rašovská, Kristýna Zemanová, Pavel 
Kukačka, Tomáš Pešl a Zdeněk Rašovský. Vlasta Sotorníková zajišťovala koordinaci regionální 
nedělky. Monika Walker připravovala společné sejití pro děti, kde se učily chválit. Myslím, že je to 
skvělá služba a dětem svědčí, že mohou být spolu i mimo region. Díky Monice děti chválily i na 
nedělním regionu.
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Letošní regionální dovolená proběhla v Krušných horách v Horní Blatné. Rád bych poděkoval 
Káchům, že si na nás opět udělali čas a posloužili Slovem. Během dovolené jsme mluvili na téma 
„Peníze“ a „Manželství“. Navštívili jsme také sbor v Nejdku a pro děti probíhala „bojovka“ přes 
celý týden. Za pomoc s organizací her dětem děkuji zejména Hájkům a Matějovi Heřmanskému. 
Zvláště Matěj odvedl skvělou práci v roli „pašeráka“. 

Během roku byla moc povzbudivá „Kavárna o šesté“, která se konala v OC Chodov. Počet 
hostů mimo region kolísal mezi 7–12. Celkem jsme uspořádali tři kavárny, kde byl řečníkem Dan 
Drápal. Danovi chci velmi poděkovat za povzbuzení, které jsme skrze jeho službu přijali. Další 
akcí byla evangelizace s Martinem Ševčíkem, který mluvil o psychotronice v Chodovské tvrzi. 
Andrea Pešlová pak připravila večer „Psychotronika očima Bible“ v KCMT. Laďka Ebenstreitová, 
Monika Walker a Pavel Kukačka se věnovali „Místům uzdravení“. Tomáš Pešl vystoupil se svoji 
pantomimou na Václavském náměstí a v rámci celosborového shromáždění na Výstavišti. Díky 
moc všem.

VÝHLED DO OBDOBÍ 2012/2013
Rádi bychom pokračovali s kavárnou v OC Chodov, a to na podzim roku 2012 i na jaře dalšího 
roku. Rádi bychom uspořádali evangelizační chvály na některých místech Jižního Města. Stále 
máme možnost využít prostory k celoročnímu pronájmu. Budeme tedy potřebovat moudrost, jak 
se rozhodnout. Myslím, že evangelizačních aktivit děláme poměrně dostatek. Potřebujeme tedy 
výdrž a moudrost, jak pokračovat dál. Vyhlížím, že budeme dál růst ve vzájemné lásce a jednotě, 
kdy uvidíme, že Bůh je uprostřed Božího lidu živý. 

Zpracoval: Rašovský Zdeněk

VÝROČNÍ ZPRÁVA REGIONU PALMOVKA ZA ROK 2011/2012 
VEDENÍ
 Starší: Martin Čunek, Tomáš Dittrich
Vedoucí skupinky: Jan Svárovský, Ondřej Svoboda, Anna Slobodová, Jakub a Jana Jersákovi, 
Katka Hunalová (dopolední setkání v úterý)

DALŠÍ SLUŽBY
a) nedělka: Lucie Beštová (hlavní vedoucí), Helena Wachtlová, Marcela Bláhová, 

Denisa Pocnarová (nejmladší oddělení), Lucie Beštová, Veronika Beštová, Lída Ďoubalová, 
Katka Vávrová, Aleš Hanzlíček, Martina Sýkorová, Petra Jelínková (mladší školní oddělení), 
Laďka Havlová, Luboš Komárek, Pavel Chalupník, Pavel Bukáček (starší školní oddělení)

b)  chvály: Jan Knížek, Laďka Havlová, Jan Gagalík, Jakub a Jana Jersákovi, Kamil Nešetřil, 
Vít Pleva, Jiří Bešta, Jana Chalupníková, Aleš Novák, Eliška Slobodová, Jiří, Petra, Anežka, 
Vít a Debora Jelínkovi, Jan Vácha, David Kácha

c)  pokladník: Lumír Ptáček
d) příprava večeře Páně: Pavel Mach (Chotutice), Eliška Slobodová, Jaroslav Šerfel
e)  zástupce za region ve mzdové komisi: Eduard Bláha
f)  kázání: Martin Čunek, Tomáš Dittrich, Jan Svárovský, Lubomír Ondráček, Jaroslav Sloboda, 
 Dita Frantíková, Lumír Ptáček, Šimon Dittrich, Anna Slobodová, hosté
g)  ohlášky: Eliška Kalinová
h)  služba v dětských domovech DD Sedlec–Prčice: Laďka Havlová, Eliška a Jan Kalinovi, 
 Martin Čunek
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 DD Přestavlky: Luděk Turzík, Eliška Slobodová, Barbora Plašilová, Aleš Novák, 
 Martin Augustin, Marek Sterzik
ch)  kurz Základy křesťanského života (regionální zástupci v týmu): Tomáš Dittrich, Jiří Bešta, 
 Anna Slobodová, Katka Hunalová
i)  kurz Alfa: Jiří a Petra Jelínkovi, Tomáš Dittrich, Zdeněk Zárybnický
j)  festival Dny dobrých zpráv: Jaroslav Sloboda
k)  zvukaři: Jan Kalina, David Sloboda, Kamil Nešetřil
l)  promítání: Tomáš Dostálek, Daniel Frantík, Štěpán Vávra, Šimon Dittrich, Joel Ptáček
m)  koordinace občerstvení pro nedělní školu: Alena Svárovská
n)  knihovna, půjčování knih: Jiří Bešta, Veronika Beštová
o)  webové služby: Luděk Turzík, Daniel Frantík
p)  nástěnka: Eliška Kalinová
q)  fotbal: Daniel Frantík (neděle večer), Martin Čunek (podzimní turnaj)
r)  Výjezd mužů 3.března 2012: Jaroslav Sloboda

PERSONÁLNÍ ZPRÁVY
Vstupy: Jaroslav Šerfel, Pavol Janec, Jiří a  Petra Jelínkovi s  dětmi Anežkou, Vítem a  Deborou 
(přestup z regionu ČM)
Narození: Matouš Jersák, Rozálie Hunalová
Celkem přibylo: dospělých – 4
  dětí – 5
Výstupy: Helena Elmanová
Vyloučení: Marek Veteška
Vyřazení z  evidence: Pavel a  Martina Machovi (Květnice) s  dcerou Emou, Šárka a  Martin 
Brabencovi s dětmi Kryštofem, Anežkou a Eliškou
Celkem ubylo: dospělých – 6
  dětí – 4
Svatby: Barbora Plašilová a Marek Sterzik, Denisa Pocnarová a Martin Dolejš
Počty členů k 31. 8. 2012

počet dospělých členů – 85
počet pokřtěných dětí (do 18-ti let) – 20
počet nepokřtěných dětí (do 18-ti let) – 26

AKCE A SPECIÁLNÍ ČINNOSTI BĚHEM ROKU
PRO REGION
a) regionální dovolená: Dobrá voda u Hartmanic
b) dětský den v Jenštějně: Magda a Petr Hlaváčkovi, mládež KS Praha
c) velikonoční grilování: Martin Čunek, Tomáš Dittrich, Pavol Janec, Mitko Ivanov

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
c)  spolupráce s Teeen Challenge na Žižkově: Štěpánka Bláhová a mládež
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FINANČNÍ ZPRÁVA ROČNÍ
Příjmy 
desátky 1 391 177,50
ostatní 7 123,00
celkové příjmy  1 398 900,5

Výdaje 
podíl na společných sborových výdajích 334 026,6
podíl na misijním fondu 55 671,1
podíl na stavebním fondu 139 177,75
podíl na darech navenek 41753,3
mzdy včetně mandátních smluv 343 655,00
nájemné 87 968,00
režie 94 107,6
evangelizace 8500,00
sociální výpomoc 7 500,00
dary na práci s dětmi 2000,00
členské příspěvky ústředí KS 21 120,00
celkové výdaje 1 135 478,6
stav reg. účtu k 31. 8. 2012 113 861,00

HODNOCENÍ
CHARAKTERISTIKA REGIONU
Dvě nejpočetnějšími skupiny členstva regionu Palmovka jsou rodiny s dětmi a mládež. Většina 
členů regionu věří více let. Vesměs to jsou Bohu vydaní lidé, s rozvinutou osobní zbožností, polo-
vina členů je přímo nebo nepřímo zapojena do služby společenství, převážně na nedělních shro-
mážděních. Chybí trvalejší společné modlitební a evangelizační nasazení regionu, jen ve chvílích 
aktuální potřeby jsme se byli schopni v modlitbách sjednotit. 

ČÍM MŮŽEME PROSPĚT OSTATNÍM
Máme osm obdarovaných kazatelů a kazatelek a sedm hudebních těles, v obou oblastech jsme 
po domluvě ochotni vypomoci jiným regionům.

  
HODNOCENÍ MINULÉHO ROKU
V uplynulém období, jako už řadu let, region Palmovka početně stagnoval (což odpovídá stavu 
celého sboru KS Praha). Účast na shromážděních se trochu zvýšila.

Život společenství byl bohatý (viz přehled v  úvodu této zprávy). Skvěle fungovala nedělní 
škola.

Vznikla nová domácí skupinka (manželé Jersákovi) a úterní dopolední biblické setkání (Katka 
Hunalová). Skončila domácí skupinka vedená Helenou da Costa.

Vedoucí se scházeli přibližně každý měsíc a půl (průměrná účast 14), kromě toho se koná 
modlitební vedoucích každý týden v úterý ráno.

Vzhledem ke  své rodinné situaci přestal Martin Čunek pracovat jako pastor regionu. 
Staršovstvo pražského sboru ale neshledalo důvod, proč by neměl pokračovat ve službě staršího. 
Region tedy začal být veden kolektivně dvěma staršími s  asistencí hlavního pastora KS Praha 
Lubomíra Ondráčka, který na Palmovce v tomto období také častěji kázal.
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Vzhledem k zdravotnímu stavu Pavlíny Bláhové (nezhoubný nádor a náročná operace ruky) 
byl vytvořen čtrnáctidenní modlitebně-postní řetěz, do kterého se zapojilo 25 lidí. Díky Bohu, že 
naše modlitby byly vyslyšeny. Po obdobných nazaseních v uplynulých letech (za Lukáše Knížka, 
Mitka Ivanova, Lucii Beštovou a Pavla Macha) lze říci, že se region dokáže v konkrétní věci mod-
litebně nasadit, i když účastníků by v tak vážné situaci mohlo být víc než necelá třetina členů.

Někteří nově příchozí na nedělní shromáždění uváděli, že o ně nikdo neprojevoval zájem. 
Jiní nově příchozí ale dokázali od účastníků shromáždění vybrat řádově tisíce korun, což svědčí 
naopak o tom, že nám nově příchozí nejsou lhostejní (starší nicméně po zkušenostech opakovaně 
žádali členy regionu, aby nikomu bez konzultace se staršími peníze nedávali).

S nově obrácenými se probírají maninské kurzíky „Na cestu víry“, v současnosti tři členové 
regionu kurzíky individuálně probírají s pěti lidmi. 

Dlouhodobá sociální služba (předvánoční mytí oken v  Domě s  pečovatelskou službou 
na Bulovce, velikonoční program pro obyvatele Domu s pečovatelskou službou ve staré Boleslavi, 
spolupráce s Teeen Challenge na Žižkově, pravidelné výjezdy do dětských domovů Sedlec–Prčice 
a Přestavlky) má pro region velký význam (vidíme, že jsme užiteční), i když se do ní zapojoval jen 
úzký okruh členů. Např. zajistit předvánoční mytí oken byl problém. 

VÝHLED DO OBDOBÍ 2012/2013
V uplynulých letech zazněla pro Palmovku tři proroctví o šíření evangelia a o růstu (Miloš Kačírek 
+ Petr Zůna 2009, Helena da Costa 2011, Marek Pezlar z CB Letovice 2012). Cesta k jejich na-
plnění určitě nepovede přes lidskou snahu zapojit do šíření evangelia co nejvíc členů. Společné 
nasazení v evangelizačních akcích (zvaní na Alfu) se na  regionu zatím příliš nedaří. Proroctví 
ukazují, jak Bůh o našem společenství smýšlí, a modlíme se, aby se naplnila. Budeme hledat cesty, 
které Bůh k tomu, abychom sdíleli evangelium, pro naše společenství připravil. 

Zpracoval: Tomáš Dittrich, Martin Čunek

VÝROČNÍ ZPRÁVA REGIONU SEVER ZA ROK 2011/2012 
VEDENÍ
Pastor: Tomáš Božovský
Diakon: Ondra Paska
Vedoucí skupinky: Tomáš Božovský, Mirek a  Květa Šedivých, Ríša Bukáček, Zdeněk a  Dana 
Paulusovi, Věra Ondráčková, Luboš Patočka a Theodor Kříž, Jana Frantíková (skupinka maminek)

DALŠÍ SLUŽBY A AKTIVITY
a)  nedělka
 Ovečky (předškolní odd.): Martina Bezpalcová, Jana Dušková, Veronika Bohuňková, 
 Kristýna Náhlá
 Rybičky (mladší školní odd.): Lenka Šejbová, Marta Božovská 
 Navigátoři (starší školní odd.): Martin Neužil, Jana Ryklová, Dorotka Bohuňková
b)  chvály: Aleš Náhlý, Marek Václavík, Jan Hadrávek, Pepa Hadrávek, Katka Knopová, Ratolesti, 

Markéta Jelínková, Johana Dittrichová, Světlana Hadrávková, Jitka Hrbková, Petra Vlasáková, 
Pavel Denk, Theodor Kříž, mládežnické uskupení a hosté

c)  pokladník: Eva Kvíčalová
d)  příprava večeře Páně: Irena Václavíková
e)  zástupce za region ve mzdové komisi: Pavel David
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f)  zástupce v grantové komisi: Dan Frantík
g)  kázání: Tomáš Božovský, Lubomír Ondráček, Petr Šustr, Jana Frantíková, Johana Dittrichová, 

Šimon Ondráček, Dan Frantík, Jitka Chalupová, Martin Jaroš, Petr Tichavský, Katka Knopová, 
Jirka Dohnal a hosté 

h)  vedení regionálních modlitebních, modlitební služba vnitřního uzdravení: 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, Hanka Kozáková
k)  koordinace služeb na regionu: Ondra Paska
l)  služba v týmu kurzů Alfa: Zdeněk a Dana Paulusovi, Tomáš Božovský, Pavla Rosecká, 
 Věra Fidrichová, Tomáš Frantík, Kamil Popule, Světlana Hadrávková
m)  evangelizace mládeže v Ďáblicích a skupinka: Tomáš Frantík, Josef Hadrávek
n)  misionáři: Jirka a Katka Dohnalovi, Luboš Patočka
o)  zvučení: Petr, Petra a Josífek Vlasákovi
p)  zástupce v misijní radě: Tomáš Božovský
q)  zpracování a ukládání kázání na web: Lucka Bohatá
r)  Sborový dopis a Život víry: Pavel Rosecký, Johana Dittrichová, Tomáš Božovský, 
 Petr Padrlík (prodej)
s)  nabídka letáčků BTM: Vláďa Chlumecký
t)  regionální web: Daniel Sýkora, Marek Bezpalec, Jitka Davidová
u)  počítání lidí na shromáždění: Světlana Hadrávková
v)  příprava občerstvení po shromáždění: Klára Božovská, Kristýna Náhlá, Věra Ondráčková, 
 Johana Dittrichová
w)  Místa uzdravení: Luboš a Věra Ondráčkovi
x)  bulletin: Lukáš Ondráček, Věra Ondráčková
y)  organizace evangelizačních akcí: Martin Jaroš
z)  modlitební skupinka maminek: Marta Pasková
 Děkujeme všem, kteří se do těchto důležitých služeb průběžně zapojili (pomoc s přípravou 
sálu a aparatury, s úklidem, příprava svačiny do nedělky). Děkujeme i všem ostatním, na které 
jsme mohli v přehledu aktivit opomenout. Děkujeme Vám všem, kteří jste se na životě regionu 
podíleli. Děkujeme za vaší službu, praktickou pomoc, i za finanční obětavost.

PERSONÁLNÍ ZPRÁVY
celkem přibylo:  dospělých – 7
 dětí – 3
Vstupy: Peter, Soňa, Samuel a Stela Spálovi, Lucka a Zuzanka Tloušťovy, Dora Bohuňková, Míša 
Ondráčková, Michal Rosecký, Daniel Sýkora
Výstupy: Jirka a Radka, Vítek, Štěpánka a Klára Pitzmosovi (přestup do KS České Budějovice), 
Dana Daňková s dětmi (přestup do Nových počátků)
Vyřazení z evidence: Anna Hrbková
Celkem ubylo: dospělých – 4
  dětí – 5
Počty členů k 31. 8. 2012

počet dospělých členů – 113
počet pokřtěných dětí (do 18-ti let) – 19
počet nepokřtěných dětí (do 18-ti let) – 46
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FINANČNÍ ZPRÁVA ROČNÍ
Příjmy 
desátky 1 122 051
ostatní 73 933
celkové příjmy 1 195 984 

Výdaje 
podíl na společných sborových výdajích 269 292 
podíl na misijním fondu 44 882
podíl na stavebním fondu 112 205
podíl na darech navenek 33 662
mzdy včetně mandátních smluv 506 875
nájemné  130 613
režie  91 514
evangelizace 13 153
dary (NF Nehemia, Teen Challenge, Dohnalovi, Marek Prosner, Luboš Patočka, sociální pomoc) 82 678
celkové výdaje 1 284 874
stav reg. účtu k 31. 8. 2012 -53 628

HODNOCENÍ
CHARAKTERISTIKA REGIONU
Jsme společenstvím, ve kterém jsou zastoupeny všechny generace (děti, mládež, střední i starší 
generace).

HODNOCENÍ MINULÉHO ROKU 
Pokud se ohlédneme za minulým rokem, můžeme vnímat dva rozdílné pocity: jednak vděčnost 
za to, co se z Boží milosti podařilo, ale také nespokojenost, že některé věci jdou pomalu, nebo se 
nepodařily vůbec. 

Radost můžeme mít z každého, kdo ve svém životě prožil nějaký posun a proměnu, i z těch, 
kteří do regionu vstoupili nebo začali pravidelně přicházet na shromáždění. Na průběhu shro-
máždění se též podílelo více lidí (vedení, vysluhování Večeře Páně) a ve větší míře se zapojila 
i mládež. Jsme vděční za Ratolesti a jejich vedení chval i za shromáždění připravená a vedená mlá-
deží. Dobrou příležitostí k popovídání s přáteli bylo nově i občerstvení s kávou a čajem po konci 
shromáždění. V minulém období došlo ke změně webových stránek, které však čekají ještě další 
změny a inovace. Vděční jsme i za návrat k veřejným evangelizačním akcím na sídlišti v Ládví.    

Během roku jsme pokračovali v  modlitební podpoře Zdeňka a  Jitky a  v  modlitbách jsme 
bojovali za Zdeňkovo zdraví. Všechny nás velmi zasáhlo, když Zdeněk 30. června odešel. Náš 
zármutek zmírnilo jen to, že odešel domů k našemu Pánu.

Při hledání, jak rozšířit vedení regionu o dalšího staršího (či další starší) jsme se neposunuli. 
V anketě k tomuto tématu bylo možné vyjádřit své podněty. Oslovení lidé ale v současné době 
povolání do  služby staršího nevnímají. Modlíme se dál, aby každý z nás dobře rozeznával svá 
obdarování a povolání a vstupoval do nich. 

Také se nám zatím nepodařilo najít vhodný prostor na Praze 8, abychom byli více „na severu“. 
Určitou variantou by mohlo být multifunkční centrum v Chabařovické, na místě, kde jsme se 
kdysi scházeli. Vše je zatím ze strany městské části ve stádiu plánů a tak se můžeme modlit, aby 
tam skutečně vyrostlo centrum, které bychom mohli využívat (vhodnost prostor, cena apod.). 
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Přestože jsme v minulém období měli nejnižší výdaje od roku 2008, díky nižším příjmům 
jsme skončili se ztrátou. Příjmy z desátků byly o 100.000 Kč nižší než předchozí rok a také skončil 
pravidelný příjem za redakci a sazbu Sborového dopisu. Pokles desátků může souviset se součas-
nou ekonomickou situací v naší zemi. Pro nás to znamená, že musíme příjmy a výdaje více sledo-
vat, a pravděpodobně i přehodnotit plánovaný rozpočet na další rok. Věříme, že i přes současný 
nepříznivý stav se v našich životech i na regionu naplní slovo: A Bůh je mocen rozhojnit při vás 
každý dar milosti, abyste měli vždycky ve všem úplný dostatek a měli hojnost pro každý dobrý 
skutek. (2Kor 9,8)

Máme tedy být za co vděční, a zároveň před sebou vidíme řadu úkolů a výzev, se kterými bez 
Boží pomoci příliš nepohneme, ale spolu s  apoštolem Pavlem můžeme vyznat: Všecko mohu 
v Tom, který mne posiluje. (Fil 4,13)   

Shromáždění
Během školního roku jsme se dále scházeli ke shromážděním v aule školy na Ortenově náměstí, 
o prázdninách jsme se připojili ke společným shromážděním ve Stromovce. Během roku u nás 
také kázalo několik hostů: Marek Prosner, Jarda Sloboda, Ota Kunzmann, David Snell a souro-
zenci z Teen Challenge. Dvakrát shromáždění připravila a vedla mládež.

Služba dětem
Důležité místo má služba dětem. Nedělní škola má tři oddělení. Jedno předškolní a dvě školní 
oddělení, o které se stará celkem 9 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 byla zapojena do tří dětských oddílů.

Modlitební setkání
Díky pohostinnosti Václavíků pokračovala i dalším rokem regionální modlitební setkání jednou 
měsíčně u nich doma. Schází se nás obvykle kolem deseti. Pána společně chválíme a přimlouváme 
se za aktuální věci regionu, sboru i naší země. Řadu let také běží přímluvná skupinka starších 
sester (nejen z našeho regionu), za kterou jsme velmi vděční. K modlitbám se scházíme i před 
každým shromážděním a to od 9:00 hodin a všichni jste srdečně zváni.

Sdílení evangelia
Jako podstatné vidíme, abychom nezůstali uzavření jen sami pro sebe, ale abychom hledali mož-
nosti, jak přinést dobrou zprávu evangelia lidem kolem nás. Ačkoliv nejefektivnější je stále osobní 
svědectví, zkoušíme i další možnosti. Na podzim jsme se připojili ke společné Alfě, u našeho stolu 
jsme měli téměř pravidelně šest hostů. Také jsme se podíleli na čtvrtém ročníku Dnů dobrých 
zpráv, jak při službě na jednom dnu, tak při zvaní našich přátel. Začátkem června jsme se připojili 
ke Světovému dni evangelizace a pořádali jsme před Ládvím evangelizaci (v  tom bychom rádi 
pokračovali průběžně i nadále).

Sídliště
V září 2011 jsme se neúspěšně pokusili o Alfu v Ďáblicích, z mnoha pozvaných však nikdo ne-
přišel. Celý další rok jsme se tedy jen pravidelně scházeli s lidmi, kteří v minulých bězích Alfou 
prošli, a jejich zájem vydržel. U některých z nich jde spíše než o nějaký duchovní růst o to, po-
vzbuzovat jejich naději a víru až do odchodu k Pánu Ježíši.

Evangelizační rozhovory s mladými lidmi se přesunuly na ulici, do klubovny v Chabařovické 
mládež téměř nechodila, přestože se zde pravidelně scházela mládežnická skupinka.
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Domácí skupinky
V  rámci regionu se schází několik skupinek (v  Kobylisích, Bohnicích, Čimicích, na  Černém 
Mostě, v Karlíně a v Líbeznicích), které jsou otevřené i pro další zájemce.

Setkání vedoucích
Během našich pravidelných setkání se sdílíme, modlíme se za  region i  za  sebe navzájem, sdí-
líme se nad Biblí nebo hodnotíme a plánujeme uplynulá a budoucí shromáždění. Na jarní výjezd 
k Šedivým do Vožice s námi již poněkolikáté přijal pozvání Marek Prosner.

Misionáři
Pokračujeme v  podpoře našich misionářů Dohnalových v  Chorvatsku a  podpořili jsme cestu 
Luboše Patočky do  Kambodže, spojenou s  evangelizacemi, které pořádá společně s  místními 
sbory.

Začali jsme s pravidelnou podporou tři projektů NF Nehemia (Děti Etiopie, Severní Korea – 
pekárna a Podpora dětských domovů a práce na ulici s dětmi – Ukrajina).

Setkání žen
V listopadu proběhlo opět setkání žen, při kterém byl čas na popovídání, modlitby i něco dobrého 
na zub.

Výjezd mužů
Díky iniciativě Petra Tichavského a Ondry Pasky se podařilo uskutečnit dvoudenní výjezd mužů 
do Bělé pod Bezdězem. Měli jsme pozvaného hosta, Jana Frolíka, lektora Manželských večerů 
s padesátiletou manželskou zkušeností, který sdílel principy i své zkušenosti týkající se komuni-
kace v manželství. Ale měli jsme i čas na grilování, procházku nebo fotbálek.

Zpracoval: Tomáš Božovský

VÝROČNÍ ZPRÁVA REGIONU STŘED ZA ROK 2011/2012 
VEDENÍ
Pastor (vedoucí regionu): Vladimír Hoblík, Petr Kácha (později)
Starší: Ráchel Bícová, Jan Bíca, Jan Snížek, Josef Hejnic (později)
Sborový pracovník: Vladimír Hoblík
Vedoucí skupinky
Domácí skupinky: Anna Čepová (Vošahlíková), Pavel Podrazil, Jan Snížek, Oldřiška Šípová, 
Josef Hejnic, Vladimír Hoblík, David Hoblík, Martin Berger
Modlitební skupinky: Vladimír Hoblík (Modlitební bojová jednotka), Josef Hejnic (v neděli před 
shromážděním), Simona Rücklová (v neděli před shromážděním v ulicích)
Misijní a evangelizační skupinka (English club): Güttnerovi, Hoblíkovi, Lucie Čechová

DALŠÍ SLUŽBY
a)  nedělka
 Vedoucí: Jan Bíca

Služebníci: Hana Hoblíková, Jan Snížek, Ivana Snížková, Martin Berger, Noemi Pumrová, 
Marta Pumrová, Ondřej Pumr, Eva Podrazilová, Václav Kordula, Lenka Jungmannová

 Výpomoc: Jaroslava Dobiášová, Tereza Hejnicová, Simona Rücklová

32 /  REGION SEVER



Kristem proměněné životy33 /  REGION STŘED

b)  chvály
 Vedoucí chval: Vladimír Hoblík
 1. Skupina: Vladimír Hoblík, Hana Hoblíková, Kateřina Coufalová, Tomáš Coufal,
 2. Skupina: Jakub Hejnic, David Kácha, Dagmar Güttnerová, Aneta Kovářová
 3. Skupina: Iveta Kuželová
 Chvála s prapory: Josefa Potfajová, Tereza Hejnicová, Iva Kostrbová, Aneta Kovářová, 
 Simona Rücklová
c)  pokladník: Eva Podrazilová
d)  příprava večeře Páně: Iva Potužníková, Zdena Kurzová
e)  zástupce za region ve mzdové komisi: Petr Potužník
f)  zástupce v grantové komisi: Pavel Podrazil
g)  kázání: Petr Kácha, Vladimír Hoblík, Jan Bíca, Ráchel Bícová, Michal Klesnil, Václav Kordula, 
 Josef Hejnic, Lubomír Ondráček a další
h)  obsluha ozvučení: Petr Potužník, Pavel Podrazil, David Hoblík, Josef Hejnic ml.
ch)  promítání: Jakub Hejnic, Josef Hejnic ml., Lucie Čechová, Daniel Pumr, Daniel Jungmann
i)  vítání u dveří: Věra Prchalová, Milada Vlasáková
j)  počítání lidí: Václav Kordula
k)  příprava občerstvení po regionu: Hana Hoblíková
l)  organizace letní dovolené: Hana Hoblíková, Vladimír Hoblík, Hana Káchová
m)  koordinace svačin do NŠ: Josef Hejnic ml.
n)  regionální zpravodaj: Václav Kordula
o)  koordinace technických služeb: Simona Rücklová
p)  zasílání emailů s modlitbami za členy regionu: Hana Andreasová
q)  služba v NADĚJI: Michal Klesnil

PERSONÁLNÍ ZPRÁVY
Vstupy: Zuzana Kolářová, Kristýna Kolářová, Veronika Kolářová, Ivan Janecký, Jaroslav Sklenička, 
Alena Krausová, Aneta Kovářová, Lucie Čechová, Simona Theodora Rückelová
Narození: Matyáš Doleček
Celkem přibylo: dospělých – 9 
  dětí – 1
Výstupy: Jan Sklenička (přestup na reg. Jih)
Celkem ubylo: dospělých – 1
Křty: Daniel Jungmann
Počty členů k 31. 8. 2012

počet dospělých členů –104 
počet pokřtěných dětí (do 18-ti let) – 16
počet nepokřtěných dětí (do 18-ti let) – 41

FINANČNÍ ZPRÁVA ROČNÍ
Příjmy 
desátky 1 521 355
ostatní 38 145
celkové příjmy 1 559 500 

Výdaje 
podíl na společných sborových výdajích 365 125
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podíl na misijním fondu 60 854
podíl na stavebním fondu 152 136
podíl na darech navenek 45 641
mzdy včetně mandátních smluv 580 194
nájemné  159 734
režie 132 157
evangelizace 8 500
dary / KMS 18 000
dary / NF KMS 18 800
celkové výdaje  1 540 001
stav reg. účtu k 31.8. 2012  1 113 466

HODNOCENÍ
CHARAKTERISTIKA REGIONU
Region je složen z lidí různých věkových kategorii. Máme mnoho rodin s dětmi, mladých lidí, 
střední generaci a také seniorů. 

 
HODNOCENÍ MINULÉHO ROKU
V minulém školním roce došlo na našem regionu k několika výrazným změnám. Jednak star-
šovstvo KS Praha přijalo rezignaci starších regionu Vladimíra Hoblíka, Jana a Ráchel Bícových. 
Důvodem byla vleklá nejednota ve vedení regionu, kterou se nedařilo řešit. Současně byl povolán 
zpět do regionálního staršovstva a do vedení regionu Petr Kácha. Byl také povolán jako regionální 
starší Josef Hejnic.

V Hostivaři jsme začali pravidelné setkávání jednou za měsíc pro hosty pod vedením Josefa 
Hejnice.

Na  Vánoce jsme uspořádali divadelní představení pro děti a  dospělé a  také jsme pořádali 
bohoslužby na Štědrý den dopoledne Na Žertvách.

Na začátku léta se někteří členové našeho regionu podíleli na organizaci letní dětské konfe-
rence pod vedením Jana a Ráchel Bícových a během léta jsme byli na společné dovolené na chatě 
Radost v Orlických horách.

Dále jsme uspořádali týdenní English Club v Úvalech, kam přišlo sto dětí.
Jakub a Dagmar Güttnerovi uspořádali kurz Příprava na manželství.

DALŠÍ AKTIVITY ČLENŮ NAŠEHO REGIONU:
Petr Kácha dále sloužil v týmu vedení KS Praha a také v Radě KS ČR a Vladimír Hoblík sloužil 
jako koordinátor chval v KS Praha, organizoval víkendové modlitební stráže a mnoho dalších 
věcí.

Michal Jungmann sloužil jako jeden z vedoucích Royal Rangers.
Vladimír Vácha pracoval jako lektor ACET na školách a také vedl křesťanskou divadelní sku-

pinu KAIROS 2.
Jako region jsme vyslali Alenu Krausovou na dlouhodobou službu koordinátorky a modli-

tební strážkyně v Jeruzalémském domě modliteb. A také krátkodobě (na 3 měsíce) i Ivu Kostrovou 
jako pomocnici a modlitební strážkyni na stejné místo.
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VÝHLED DO OBDOBÍ 2012/2013
VIZE REGIONU PRO DALŠÍ OBDOBÍ:
 Jako starší regionu Střed nechceme v současné chvíli nic měnit na současném směřování regionu. 
Na počátku našeho regionu (tedy při spojení starého regionu Střed a regionu Vršovice v době před 
několika lety) jsme přijali toto:

 Postupně vznikla vize nového regionu: „plně funkční region“. Starší a vedoucí obou regionů vidí 
do budoucna několik priorit: služba dětem a mládeži, chvály a uctívání, prorocká služba, vyučování, 
které povede k „životu v plnosti“, uvolňování a používání duchovních darů, dobrá pastorační péče 
a evangelizace.

Nyní nevnímáme, že by se to mělo měnit. Máme za to, že se nám podařilo naplnit vizi „plně 
funkční region“ a dále stojíme za vizí celého našeho sboru: Kristem proměněné životy

V kázáních a vyučování chceme nyní dokončit ep. Efezským a modlíme se dál za další témata 
ke kázání, která budou odpovídat vizi regionu. Také chceme mluvit a kázat o některých praktic-
kých věcech.

DÁLE CHCEME:
•	 aby mezi nás více přicházeli noví lidé
•	 být více generačním společenstvím, kde se budou dobře cítit všechny skupiny lidí i všechny 

generace
•	 pracovat na založení nového regionu v Hostivaři
•	 dále rozvíjet křesťanské aktivity v Úvalech u Prahy
•	 mít nadále dopolední bohoslužby a postupně mít i pravidelně večerní bohoslužby zaměřené 

na chválu a uctívání
•	 aby pro nás domácí skupinky byly důležité a aby se do nich zapojilo co nejvíce členů regionu
•	 aby všichni (z nás) mohli sloužit na regionu a mimo region skrze svoje duchovní dary
•	 aby náš region bylo místo, kde mohou být i slabí a nemocní a kde jim bude poskytnuta pomoc
•	 být místem, kde se lidé za sebe modlí, povzbuzují se, žehnají si a napomínají se
•	 být místem, kam rádi chodíme kvůli našemu Pánu a kvůli druhým a kde můžeme svobodně 

chválit a uctívat našeho Pána
•	 pracovat na vnitřním posvěcení
•	 mít požehanou letní dovolenou společně se sborem KS Česká Lípa

Závěrem chceme jako starší poděkovat všem členům regionu za vaši službu ve všech oblastech 
sborového života. Dále za vaši podporu v oblasti modliteb, financí i praktické služby. Děkujeme 
za váš čas, energii a povzbuzení. Děkujeme, že nemyslíte jen na  sebe, ale také na druhé. Jsme 
za vás Bohu vděčni.

Zpracoval: Petr Kácha, Josef Hejnic a Jan Snížek
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VÝROČNÍ ZPRÁVA REGIONU VÝCHOD ZA ROK 2011/2012 
VEDENÍ
Pastor: Otakar Kunzmann sr.
Diakoni: Petr a Jiřina Homolkovi
Vedoucí skupinky: Otakar Kunzmann sr., Michaela Maratová, Petr Homolka, Jaroslav Novák, 
Simona Mikulandová

DALŠÍ SLUŽBY
a)  nedělka: Sára Vávrová, Petr Mourek, Petra Macáková, Michaela Maratová, Miriam Vostrá
b)  chvály: Otakar Kunzmann jr., Anna Kunzmannová, Renata Kunzmannová jr., Jakub
 Homolka, Martin Moravec, Evžen Pekárek, Aleš Líbal a spol., Ted Whang, Tobiáš Hrabec 
c)  pokladník: Karel Říha
d)  příprava večeře Páně: Jana a Karel Říhovi, Lenka Moravcová, Eva Hrabcová
e)  zástupce za region ve mzdové komisi: Petra Macáková
f)  zástupce v grantové komisi: Jana Říhová, David Vondra
g)  zástupci v prorocko-modlitebním týmu sboru: Jana Říhová, Marijánka Horváthová, 
 Eva Bartošová
h)  kázání: Otakar Kunzmann sr., Jaroslav Novák, Lubomír Ondráček, Verunka Hájková, 

Pavel Marek, Tomáš Dittrich, Jiří Trojánek, Otakar Kunzmann jr., Petr Kácha, Petr Hrdina, 
Rút Vávrová, Miloš Kačírek, Peter Game

ch)  další specifické služby na regionu a pro sbor
 vedení shromáždění: Zuzana Mourková, Petr Nový, Jiřina Homolková, Rút Vávrová, 
 Jan Ledvina, Petr Hrdina, Otakar Kunzmann sr.
 modlitebně-prorocký tým: Jana Říhová, Marianna Horváthová, Jiří Mašlej jr., Líba Mašlejová
 zvučení: Jan Valášek, Tobiáš Hrabec, Jakub Říha, Bohouš Címl
 příprava občerstvení: Bohuslav a Andrea Címlovi, David a Lili Vondrovi, Matěj Homolka, 
 Lenka Moravcová
 nástěnka: Kristýna Říhová
 Bulletin, region.web.stránky a promítání textů: Jakub Homolka
 knihovna: Marta Vostrá
 služba na sborovém srhomáždění: Marie Hrdinová, Helena Frieslebenová, Eva Hrabcová, 
 Alena Melicharová
 narozeninový servis: Renata Kunzmannová sr.
 narozeninová přání: Kristýna Říhová
 nahrávky kázání na reg.web: Petr Čihák
 praní ručníků pro sbor: Líba Mašlejová

PERSONÁLNÍ ZPRÁVY
Vstupy: David a Lilien Vondrovi s dětmi Dominikem, Davidem a Sárou, Andrea Címlová, 
Michal Ženíšek, Jitka Vaculíková, Petr a Miroslava Adamcová s dětmi Janem, Annou, Kryštofem 
a Emmou
Celkem přibylo: dospělých – 7
  dětí – 7
Výstupy: Daniela Vostrá, Pawel a  Edita Staniszewski s  dětmi Filipem a  Nely, Eva Štoglová, 
Kateřina André, Jakub Mašlej, Vojtěch Vostrý
Vyloučení: Stanislava Kolářová, 
Úmrtí: Jindřiška Plachá
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Celkem ubylo: dospělých – 8
  dětí – 3
Svatby: Evžen Pekárek a Eva Malenčíková
Křty: Antonie Hrdinová, Dagmar Hrinčárová
Vstup dětí členů regionu po dovršení 18-ti let: Jakub Homolka, Tobiáš Hrabec
Počty členů k 31.8.2012

počet dospělých členů – 74
počet pokřtěných dětí (do 18-ti let) – 11
počet nepokřtěných dětí (do 18-ti let) – 19
počet dospělých členů dlouhodobě v cizině – 1

AKCE A SPECIÁLNÍ ČINNOSTI BĚHEM ROKU
PRO REGION
a) regionální dovolená: Na přelomu července a srpna jsme vyrazili na regionální dovolenou, a to 
stejně jako loni, do Rokytnice nad Jizerou. Hned na začátku vyslovil náš pastor Ota Kunzmann 
touhu, abychom mohli společný týden strávit v Boží přítomnosti. Ta byla i tématem večerních pro-
gramů. Mohli jsme ji zakoušet na nedělní bohoslužbě, ranních modlitebních i během večera chval, 
kdy jsme se od Jany Říhové a Laďky Havlové dozvěděli mnoho zajímavého o symbolice praporů. 
S vědomím Boží přítomnosti jsme šli jedno dopoledne na náměstí číst Bibli, o čemž se brzy do-
zvěděl majitel chaty Roxana, kde jsme bydleli. Dal nám velmi neokázalým způsobem najevo, že se 
mu to nelíbí. Uvědomili jsme si, jak jiná je situace v Praze. Při podobných akcích se také setkáváme 
s negativními reakcemi, ale na stranu druhou také s větším zájmem. Kéž to vše Bůh obrátí v dobré 
a obyvatelé Rokytnice se Ho rozhodnou hledat. O to větší radost jsme měli poslední večer, kdy 
nám Sára Vávrová vyprávěla o misijním výjezdu do Estonska, který se velmi vydařil. Mohli jsme 
shlédnout i fotografie a videa z této akce. Boží přítomnost jsme ale zakoušeli i při „obyčejných“ 
věcech. Díky mnohem lepšímu počasí jsme si mohli více užít výletů do okolí a obdivovat zdejší 
přírodu. Bez povšimnutí samozřejmě nezůstal ani venkovní bazén a  volejbalové hřiště,  na  kte-
rém se odehrál nejeden zápas . Cílem společného výletu byl opět Harrachov, ale tentokrát jsme 
navštívili Hornické muzeum s prohlídkovou štolou, které vzniklo na místě bývalého rudného dolu. 
Jiřka Homolková pro nás připravila také tvůrčí odpoledne, během něhož jsme se mohli seznámit 
s technikou plstění z ovčího rouna a něco zajímavého si vyrobit. Další odpoledne se děti i dospělí 
vypravili na lov pokladu, který ukryli pašeráci. Museli jsme překonat různé nástrahy v podobě hle-
dání klíčů (jeden byl dokonce ukrytý v lese v kbelíku plném slizu, brrr) a luštění šifer. Za pokladem 
jsme museli do strmého kopce, ale úsilí stálo zato. V pátek jsme si objednali místo večeře grilování. 
Výborné pochoutky, které nám pan kuchař připravil, jsme si mohli dokonce vychutnat venku, což 
bylo s ohledem na téměř celodenní déšť a bouřky ohroženo. Myslím, že i přesto, že se nás na letošní 
regionálce sešlo poměrně málo, tak jsme prožili skvělý čas. Díky, Pane!

b) regionální výlet na Černolické skály: V dubnu 2012 jsme vyrazili společně na  jednodenní 
výlet na Brdy. Trasu naplánovali Homolkovi. O hru, kterou jsme hráli během celého dne se posta-
rala Petr Macáková. Počasí nám přálo, jarní příroda byla nádherná a nevěřící kamarádi, kteří šli 
s námi, mohli zjistit, že křesťané jsou úplně normální lidé.

MIMO REGION
a) evangelizace
Pravidelně jsme vždy jednou v měsíci (kromě prázdnin) četli z Bible na náměstí na Palmovce. 
Rozdávali jsme při tom evangelizační materiály (např. knížku Více než tesař apod.), nabízeli mod-
litbu pro kolemjdoucí, kteří se zastavili a byli ochotni si s námi povídat.
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Toto veřejné čtení z Bible jsme praktikovali i na letní dovolené v Rokytnici nad Jizerou a také 
v rámci akce Den evangelia v červnu na Václavském náměstí. Tam se k nám přidali i další služeb-
níci z jiných regionů, např. Tomáš Pešl s pantomimou, či mladí ze sborové mládeže se svou sehra-
nou scénkou o ukřižování Krista. Čtení i scénky prokládal chválami Ota Kunzmann jr. s kytarou. 

Aby čtení na Palmovce bylo Bohem požehnané, přijali jsme, že je nutné tato místa promodlit. 
Proto se několik členů našeho regionu vždy jednou za  měsíc scházelo k  modlitebním pocho-
dům (tzv. pouliční modlitební boj) a po skupinkách procházeli všechny ulice v okolí Palmovky až 
ke Kobylisům a modlili se za lidi, kteří tam žili. Na regionálním webu se pak postupně zaplňovala 
mapka Prahy 8 s označenými ulicemi, které byly takto „promodlené“.

Vypomohli jsme také při evangelizačních akcích křesťanské skupiny, která vznikla v Mníšku 
pod Brdy a zúčastnili se opět veřejného čtení Bible u tamního zámku a na poutním místě na Skalce.

b) další akce
V červnu 2012 byla ukončena služba v domově důchodců v Habrové ulici v Praze 3, která trvala 4 
roky. Za tu dobu se tam uskutečnil jeden křest 90leté obyvatelky, jednou s námi sloužila i mládež 
ze sboru. Důvodem ukončení bylo, že se nenašli noví zájemci a ti, co docházeli, zemřeli. Za zbý-
vajícími dvěma obyvateli chodíme již jen jako jejich přátelé.

FINANČNÍ ZPRÁVA ROČNÍ
Příjmy 
desátky  879 973
ostatní 166 47
celkové příjmy 8 96 620 

Výdaje 
podíl na společných sborových výdajích   211 194
podíl na misijním fondu  35 199
podíl na stavebním fondu  87 997
podíl na darech navenek  26 399
příspěvek na klimatizaci v sále  20 000
příspěvek na středisko Mládež  71 000
mzdy včetně mandátních smluv  229 179
nájemné   82 688
režie   114 135
evangelizace    2 630
členské příspěvky (KMS, CKS)  27 540
dary fyzickým osobám (soc.výpomoc)  27 975
dary práv.osobám, čl.příspěvky (KMS, IHOPP, Teen Challenge, NF KMS, AC Kopřivnice)  91 257
celkové výdaje  1 027 193
stav reg. účtu k 31. 8. 2012   938 522

HODNOCENÍ
CHARAKTERISTIKA REGIONU
I  když jsme regionem, na  kterém je převážně zastoupena střední generace, máme velice dobré 
vztahy i s generací našich dětí. Vážíme si toho, že mladí lidé z našeho regionu neodcházejí. Víme, 
že „učený z nebe nespadl“, a proto se snažíme dávat prostor mladé nastupující generaci (kázání, ve-
dení chval, služba v NŠ). Na oplátku od mladé generace často čerpáme mladistvý zápal a nasazení.
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ČÍM MŮŽEME PROSPĚT OSTATNÍM
Část členů je stále zapojena v modlitebních strážích za ČR a část slouží pravidelně ve stálých služ-
bách při společných shromáždění v Ládví.

Jedna členka našeho regionu slouží jako dobrovolník v centru dětí Teen Challenge na Praze 3. 
Na jaře jsme na Žižkově a v Karlíně promodlili místa, kde se později uskutečnil Go-Camp.

V roce 2012 jsme podpořili větší finanční částkou celosborovou mládež a přispěli finančně 
k vybudování klimatizace ve velkém sále na Žertvách.

V létě jsme měli tři zástupce na mládežnickém misijním výjezdu v Estonsku.

HODNOCENÍ MINULÉHO ROKU
Pokud v loňské zprávě bylo uvedeno, že se s nejužším vedením každý měsíc modlíme a postíme, 
aby Bůh na náš region přidal nejméně deset nových lidí, pak mohu napsat, že Bůh naše mod-
litby částečně vyslyšel. Na region vstoupilo sedm nových lidí a další dva jsme pokřtili. Vzhledem 
k tomu, že ale někteří zase vystoupili, pohybuje se počet členů stále okolo čísla 72.

VÝHLED DO OBDOBÍ 2012/2013
I v roce 2012/13 se chceme modlit a postit za nové lidi a za nové křty. Budeme proto kromě mod-
liteb pokračovat i ve čtení Bible na Palmovce, pracovat na vzniku regionální evangelizační strate-
gie a na vzniku evangelizačního týmu. Chceme být regionem, kde každý člen bude mít možnost 
zdravě duchovně žít, růst a zapojit se do služby podle svého obdarování.

Zpracovali: Otakar Kunzmann, Jiřina Homolková, Zuzana Mourková

VÝROČNÍ ZPRÁVA REGIONU ZÁPAD ZA OBDOBÍ 2011/2012 
VEDENÍ
Pastor: kolektivní vedení
Starší: Luboš Ondráček, Mirek Bálek, Richard Roušal, Petr Zůna
Vedoucí skupinek: Miroslav Bálek, Jakub Černý, Radka Petrasová, Richard Roušal, 
Bohuslav Zapadlo, Petr Zůna, Veronika Kolářová

DALŠÍ SLUŽBY
a)  nedělka:  vedoucí služby dětem: Renata Padevětová
 starší nedělka: Jakub a Martina Černí, Petr Zůna
 předškolní nedělka: Renata Padevětová, Jana Semilská                   
b)  chvály: Miroslav Bálek, Matyáš Bálek, Michal Petras, Richard Roušal, Irena Zůnová,
 Alena Tomanová, David Mušínský, Petra Macurová 
c)  pokladník: Renata Padevětová
d)  příprava večeře Páně: Miloš Padevět
e)  zástupce v grantové komisi: Jan Semilský
f)  kázání: Luboš Ondráček, Petr Zůna, Jakub Černý,  Michal Petras, Mirek Bálek + hosté
g)  letní tábory: Levíti 2012 Renata Padevětová, Miloš Padevět, Jakub Černý, Martina Černá, 
 Markéta Mušínská, Lucie Roušalová, Jana Zouvalová, Ondřej Semilský, Jakub Zůna 
h)  další specifické služby na region:
 příprava občerstvení: Alena Krejčíková, Alena Tomanová, Hana Bálková
 příprava oběda v Sananimu:  Jakub a Martina Černí, Miloš Padevět 
 výroba Zápaďáčku: Jakub Černý
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 vedení shromáždění: Richard Roušal, Renata Padevětová
 administrativní práce: Renata Padevětová
 narozeninové gratulace: Zdena Brázdilová
 uspořádání stolu s letáčky: Periklis Awramovszky
 organizace výletů: Petr Hák, Markéta Mušínská
 organizace setkání mužů a zimního víkendového pobytu: Jakub Černý
 organizace setkání žen: Jana Zouvalová
 příprava společné letní dovolené: Richard Roušal
 technická podpora na shromáždění: Ondřej Semilský, Jakub Zůna, Mikeš Padevět, 
 David Mušínský
 celosborový prorocko-modlitební tým: Zdena Brázdilová, Bohuslav Zapadlo
 regionální modlitebně-prorocký tým: Bohuslav a Renata Zapadlovi, 
 Dan a Kamila Gawlikovi, Zdena Brázdilová

PERSONÁLNÍ ZPRÁVY
Vstupy: Růžena Klimentová
Celkem přibylo: 1  dospělých         
Výstupy: Marie Lamrová (přestup do Církve Boží)
Vyřazení z evidence: Radka Císařová, Amálie Černá
Celkem ubylo: dospělých – 3 
Počty členů k 31. 8. 2012

počet dospělých členů – 48
počet pokřtěných dětí (do 18-ti let) – 5
počet nepokřtěných dětí (do 18-ti let) – 20

AKCE A SPECIÁLNÍ ČINNOSTI BĚHEM ROKU
PRO REGION
a) tábory: Účast na táboře Levitů 2012 v Orlických horách
b) regionální dovolená: Bělá pod Bezdězem
c) další akce: Večer modliteb a  chval 1x měsíčně: Scházíme se vždy první čtvrtek ke chválám 
a modlitbám. Cílem je strávit čas v Boží přítomnosti, načerpat povzbuzení a zažít Boží dotek. 
Snažíme se sloužit si navzájem dle aktuální potřeby. Trvale se modlíme za mládež, která prošla 
naším regionem (a zůstala, nebo odešla). Chvály vedou střídavě Mirek Bálek a Richard Roušal. 
Průměrná účast 15 – 20 sourozenců.
Setkání žen, setkání mužů obojí 3x ročně 
Regionální modlitebně-prorocký tým: Scházíme se jednou za 14 dní k modlitbám a naslouchání 
Božímu hlasu. V modlitbách přinášíme aktuální potřeby regionu, snažíme se zachytit a uchovat 
Slovo, které Pán posílá, usilujeme o uvolnění duchovních darů na regionu, nasloucháme, co chce 
Bůh aktuálně říct.

MIMO REGION
a) evangelizace: Jarní kulturně duchovní slavnosti, Manželské večery: podzimní běh – účast 12 párů
b) evangelizační a  modlitební akce: Pravidelná účast hudební skupiny B´eracha v  základní 
tříčlenné sestavě nebo s  hosty na  všech vyhlášených modlitebně chválících sborových akcích, 
a  dále v  nadsborových akcích jako např. CSDM, Mokon, Vánoční i  Velikonoční veřejné akce 
na  Staroměstském náměstí a  také účast na  akcích mezinárodních např. Evropská konvokace, 
Camp fest, IHOPP Budapest, Szarospatak – stánky chval, akce IHOPP apod.
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FINANČNÍ ZPRÁVA ROČNÍ
Příjmy  
Desátky  524 897
Ostatní  0
celkové příjmy  524 897

Výdaje 
podíl na společných sborových výdajích  125 976 
podíl na misijním fondu  20 996
podíl na stavebním fondu  52 490
podíl na darech navenek  15 747
mzdy včetně mandátních smluv  48 500
nájemné  68 538
režie  151 159
evangelizace  5 380
dary (Pitzmosovi)  3 000
členské příspěvky  11 280
celkové výdaje  503 066 
stav reg. účtu k 31. 8. 2012  630 898

HODNOCENÍ
CHARAKTERISTIKA REGIONU
Region KS Praha – Západ se svojí velikostí řadí mezi středně velké regiony a jsou v něm zastou-
peny všechny věkové skupiny. K nejpočetnější skupině patří střední generace mezi 30 – 50 lety. 
Nejméně je zastoupena generace mládeže ve věku od 15 do 25 let. Mezi silné stránky regionu 
lze zařadit službu dětem a vzájemné dobré vztahy, které se projevují zejména v situacích, kdy je 
jednotlivec v těžké situaci. V těchto chvílích se jako Kristovo tělo dokážeme nasadit do modliteb 
a půstu. 

Mezi naše slabší stránky lze zařadit celkovou stagnaci, kdy na region jen výjimečně přicházejí 
noví lidé. Zamýšlíme se nad tím, čím je tato stagnace na  regionu způsobena. V této souvislosti 
hledáme, zda třeba není jedním z důvodů skutečnost, že region nemá svého vedoucího. Jednotný 
názor na to, co je důvodem stagnace, prozatím není. Slabší stránkou je i služba kázání. Z tohoto 
důvodu na regionu často kážou hosté.

Život regionu se odehrává nejen o nedělních bohoslužbách, ale také na skupinkách, do kte-
rých je aktivně zapojena více než polovina členů regionu (skupinka pro děti, pro mládež, pro 
maminky, miniskupinky, modlitebně prorocká a domácí skupinky pro dospělé).

ČÍM MŮŽEME PROSPĚT OSTATNÍM
Ostatním sourozencům můžeme prospět zejména při službě dětem – příkladem je stálá služba 
v celosborové nedělce a vedení tábora Levitů. Také můžeme prospět organizačním obdarováním, 
například se spolupodílíme na organizaci větších akcí, jako jsou Jarní kulturně duchovní slav-
nosti, Dny dobrých zpráv a Manželské večery.

V oblasti chval naše hudební skupina sloužila na několika regionech (náš region je pak také  
otevřen pro občasnou službu chválících seskupení – hostů. V minulém období byli hosté přede-
vším z jiných regionů (M. Hoblík a spol., M. Hrad, J. Jelínek a spol.). 
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HODNOCENÍ MINULÉHO OBDOBÍ
Na podzim proběhl další běh Manželských večerů, kterého se zúčastnil jeden pár z regionu a je-
denáct párů odjinud. Také jsme se zúčastnili celosborového běhu kurzů Alfa. Pořádali jsme jeden 
den festivalu Dny dobrých zpráv. V červnu jsme se zapojili do akce Otevřený kostel.

V říjnu byli jako diakoni ustanoveni Renata Padevětová a Jakub Černý. V uplynulém roce se 
na regionu postupně kázalo na téma „Kázání Pána Ježíše na hoře“. Až na několik vynechaných 
částí se téma podařilo dokončit. Kázání se pravidelně věnuje Luboš Ondráček. Méně pravidelně 
Petr Zůna a Jakub Černý – nejčastěji na rodinných bohoslužbách v Sananimu, a okrajově Michal 
Petras a Mirek Bálek. Téměř pokaždé jednou v měsíci káže nějaký host. Průměrná účast na neděl-
ních bohoslužbách je 32 lidí (za období leden – červen 2012 což je mírný pokles proti 33 lidem 
za kalendářní rok 2011).

Pozitivně hodnotíme regionální výjezd na hory, který byl v termínu 9. – 11. 3. 2012. Přes den 
byl individuální lyžařský program a večer jsme společně chválili Boha a mluvili o akcích, které 
jsou před námi. Zejména o evangelizaci v centrálním parku na Stodůlkách. Jako region jsme spo-
lupracovali na pořádání Jarních kulturně duchovních slavností (spolu s Církví bratrskou na 13, 
Komunitou Chemin Neuf a Římsko-katolickou farností ze Stodůlek) v termínu 22. – 23. 4. 2012. 
Od této evangelizační akce jsme měli velké očekávání, že oslovíme hodně lidí a toto se následně 
projeví zvýšenou návštěvnosti bohoslužeb. Žel tento cíl zůstal nenaplněný. Na akci zavítalo hodně 
lidí, i nevěřících, ale do sboru nikdo nepřišel. Ani do sborů CB a ŘKF. 

Mezi staršími a vedoucími jsme řešili možný přesun nedělních bohoslužeb z Komunitního 
centra do prostor Církve Bratrské na Třináctce. Nakonec jsme došli k  jednotě, že prostory pro 
náš region nejsou vhodné. Také jsme přijali od Boha tíhu za naši mládež, která prošla nedělkami, 
účastnila se života sboru, ale v době dospívání od Boha odešla. Je to téměř celá jedna generace. 
Chceme se společně modlit za změnu a postupně si to připomínat a snažit se mládež kontaktovat 
a zvát na různé akce. Pravidelně se za ně přimlouváme na večerech modliteb a chval.

Na jaře se začala formovat nová skupinka pod vedením Veroniky Kolářové, která je určena 
mládeži a její hlavní náplní jsou chvály. Také velmi dobře fungovala skupinka pro maminky, kde 
se v průběhu roku objevovaly nové tváře, díky pozvání členek skupinky. Od začátku školního roku 
opět fungovala malá skupinka mládeže se zaměřením na biblické studium základů. V první polo-
vině roku studovali Bibli podle kurzu Navigátorů, ve druhé polovině absolvovali sborový cyklus 
Základy. Skupinka se schází pod vedením Petra Zůny.

V létě část regionu prožila týden na dovolené v chatové osadě Pohádka v Bělé pod Bezdězem, 
kde bylo možno být spolu jak přes den, tak i večer na několika shromážděních. Také s námi byla 
jedna nevěřící maminka ze Sananimu s dvěma dětmi a babičkou. Zůstáváme s ní v kontaktu, byla 
pozvána na skupinku maminek.

V  letošním roce byla zakoupena kompletní, tzv. malá aparatura, pro službu chval nejen 
v Sananimu, ale i do budoucna pro chválící akce, které Richard Roušal plánuje v plenéru.

VÝHLED PRO OBDOBÍ 2012/2013
Vyhlížíme změny – zejména v oblasti našich slabých stránek. Vyhlížíme vedoucího regionu a bu-
deme se za něho modlit především na  setkání regionálních vedoucích. Také se budeme mod-
lit za dar kázání a vyučování, aby byl na regionu více zastoupen. Budeme podporovat každého, 
do koho Bůh tento dar vložil.

Máme v paměti slovo od Pána, že máme usilovat o změnu. Změna může přijít skrze předchozí 
dva kroky, ale také skrze něco jiného. 

Zpracoval: Jakub Černý
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