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SBOR KŘESŤANSKÉ SPOLEČENSTVÍ PRAHA 
 

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

V čele Církve KS je Rada ve složení Marek Prosner – předseda rady KS ( KS Klatovy), Jan 
Cvejn (pastor KS Děčín) a Petr Kácha (pastor KS Praha Střed).

Nejvyšším orgánem Církve KS je Kolegium pastorů, které je složeno ze zástupců místních 
sborů a misijních skupin. V roce 2012 měla Církev KS 42 místních sborů a skupin.

 
 

VIZE
 

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

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 SKS 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 SKS PRAHA
Region Černý Most

Vedením pověřen: Pavel Louthan
Starší: Pavel Ondrák

Region Jih
Pastor: Miloš Poborský
Starší: Stanislav Roubal

Region Jihovýchod
Pastor: Zdeněk Rašovský

Region Palmovka
Starší: Tomáš Dittrich a Lumír Ptáček 
Diakoni: Jiří a Lucie Beštovi

Region Sever
Pastor: Tomáš Božovský
Diakon: Ondřej Paska

Region Střed
Pastor: Petr Kácha
Starší: Josef Hejnic a Jan Snížek

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

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

VEDOUCÍ SPECIÁLNÍCH SLUŽEB
Sbor poradců: Tomáš Božovský, Tomáš Dittrich, Dita Frantíková, Vladimír Hoblík, 

Miloš Kačírek 
Koordinátor služby dětem: Renata Padevětová
Vedoucí služby mládeži: Dita Frantíková
Účetní: Jiřina Homolková
Sekretářka: Magdalena Louthanová 
Vedoucí technického zabezpečení: Petr Vlasák
Šéfredaktor Sborového dopisu: Anna Slobodová 
Vedoucí sborových modlitebních: Vladimír Hoblík, Ota Kunzmann, Anna Slobodová
Vedoucí kurzů Alfa: Miloš Poborský
Vedoucí grantové komise: Dan Frantík
Vedoucí mzdové komise: Stanislav Roubal
Revizní komise: Jan Benda, Arnošt Kobylka, Jana Poláčková, 
Misionáři vyslaní dlouhodobě do zahraničí: Dohnalovi, Ivana Šímová
Vedoucí misijní rady: Jaroslav Sloboda
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PRACOVNÍCI SBORU 
(zaměstnanci, mandátní smlouvy, OSVČ, nejsou uvedené DPP) Jméno/pracovní náplň/ úvazek/
středisko

Lubomír Ondráček /hlavní pastor/9/10/kmen
Magdalena Louthanová /sekretářka/3/4/kmen
Jiřina Homolková /účetní, diakon/fakturuje podle odvedené práce / kmen a Východ
Petr Vlasák /technické zabezpečení/fakturuje podle odvedené práce jednotlivým střediskům
Petr Kácha /pastor, člen vedení sboru a Rady KS/1/2/Střed/ 1/4/kmen
Vladimír Hoblík /chvály, modlitební stráže, technický chod sboru/1/2/Střed/1/4/kmen
Tomáš Dittrich /starší/1/4/Palmovka
Jiří a Lucie Beštovi /diakoni/fakturují dle odvedené práce/Palmovka
Zdeněk Rašovský /pastor/1/2/Jihovýchod
Otakar Kunzmann /pastor/1/3/Východ
Miloš Poborský /pastor/plný úvazek, práci pro Radu kurzů Alfa ve výši cca 2/5 refunduje 

kancelář kurzů Alfa/Jih
Tomáš Božovský /pastor/plný úvazek, práci pro Radu KS refunduje Rada KS/Sever
Dita Frantíková /vedoucí mládeže/1/2/mládež
Renata Padevětová /diakon/fakturuje dle odvedené práce/Západ

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA OBDOBÍ ZÁŘÍ 2012 AŽ SRPEN 2013
Náš sbor je regionálním sborem. Většina aktivit funguje v rámci regionů a v rámci speciálních 
služeb děláme dohromady to, co je takto efektivnější dělat společně. O jednotlivých aktivitách se 
dočtete na dalších stránkách Almanachu a v této souhrnné zprávě jsou zachyceny jen věci obec-
nějšího charakteru. 

Kromě regionálních bohoslužeb se scházíme jako celý sbor vždy první neděli v měsíci ke spo-
lečnému shromáždění. Shromáždění byla i v minulém roce povzbudivá, Bůh na nich často jednal 
a  také se daří na  tato shromáždění zvát hosty, kteří dají přednost větší anonymitě, než jaká je 
na regionech. Přetrvává ale trend, že někteří členové sboru je systematicky nenavštěvují a tím se 
ochuzují o tuto určitou slavnost celého sboru a o společný život s členy dalších regionů. Na dru-
hou stranu je to běžná situace většiny regionálních sborů.

Každou druhou neděli v měsíci se v minulém roce scházela mládež na svých bohoslužbách, 
které se nazývají „Šestá“. Ostatní neděle se mládežníci účastní běžného regionálního života a po-
stupně podle věku se do něj zapojují. Ve sboru dorůstá první generace mladých lidí, kteří se v něm 
narodili, vyrostli, a nyní po skončení studií začínají nastupovat do zaměstnání a někteří vstupovat 
do manželství. Když na druhé straně začínají do důchodu odcházet dlouholetí členové sboru, je 
vidět, že jsme dotočili „generační kolečko“ a začne docházet ke změně členů i vedoucích v mnoha 
oblastech služby. Mládež se do sborového života zapojuje, na některých regionech probíhají plno-
hodnotné mládežnické bohoslužby a vznikají skupinky „mladých dospělých“, zatím organizovány 
nejstarší skupinou mládeže. Osobně vyhlížím brzký vstup některých mladých lidí do vedoucích 
pozic ve sboru včetně povolání do staršovstva.

Každé čtvrtletí (s  výjimkou letošního jara, kdy jsme měli seminář s  vedoucími organizace 
Connections) jsme měli jednu sobotu společné setkání všech sborových služebníků. Dopolední 
setkání sloužila k povzbuzení, k připomenutí společné vize našeho sboru a k vyučování na ně-
která aktuální témata. Odpoledne jsme se scházeli podle oblastí služby a setkání se zabývala kon-
krétními praktickými věcmi ohledně služby vedoucích skupinek, vedoucích chval, služebníků 
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dětem, mládeži a prorocké služby. Díky velikosti sboru se někteří služebníci během roku nesetká-
vají 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. Tato setkání jsou také kromě společných 
sborových bohoslužeb a modlitebních jedinou příležitostí, aby s námi Bůh jednal jako s celkem. 

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. Povzbudivé je, když si můžeme připomenout, které modlitby Bůh 
vyslyšel. Schází se kolem dvaceti modlitebníků a vyhlížíme větší účast lidí, kteří nejsou nějací 
speciálně obdarovaní modlitebníci, ale kterým Bůh klade na srdce témata, která promodlujeme 
a kteří rádi hledají Boží tvář. Kromě těchto modlitebních setkání jsme měli i modlitební stráže  
pátek až neděle a  to jak modlitební řetěz jednotlivců, tak modlitební řetěz chváličů. Hodnotě 
našeho sboru „neustálá modlitba“ ale stále zůstáváme něco dlužni.

Loni na podzim jsme opět pořádali společnou sborovou Alfu. Poprvé jsme měli samostatný 
kurz Alfa pro mládež a účast na mládežnické Alfě překročila účast na té „dospělé“. To je na jednu 
stranu potěšující, na druhou stranu to zahanbuje střední a starší generaci. Získávat lidi pro Krista 
potřebujeme všichni napříč generacemi. Pořádali jsem pátý ročník festivalu Dny dobrých zpráv. 

Nepřestáváme snít a pracovat na založení dalších regionů. Velmi úspěšně pokračuje v práci 
tým v Hostivaři, který se začal na založení nového regionu systematicky připravovat i v rámci 
školení M4 spolu s dalšími sedmnácti týmy z celé ČR. 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 byla většina účastníků z právě pro-
běhých kurzů Alfa..

O prázdninách jsme měli již druhý rok celé dva měsíce společná shromáždění v  zahradní 
restauraci ve Stromovce. Na tato shromáždění jsme měli opět pozitivní reakce jak od účastníků 
z našeho sboru, tak i od náhodných hostů. Mnozí se zdrželi k rozhovorům nebo požádali o mod-
litby za zdravotní i jiné těžkosti ve svém životě. V týdnu jsme měli společná úterní shromáždění, 
kde jsme se více věnovali výkladu Božího slova a také jsme slavili Večeři Páně. Regiony se přes 
prázdniny nescházely samostatně.

Pokřtili jsme 9 dospělých a 15 dětí. I když je to růst oproti minulému roku a  jsme vděčni 
za každého člověka jakéhokoli věku, který uvěří, nemůžeme být s tím, jak nepatrný počet našich 
bližních se nám daří přivézt k poznání Pána Ježíše, spokojeni. 

Účast na shromážděních víceméně stagnuje. Podobně stagnuje resp. i mírně klesá počet členů 
sboru, kdy k 31. 8. 2013 bylo ve sboru 508 dospělých, 84 pokřtěných do 18 let a 196 dětí členů 
sboru. O rok dříve to bylo 538/80/233. V celém sboru funguje 45 domácích skupinek. Kromě 
nich se mnozí členové scházejí také na miniskupinkách a mají obecenství i další formou. Osobní 
obecenství s dalšími křesťany je pro nás stále velmi důležité a mít skupinku nebo nějakou jinou 
vhodnou formu společenství je klíčové pro náš život a  přes důležitost nedělních shromáždění 
nemůže skupinku shromáždění nahradit. 

V  zimě letošního roku jsme vyměnili poslední dřevěná okna sborové budovy za  plastová 
a v létě nechali zateplit přístavek v prostoru malého sálu a knihovny. Tím byly dokončeny všechny 
hlavní rekonstrukce a snad nás v dohledné době nic zásadního nečeká.

Sbor je financován z  darů členů (nemáme žádné státní dotace a  ani podíl na  restitucích 
a ani nechceme, aby sekulární stát financoval provoz církví) a obětavost je u většiny příkladná. 
Považujeme za běžné, že členové sboru platí desátky jako vyjádření toho, že celý jejich život, včetně 
majetku, patří Bohu. Je na svědomí každého, zda je skutečně platí. Příjmy činily 7 087 309 Kč,  
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což je mírný pokles oproti minulým 12 měsícům (7 201 443 Kč). Službu sboru v oblasti preven-
tivních přednášek a propagace 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 pro-
pojena se sborem. Začali jsme připravovat její transformaci v rámci nového občanského zákona, 
který činnost občanských sdružení ukončuje a nabízí nové formy fungování.

Náš sbor je součástí Křesťanských společenství a jsme zapojeni do mezinárodní organizace 
Connections, z které většina členů sboru zná Petera Gama. 

Sbor je členem Křesťanské misijní společnosti a České evangelikální aliance. Spolupracujeme 
s mnoha dalšími organizacemi, jako kupříkladu IHOPP, ICEJ, ACET a Teen Challenge. Vnímáme 
se jako součást Kristovy církve a  rádi spolupracujeme s  ostatními křesťany, kteří žijí v  Praze. 
V rámci této spolupráce jsme například pořádali akci pro středoškolské studenty EXIT TOUR.

V našem sboru žije mnoho úžasných lidí vydaných Bohu a máme obrovský potenciál pro Boží 
království. Jsem rád, že jsme ho alespoň část mohli v loňském roce využít a děkuji všem, kteří jste 
se do života sboru aktivně zapojili svou službou, modlitbami a finanční podporou. Jsem vděčný 
za všechnu Boží dobrotu, kterou nám prokázal a vyhlížím, že budeme i v dalším roce na prvním 
místě hledat Boží království a jeho spravedlnost a budeme usilovat ve svém osobním i sborovém 
životě naplnit sborový záměr „Kristem proměněné životy“ k Jeho slávě.

Lubomír Ondráček

MLÁDEŽ
Mládež pracuje ve  třech věkových kategoriích. Jsou jimi dorost pro věk (12 – 15 let), dále po-
rost (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 
(Palmovka).
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 tá-
bor,  Jarní prázdniny na lyžích, velikonoční Go Camp, English Camp, Teen Camp a misijní vý-
jezd do  Estonska. Každou druhou neděli v  měsíci se konalo mládežnické shromáždění Šestá. 
Mládežníci také organizovali akce pro děti a rodiče v utečeneckém táboře v Kostelci nad Orlicí.

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 
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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. Připojilo se 
k nám i několik mladých z Církve bratrské ze Severních Čech.

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 USA a konal 
se v Janově nad Nisou. Účastnilo se ho celkem asi 60 osob, z toho asi 25 středoškolských 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. Konal se v konferenčním centru Immanuel v Dlouhém. Mladí 
se mohli věnovat různým druhům aktivit – sportovním i intelektuálním a dle zájmu zkoumání 
Bible a poznávání Boha.

Podzimní konference: v pěkných prostorách kutnohorského gymnázia Jiřího Ortena jsme 
strávili 4 dny nabité programem. Byli tu s námi mladí z pěti dalších měst Čech, a celkem se nás 
sešlo asi 120.   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 jeden víkend určený k team buildingu a supervizi společné 
práce. Také se čtyřikrát za rok zúčastnili sborových sobotních setkání pro vedoucí, kde po spo-
lečné dopolední části tráví odpoledne spolu a mohou řešit problémy spojené s prací s mládeží. 
Dále probíhala pravidelná přípravná a modlitební setkání vedoucích vždy třetí úterý v měsíci. 

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

Dita Frantíková

TÁBOR LÉVITŮ
Vedení: Jakub Černý, Renata Padevětová

Pod hlavičkou Křesťanského společenství mládeže, se v létě roku 2013 uskutečnil třetí ročník 
tábora Lévitů. 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 17. 8. 2013 do 24. 8. 2013 v rekreačním středisku Varvažov. Celkem 
přijelo 100 dětí z různých sborů a denominací (přibližně polovina dětí bylo z našeho sboru) a 40 
služebníků. Ze sboru KS Praha: Pavel Bukáček, Magdaléna Černá, Matěj Heřmanský, Martina 
Šplíchalová, Jan Machulka, Michaela Machulková, Markéta Mušínská, Ondřej Semilský, Martina 
Černá, Jana Zouvalová, Miloš Padevět, Mirek Stodůlka, Jiří Mašlej, Olga Hrdinová, Lucie 
Roušalová. 

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

Věřím, že děti i dospělí prožili dobrý čas v proměňující Boží přítomnosti a ještě navrch si užili 
slunce, pohyb, dobrodružství a dobré jídlo. 

Pro rok 2014 plánujeme čtvrtý ročník tábora Lévitů, opět se spolupráci se sourozenci ze 
Slovenska. Chceme rozšířit tým vedení o služebníky, kteří se na letošním ročníku aktivně zapojili 
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do vedení různých služeb a mají časové možnosti se této službě věnovat. Také bychom rádi pod-
chytili mladé, kteří s námi na tábor jezdili jako děti a příští rok už jim bude nad 15 let. Plánujeme 
pro ně oddíl mládeže, ze kterého doufáme, že nám vyrostou další služebníci.

Mimo tábor Lévitů jsme za školní rok 2012/2013 organizovali 2x den Lévitů. Bylo to vždy 
v sobotu od 10 hodin do 15 hodin, ve sborové budově. Děti měly možnost zažít uprostřed roku 
jeden táborový den – levely, workshopy a bohoslužby. Na den Lévitů přijeli také sourozenci ze 
Slovenska. Účast byla kolem 50 dětí, převážně účastníků tábora.

Zpracoval Jakub Černý a Renata Padevětová 

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

Těžiště činnosti ACET ČR spočívá v přednáškách pro žáky druhého stupně základních škol 
a  studenty středních škol a  učilišť. O  přednášky je ze strany škol velký zájem. Rozšířil se též 
okruh 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, Rasismus a ex-
tremismus, Holocaust a antisemitismus, Srovnání světových náboženství, Bible atd. V tomto škol-
ním roce Vláďa navázal spolupráci i s Národním centrem bezpečnějšího internetu (Saferinternet.
cz) a dělal přednášky o nebezpečí internetu na školách též pro rodiče a pedagogy. Většina předná-
šek je dvouhodinových (tedy dvě vyučovací hodiny za sebou), poměrně pravidelně jsou v jednom 
dni dvě až tři přednášky a  Vláďa přednáší v  podstatě denně. Velmi často projeví škola zájem 
o několik témat, takže je možno se do školy vracet a třeba i stejné děti oslovit vícekrát různými 
tématy. Již pravidelně se také s přednáškami účastní akcí Exit Tour, pořádaných Křesťanskou aka-
demií mladých. Takto přednášel v minulém školním roce v  Třebíči, Písku a Strakonicích, Ostravě, 
Českém Těšíně a Plzni.

Ve školním roce 2012/2013 bylo osloveno přednáškami 7332 žáků a  studentů, z  toho bylo 
2120 v Praze. 

V tomto školním roce mohly přednášky pokračovat i díky grantu F-Nadace, která částečně 
přispívá na plat lektora.

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, antise-
mitismus a tak dále. Děti jsou konfrontovány s křesťanským pohledem na sexuální čistotu a sexu-
alitu a možná často poprvé slyší, že ještě dnes může někdo tyto hodnoty respektovat a nepodléhat 
mediální masáži o normálnosti promiskuitního života.

V tomto školním roce jsem opět získal grant od F-Nadace a doufám, že se podaří získat pro-
středky i pro další práci v dalších letech. Byla by škoda ukončit takto rozjetou práci, která je velice 
dobře hodnocena jak pedagogy (není výjimkou, že učitelé říkají, že podobně dobré přednášky 
ještě nezažili), tak i žáky a studenty. Prosím i vás o modlitby, kdo by chtěl tuto službu podpořit 
i více, rád předám další informace.

Vladimír Vácha
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ZÁKLADY KŘESŤANSKÉHO ŽIVOTA 2013
„Základy“ probíhaly ve  sborové budově od  ledna do  dubna a  měly 14 přednášek, se stejnými 
tématy jako v minulých letech. Šlo o sedmadvacátý ročník, protože Základy ve sboru pořádáme 
od roku 1986 (nejdříve byly třikrát, pak dvakrát a teprve pak jednou do roka, takže odhadem to 
byl asi 42. běh). Záznamy přednášek jsou vyvěšeny na sborovém webu (http://kspraha.cz/kesta-
zeni/zaklady).

Na Základech sloužil čtyřčlenný týmek, kde kromě mě působil Jiří Bešta (chvály), Kateřina 
Hunalová (chvály a rozhovory a modlitby s účastníky) a Anna Slobodová (rozhovory a modlitby 
s účastníky). Přednášky měl Tomáš Dittrich. Na setkání věnované naplnění Duchem i na několika 
dalších setkáních sloužila Renata Kunzmannová tím, že se modlila za naplnění svatým Duchem. 
Tak výrazné obdarování v této věci v týmu dosud chybělo.

Průměrně chodilo (bez sloužícího týmu) 16,6 účastníků v  širokém věkovém spektru (cca 
od 17 do 72 let). Za posledních 15 let šlo o největší účast, některá setkání v první polovině běhu 
neměla charakter studijní skupinky, jak jsme na to byli mnoho let zvyklí. Významnou skupinu 
mezi účastníky tvořili absolventi loňského běhu Alfy, zvláště Alfy pro mládež.

Tomáš Dittrich

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

V minulém období šlo o Dohnalovy, kteří slouží v Chorvatsku, o Mešaka, který slouží v Africe 
těm nejchudším ve slumech, o Ivanu Šímovou, která slouží v Asii, a o Patočkovy, kteří jezdí pravi-
delně do Kambodže, kde pořádají ve spolupráci s místní církví úspěšné evangelizace. 

Dále jsme rozhodli podpořit již druhý misijní výjezd naší mládeže do Estonska. Podpořili 
jsme také manžele Jakuba a Dagmar Güttnerovy, kteří vedou Manželské večery a vedou semináře 
pro další vedoucí. Konkrétní částky jsou uvedeny ve finanční zprávě.

30. května jsme uspořádali setkání sboru s Lubošem Patočkou, který slouží v Kambodži, a vy-
slechli jeho napínavé příběhy. Luboš sdílel svoje zkušenosti z předchozích misijních výjezdů, i své 
plány do budoucna. Byla to i dobrá příležitost k modlitbám za celou rodinu.

23. června 2013 kázal Jirka Dohnal na regionu Sever. Další den proběhlo setkání Misijní rady 
a večer setkání v našem sboru se zájemci, kteří si vyslechli příběhy z misijního pole v Chorvatsku 
z města Rovinj, kde Jirka slouží už 17. rokem. 

V červenci vyjelo našich jedenáct mládežníků na misijní cestu do Estonska. Ota Kunzmann 
ml. o této zkušenosti napsal: Posunul jsem se v pohledu na misii jako ce lek. Misie byla pro mě 
vždy něco „duchovní ho“. Podvědomě jsem žil v představě, že se misie může týkat pouze pár vyvo-
lených nebo obdarovaných lidí, ale po této zkušenosti si myslím, že Bůh spíše než „obdarované“ 
lidi, hledá lidi ochotné. Misie se pro mě stala sy nonymem tvrdé práce, ještě podpořené cizím 
prostředím. (viz SD č. 9/13). 

Za Misijní radu Jaroslav Sloboda

http://kspraha.cz/ke
http://kspraha.cz/ke
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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.

Komise se scházela pravidelně 1x za  tři měsíce. Celkem prošlo prostřednictvím komise 
za školní rok 2012/2013 cca 270 000 Kč. Podpořeny byly tyto projekty: NF Nehemie, Betel ČR, 
služba J. Ježkové z KS Cheb, KS Žďár n. Sázavou (podpora léčby konkrétní sestry v Bělorusku), 
Křesťanská misie milosrdenství Ukrajina a KMS. 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 zůstalo stejné, tj. tvoří ho zástupci z pěti regionů KS Praha. 
Dan Frantík

ZÁPIS O REVIZI ÚČETNICTVÍ SKS PRAHA ZA OBDOBÍ 
ZÁŘÍ 2012 AŽ SRPEN 2013                                              

Revizní komise zjistila následující skutečnosti:
Byl zkontrolován zápis z revizí pokladen k 30. 6. 2013. Bez závad.
Byly zkontrolovány konečné stavy na přelomu roku 2012/13 na  sborových bankovních účtech 
a tyto souhlasily se stavem v účetnictví.
Byla provedena kontrola pokladních dokladů v měsíci březen 2013. 
Byly namátkově zkontrolovány cestovní příkazy. Bez závad.
Byly zkontrolovány faktury přijaté a jejich proplacení. Bez závad.
Byly zkontrolovány faktury vydané za rok 2013 první pololetí. Byla provedena kontrola pohledá-
vek. Až na drobnou pohledávku ve výši 350 Kč jsou pohledávky uhrazeny.

Komise doporučuje:
Pro malé úvazky by měla Mzdová komise doplnit tarifní hodinové sazby.

Závěr revizní komise:
Neshledali jsme vážnější pochybení nebo porušení právních předpisů.
V Praze dne 19. 11. 2013                                                                       Arnošt Kobylka, Jana Poláčková
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JAK JSME HOSPODAŘILI OD ZÁŘÍ 2012 DO SRPNA 2013

Celý sbor rok 2011–12
Celkové příjmy z řádných sbírek  7 087 309
Pokles oproti minulému období -1,58 %
Aktiva celkem  22 389 273    
Z toho finanční aktiva – banky  2 439 018    
Z toho finanční aktiva – pokladny  238 063    
Výsledek hospodaření za období 09/2012 – 08/2013 – zisk  743 487    

Grantová komise
Příjmy – odvody regionů (3 % z desátků)  207 988    
Výdaje
Centrum dětí a mládeže Teen Challange  30 000    
Betel Česká republika  20 000    
Dětská misie  30 000    
NF Nehemia  73 000    
KMS  30 000    
Youth With A Mission  26 000    
ostatní  65 317    
Celkem výdaje  274 317    
Výsledek hospodaření za období 09/2012 – 08/2013 – ztráta -66 329    
Zůstatek na účtu Grantové komise k 31. 8. 2013  8 645    

Misijní rada
Příjmy – odvody regionů (4 % z desátků) + dary  283 332    
Výdaje
Dohnalovi  120 000    
Slánští  30 000    
Mešak Okumu  21 000    
Ostatní (I. Šímová, L. Patočka)  35 500    
mzdové náklady (Sloboda, Božovský)  5 860    
Cestovné (Velká Británie, Kosovo)  12 709    
Misijní výjezd do Estonska (letenky, ubytování, režie)  62 059    
Pohonné hmoty – Chorvatsko  6 452    
Celkem výdaje  293 580    
Výsledek hospodaření za období 09/2012 – 08/2013 – ztráta -10 248    
Zůstatek na účtu Misijní rady k 31. 8. 2013  107 072    
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Středisko Žertvy (stavební fond)
Příjmy
Nájem sb. prostor – ostatní  162 625    
Nájem sb. prostor – regiony  185 020    
Nájem nápojového automatu  7 901    
Odvody 10 % + dary  693 330    
Přefakturace nákladů  4 176    
Celkem příjmy  1 053 052    
Výdaje
Režie (běžný materiál, aparatura)  68 042    
Energie (elektřina, vodné, stočné)  257 087    
Služby (úklid, správa budovy atd.)  158 552    
Opravy a udržování  184 387    
Pojištění majetku  18 901    
Odpis majetku  349 977    
Celkem výdaje  1 036 946    
Výsledek hospodaření za období 09/2012 – 08/2013 – zisk  16 106    
Zůstatek na stavebním fondu k 31. 8. 2013 -3 266 213    

Centrální sbor
Příjmy
Služby – nájem sb. prostor  157 975    
Služby – ostatní (nájem zaříz., inzerce v SD, xerox, atd.)  9 221    
Služby – semináře (Stohlovi, Kurz už. duch. darů, Conections)  56 579    
Přeúčtování regionů (auto, dataprojektor, náklady Stromovka)  87 864    
Zboží – prodej CD, Sb. dopisu, potravin, atd.  11 949    
Zboží – prodej knih  3 542    
Úroky (běžný účet, spořicí účet)  18 328    
Kurzové zisky  3 002    
Dar – fyz. osob (na provoz sboru, adopce, konvokace, misie atd.)  139 608    
Dary – právnické osoby (konvokace)  250 000    
Nadační příspěvek F-nadace (činnost V. Váchy)  184 522    
Evangelizace – sbírka+vstupné (DDZ, Alfa, Otevřený kostel)  73 126    
Přefakturace nákladů za telefon a internet  1 800    
Odvody regionů  1 663 996    
Celkem příjmy  2 661 512    
Výdaje
Režie (běž. mater., potr., NŠ, aparatura, knihy, kanc. p.)  121 243   
Režie – Sborový dopis  36 235    
Evangelizační akce (DDZ, Alfa 2012)  124 225    
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Prodané knihy (D. Drápala, Základy)  1 482    
Pohonné hmoty  26 757    
Servis (auto, ost. zaříz.)  11 770    
Cestovné (m. j. letenky Connections)  66 496    
Služby (účet., zvukař., tisk. práce, telef., poštovné, NŠ, ost.)  276 477    
Služby – nájem (sborová shrom., atd.)  161 181    
Služby – semináře  20 973    
Služby – ubytování a stravování (P. Game, Stohlovi, Conections…)  35 409    
Služby – V. Vácha  185 020    
Mandátní sml. (Ondráček, Kácha, Hoblík, Čunek)  739 631    
Mandátní sml. (Kácha – konvokace)  250 000    
Mzdy + dohody o prov. pr. (zdr., soc., penz. poj., strav.)  366 791    
Dary (Tim 2,2; Vinesong; Christiana Bratislava; KSM)  77 535    
Fond vzdělávání pro sborové prac.  1 738    
Bankovní, správní, dálniční poplatky  6 045    
Členské příspěvky (ČEA)  2 000    
Kurzové ztráty  874    
Celkem výdaje  2 511 882    
Výsledek hospodaření za období 09/2011 – 08/2012 – zisk  149 630    
Zůstatek na účtu střediska Centrum k 31. 8. 2013 -155 274    

Středisko Mládež
Příjmy
Sbírky a dary fyzických osob  194 000    
Celkem příjmy  194 000    
Výdaje
Režie (potraviny, aparatura, knihy atd.)  17 341    
Služby (zvučení, tisk pozvánek apod.)  20 610    
Mandátní smlouva (D. Frantíková)  236 950    
Nájem (Šestá)  32 000    
Jiné provoz. náklady (semináře,studijní fond)  1 931    
Celkem výdaje  308 832    
Výsledek hospodaření za období 09/2012 – 08/2013 – ztráta -114 832    
Zůstatek na účtu střediska Mládež k 31. 8. 2013 -283 186    

Odměny pracovníků sboru – tarif při uznané praxi 10 let (odměny určuje volená komise)
mandátní smlouvy (poj. i daň hradí příjemce) 36 100 
vedoucí a starší (zaměstnanec) 28 900 
techn. prac. (zaměstnanec) 23 800

Zaokrouhleno na celé koruny. Zpracovali dne 8. 11. 2013 J. Homolková, L. Ondráček.



Kristem proměněné životy16 /  REGION ČERNÝ MOST

VÝROČNÍ ZPRÁVA REGIONU ČERNÝ MOST ZA ROK 2012/2013 
VEDENÍ
Pastor: Pavel Louthan – pověřen vedením regionu 
Starší: Pavel Louthan, Pavel Ondrák 
Vedoucí skupinky: Libuše Kobyláková, Milena Černá, Marcela Ondráková

DALŠÍ SLUŽBY
a)  nedělka: Milena Černá, Jiří a Gabriela Trčkovi, Libuše Kobyláková, Petr Hofman
b)  chvály: Pavel Louthan, Petra Kačírková, Radka Novotná, Milena Černá, Johana Zárubová
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: Jakub a  Šárka Tomaštíkovi s  dětmi: Sára, Jakub; Petr a  Helena Hofmanovi s  dětmi: 
David, Alžběta, Jan – přestup do CB Rajská Zahrada
Křty: Tereza a Eliška Ondráková, Alžběta Boudová
Celkem ubylo: dospělých – 4

 dětí – 5
Počty členů k 31. 8. 2013

počet dospělých členů – 22
počet pokřtěných dětí (do 18 let) – 11
počet nepokřtěných dětí (do 18 let) – 8

AKCE A SPECIÁLNÍ ČINNOSTI BĚHEM ROKU
PRO REGION
a) skupinky:
Kromě pravidelných bohoslužeb jsme se pravidelně scházeli na skupinkách.
Líba Kobyláková pokračovala ve  vedení skupinky pro děti, Milena Černá vedla skupinku pro 
ženy, Marcela Ondráková vedla modlitební skupinku pro ženy a muži se scházeli při studiu a sdí-
lení u příručky Mistrova dílna.
b) Modlitební výpravy
Byly uspořádány dvě modlitební výpravy do Herrnhutu. 

MIMO REGION
a) společné bohoslužby s CB Rajská Zahrada
V prosinci 2012 jsme pořádali v Galerii 14 Předvánoční slavnost a na velikonoční neděli Slavnost 
vzkříšení. Na obě akce byla zvána veřejnost z Černého Mostu a okolí. 
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 2013 jsme spolu s CB Rajská Zahrada a dalšími křesťany z Černého Mostu pořádali 
v rámci Celonárodního čtení Bible veřejné čtení Bible u stanice metra Černý Most.
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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, Johana a David Zárubovi a další. Modlitební zaštítění této služby věrně vyko-
nává Líba Kobyláková.

Miloš Kačírek je předsedou správní rady Nadace IHOPP. Radka Novotná spolu 
s  Pavlem Ondrákem jsou hlavními organizátory akcí modlitebně – uctívací stráže mládeže 
FRIDAYOUTHWATCH a významně se podíleli na organizování Evropské konvokace mládeže 
2013 v Praze. 

Několik členů regionu se zúčastnilo úklidové brigády na pozemku IHOPP. 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, sdružení Shinebean, které 
misijně působí v Keni, modlitební výpravu Radky Novotné a Johany Zárubové do Mezinárodního 
domu modliteb v Jeruzalémě.

 

FINANČNÍ ZPRÁVA ROČNÍ
Příjmy 
desátky 302 442
ostatní 29 821 
celkové příjmy 332 263 

Výdaje 
podíl na společných sborových výdajích 78 586 
podíl na misijním fondu 13 098
podíl na stavebním fondu 32 744
podíl na darech navenek 9 823
mzdy včetně mandátních smluv 36 000
nájemné 39 490 
režie 26 893 
evangelizace 6 846 
dary 39 800 
celkové výdaje 283 280 
stav reg. účtu k 31. 8. 2013 640 948 

HODNOCENÍ
CHARAKTERISTIKA REGIONU
Region Černý Most je nejmenší z regionů KS Praha a tvoří jej především rodiny s dětmi. Lze ho 
charakterizovat jako sbor rodinného typu s důrazem na osobní vztah s Bohem, modlitby a uctí-
vání.
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HODNOCENÍ MINULÉHO ROKU A VÝHLED DO OBDOBÍ 2012/2013
Během uplynulého období se snížila návštěvnost našich bohoslužeb a celkově klesl počet členů.
Pokračovali jsme 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 záměr jest: rozšíření Božího království na ČM a okolí.
Do budoucna máme velkou vizi: V každém vchodu skupinka, v každé ulici sbor.... Bůh si přeje, 
aby i  lidé bydlící v oblasti Černého Mostu činili pokání a byli zachráněni. Budeme pokračovat 
v modlitbách za toto místo – za východní bránu Prahy.

Rádi bychom se ještě více zaměřili na osobní život s Bohem a na  službu lidem, kteří ještě 
nepoznali Boží lásku a nepřijali záchranu, kterou jim Bůh nabízí.
Zpracoval: Pavel Louthan

VÝROČNÍ ZPRÁVA REGIONU JIH ZA ROK 2012/2013
VEDENÍ
Pastor: Miloš Poborský
Starší: Stanislav Roubal
Vedoucí skupinky: Stanislav Roubal, Matouš Zoubek, Míša Zoubková, Dan Drápal, 
Adam Petráček (říjen 2012 – červen 2013), Karel Petrák (od června 2013)

DALŠÍ SLUŽBY
a)  nedělka: vedením pověřen Josef Machulka (do září 2013); Jana Machulková, Martina

Šplíchalová, Lucie Bendová, Eliška Zlonická, Adéla Ptáčková, Jakub Šplíchal, Johanka 
Machulková, Radek a Monika Čermákovi, František Krejčí, Adam Petráček (mládež), 
Kristýna Petráčková

b)  chvály: Ted Whang, Michaela Zoubková, Eva Poborská, Jaromír Hrad, Kristýna Petráčková,  
 Jiří Jelínek s kapelou, Jan Sklenička
c)  služba chval prapory: Dana, Ester a Jakub Bartošovi
d)  pokladník: Jindra Soukupová
e)  příprava večeře Páně: Tomáš Bártík, Alena a Kateřina Sanislovy
f)  zástupce za region ve mzdové komisi: Stanislav Roubal
g)  zástupce v misijní komisi: Stanislav Roubal
h)  kázání: Miloš Poborský, Stanislav Roubal, Matouš Zoubek, Lubomír Ondráček, Ted Whang,  
 Adam Petráček, Ivana Šímová, Dan Drápal, Jan Novák, Anton Fekete
i)  letní tábory: Jan a Michaela Machulkovi, Martina Šplíchalová, Mirek a Renata Stodůlkovi –  
 Tábor Lévitů; letní tábor pro rodiny s dětmi pod tee-pee – Radek Čermák; 
 English camp – Miloš Poborský
j)  zvučení: Jiří Zlonický, Matouš Zoubek, Ted Whang
k)  grafika, pozvánky, tvorba web. stránek, video: Matouš a Míša Zoubkovi
l)  narozeniny: Jirka a Zoja Zloničtí, Miloš Poborský
m)  služba v AGLOW, překlady na shromáždění: Daniela Čížkovská
n)  služba v ICEJ, vaření na sborových akcích: Marie Denková
o)  příprava sálu a aparatury pro bohoslužby: Ted Whang, Matouš a Michaela Zoubkovi,  
 Jiří Zlonický a další členové regionu
p)  regionální fonotéka v mp3 na webu: Jiří Zlonický
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q)  modlitební: schází se u Dáši Blažkové a Marie Denkové
r)  Jarní výtvarné tvoření ve spolupráci s KCN v dubnu 2013: tým služebníků
s)  sborová hlídka Royal Rangers: slouží Kristýna Petráčková
t)  Místa uzdravení: Marie Šímová a Stanislav Roubal slouží modlitbou nemocným

PERSONÁLNÍ ZPRÁVY
Výstupy: Ted Whang – stěhování do USA
Vyřazen z evidence: Vít Zlonický
Celkem ubylo: dospělých – 2

 dětí – 0
Křty: Růžena Poborská, Vilém Červenka, Lucie Houžvičková, Klára Čermáková, Klára Ptáčková, 
Johana Ptáčková, Radim Šplíchal, Veronika Šplíchalová

Počty členů k 31. 8. 2013
počet dospělých členů – 50
počet pokřtěných dětí (do 18 let) – 8
počet nepokřtěných dětí (do 18 let) – 22

AKCE A SPECIÁLNÍ ČINNOSTI BĚHEM ROKU
PRO REGION
a) regionální dovolená

zimní dovolená v Horní Blatné
letní dovolená ve Velká Lhotě, Beskydy

b) akce pro děti
sederová večeře pro děti u Kočích
mikulášská slavnost pro děti u Kočích
občasné návštěvy bazénu na Barrandově
jednodenní výlety v okolí Prahy
výjezd rodin do Horní Blatné (květen 2013) Radek Čermák
Ostrovský orientační běh (říjen 2012) Radek Čermák
florbal v tělocvičně ZŠ Mráčkova – Josef Machulka

MIMO REGION
a) evangelizace

skupinka St. Roubala – programy v domě s pečovatelskou službou
Jarní výtvarné tvoření – zorganizovala Míša Zoubková
Sportovní odpoledne v ZŠ Mráčkova – zorganizovali Machulkovi

FINANČNÍ ZPRÁVA ROČNÍ
Příjmy 
desátky 663 644
Refundace platu pastora z nár. kan. Alfa  163 237
Honorář OSA (S. Havelka) 10 495
Účelové sbírky 28 050
(16 950 I. Šímová, 1 750 Kapverd. o., 2 550 Slovenský den, 3 500 ICEJ, Ebenezer 3 300) 
Ostatní 8 724
celkové příjmy 874 150
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Výdaje 
podíl na společných sborových výdajích  159 274
podíl na misijním fondu 26 546
podíl na stavebním fondu 66 364
podíl na darech navenek 19 909
mzdy včetně mandátních smluv 481 655
nájemné 82 390
režie 16 531
evangelizace 11 877
(5 031 Jarní tvoření, 3 319 Alfa, 3 527 DDZ) 
dary 22 900
(3 000 Tábor Lévitů, 3 500 ICEJ, 3 300 Ebenezer, 10 550 I. Šímová, 2 550 Slov. den) 
čl. příspěvky (CKS, KMS) 19 890 
celkové výdaje 907 336
ztráta  33 186
stav reg. účtu k 31. 8. 2013 808 838 Kč

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. 
Roste skupina pokřtěných dětí.

ČÍM MŮŽEME PROSPĚT OSTATNÍM
Miloš Poborský vede kurzy Alfa na celosborové rovině.

HODNOCENÍ MINULÉHO ROKU
Region se scházel již třetím rokem v KC Novodvorská. KCN má příjemné prostředí a je dobře 
dopravně dostupné, našim potřebám dobře vyhovuje.

Hledáme optimální formu skupinek. Ačkoliv Danova skupinka v předchozím roce početně 
vyrostla a rozdělila se, část, kterou převzal Adam Petráček, po roce scházení z různých důvodů 
zase skončila. Nově začal vést jinou skupinku Karel Petrák.

Významnou změnou v dubnu byl návrat Teda Whanga do USA. Vedení chval převzala Míša 
Zoubková, která se střídá s  Mirkem Hradem a  Honzou Skleničkou. V  případě potřeby zveme 
muzikanty z jiných regionů.

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

Nedělní škola byla i  letos rozdělena na  dvě oddělení. Používáme sborové učební plány. 
Duchovní práci rodičů s dětmi podporujeme formou sdílení 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.

V  listopadu jsme se tentokrát významněji zapojili do  akce Dny dobrých zpráv. V  KC 
Novodvorská jsme zajistili Fyzikální show prof. Tomáše Tyce.

V  dubnu jsme pod vedením Míši Zoubkové uspořádali ve  spolupráci s  KCN pro rodiče 
s dětmi Jarní výtvarné tvoření. Záměrem bylo pozvat lidi z našeho okolí na akci, kde by měli mož-
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nost se osobně seznámit 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 vysoké kvalitativní úrovni, nedaří se s účastníky akce navázat další kontakt. 

Před Velikonocemi a Vánocemi skupinka Standy Roubala navštívila (již po sedmé) Dům pro 
seniory. Kontakt zprostředkovává Jindřich Kudlík, který se po odchodu Hanky do domova pře-
stěhoval. Záměrem je v  tuto roční dobu potěšit seniory, přinést Boží slovo a  chvály, zvěstovat 
evangelium, pohovořit se seniory a obdarovat je drobnými dárky.

Na  regionálním webu www.prahajih.cz jsou k  dispozici aktuální informace o  regionálním 
dění na regionu i dalších doporučeníhodných akcích, záznamy z kázání. V letošním roce se tam 
také nově objevil kalendář, kde je možné zjistit informace o aktuálních bohoslužbách.

V prosinci 2012 jsme měli celkem tři křty lidí, kteří uvěřili v Pána na kurzech Alfa. Také jsme 
pokřtili pět dětí členů regionu. Je povzbudivé vidět, že se naše děti rozhodují pro život s Bohem, 
je to dobré ovoce především rodičovské výchovy, ale i regionální služby dětem.

Ivana Šímová absolvovala od září do června jazykový kurz ve Velké Británii, kde se připravo-
vala pro práci s jazykem v její zemi. 

I nadále zůstává neutěšený zdravotní stav Viktora Burdy. Viktor si navíc zlomil nohu v krčku 
a musel podstoupit operaci.

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

V létě 2013 jsme se scházeli dohromady jako celý sbor na letním parketu restaurace Pražan 
na Výstavišti. Účast členů regionu je však na těchto shromážděních relativně nízká.

Ačkoliv biblické hodiny neprobíhají, web www.biblicke.cz zatím ponecháváme v provozu, ne-
boť web dodnes lidé navštěvují a biblické si stahují.

O zimní dovolenou v Horní Blatné byl tradičně velký zájem. Letní dovolené se ale zúčastnilo 
nejméně lidí za mnoho let.

V srpnu spadl 1,5 letý Matěj Stodůlka do bazénu a topil se. Modlíme se k Pánu za jeho uzdra-
vení, držíme modlitební a postní řetěz a očekáváme jeho uzdravení.

I v uplynulém roce jsme mohli vyvíjet řadu různých aktivit díky vám, kteří jste převzali zod-
povědnost 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 NA OBDOBÍ 2013/2014
Od konce září bude třetím rokem probíhat společný sborový kurz Alfa, na kterém se podílíme. 
Ohledně případného vlastního běhu Alfy na  regionu Jih na  jaře 2014 zatím není rozhodnuto. 
Nadále chceme podporovat život na domácích skupinkách. Nově začal vést skupinku Karel Petrák, 
na vedení se znovu připravuje Matouš Zoubek. Chceme, aby skupinky měly závaznější formu. 
Chceme usilovat 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.

Vzhledem k  rostoucímu počtu pokřtěných dětí ve  věku nad 12 let se Adam Petráček ujal 
služby mládeže. Nedělní škola se bude i nadále scházet ve dvou odděleních, školním a předškol-
ním. Kromě již osvědčených služebníků v NŠ se nově v tomto školním roce do služby zapojí také 
někteří rodiče.

Chystáme zimní dovolenou v únoru 2013 v Horní Blatné. Vzhledem k letošnímu velice níz-
kému zájmu o letní dovolenou zvažujeme, zda ji v létě 2014 vůbec pořádat.

Od  září KC Novodvorská získal nový soukromý nájemce. V  současné době probíhají jed-
nání o nové smlouvě. K datu vydání Almanachu to vypadá tak, že dojde k navýšení nájemného  

http://www.biblicke.cz
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z  6 000 Kč na  cca 15 000 Kč / měs. Zvažujeme alternativy, případně jiné místo na  scházení. 
Současně také probíhají jednání o možné programové spolupráci s novým nájemcem. 
Zpracoval: Miloš Poborský

VÝROČNÍ ZPRÁVA REGIONU JIHOVÝCHOD ZA ROK 2012/2013 
VEDENÍ
Pastor: Rašovský Zdeněk
Poradní tým: Elena Zemanová, Tomáš Pešl, Vlasta Sotorníková, Laďka Ebenstreitová, 
Pavel Kukačka
Vedoucí skupinky: Babeta Rašovská, Elena Zemanová, Pavel Kukačka

DALŠÍ SLUŽBY
a)  nedělka: Vlasta Sotorníková, Babeta Rašovská, Kristýna Zemanová, Jana Šídová, 
 Iveta Liebigová, Zdenka Hájková, Pavel Kukačka, Petr Leitermann, Tomáš Pešl
b)  chvály: Markéta Heřmanská, Martin Heřmanský, Katka Naitová, Vašek Hájek,  
 Monika Walker
c)  pokladník: Iveta Liebigová
d)  příprava večeře Páně: Pavel Kukačka
e)  kázání: Zdeněk Rašovský, Petr Kácha, Lubomír Ondráček, Robert Filip, Tomáš Pešl
f)  letní dovolená: Andrea Pešlová
g)  dárky pro děti: Eliška Táboříková
h)  dětská kapela: Monika Walker
i)  pomocníci Marcelky Losenské: Monika Walker, Laďka Ebenstreitová, Pešlovi
j)  Místa uzdravení: Monika Walker, Laďka Ebenstreitová

PERSONÁLNÍ ZPRÁVY
Vstupy: Marek a Věra Markovovi, Marcelka Losenská
Narození: Lukáš Markov
Celkem přibylo: dospělých – 3

 dětí – 2
Výstupy: Dominik Jeníček (KS Děčín), Mirek a Jana Šídovi (CB Šeberov)
Vyřazeni z evidence: Petr a Michaela Benešovi, Iveta Starostová
Celkem ubylo: dospělých – 6
 dětí – 8
Svatby: Petr Leithermann a Kristýna Zemanová
Křty: Tobiáš Heřmanský
Počty členů k 31. 8. 2013

počet dospělých členů – 31 
počet pokřtěných dětí (do 18 let) – 2 
počet nepokřtěných dětí (do 18 let) – 20 

AKCE A SPECIÁLNÍ ČINNOSTI BĚHEM ROKU
PRO REGION
a)  tábory
b)  regionální dovolená

Dovolená 2013 – Skalka u Doks (Máchovo jezero)
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MIMO REGION
a)  evangelizace

Kavárna o šesté v OC Chodov, Tomáš Pešl pantomima (Výstaviště) 

FINANČNÍ ZPRÁVA ROČNÍ
Příjmy 
desátky 449 608
ostatní 2 175
celkové příjmy 451 783

Výdaje 
podíl na společných sborových výdajích 107 905
podíl na misijním fondu 17 984
podíl na stavebním fondu 44 960
podíl na darech navenek 13 488
mzdy včetně mandátních smluv 228 113 
nájemné 68 000 
režie 19 894 
evangelizace 8 408
dary 25 935
(příspěvek paní Markovové, dotace reg. dovolené, návštěva z Bratislavy) 
členské příspěvky CKS 7 920
služby provoz sboru 3 400
celkové výdaje 546 010
stav reg. účtu k 31. 8. 2013 1 152 392

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

ČÍM MŮŽEME PROSPĚT OSTATNÍM
V minulém roce jsme opět uspořádali kavárnu v OC Chodov. Na jaře roku 2014 bychom rádi 
pokračovali.

HODNOCENÍ MINULÉHO ROKU
Uplynulý rok byl z hlediska personální stránky a finanční podobný roku předešlému. Statisticky 
se region zmenšil o 3 členy. Šest lidí odešlo a tři přišli. Nejvíc mne mrzí, že se nikdo nový neobrá-
til. Finanční výsledek je nejhorší za poslední roky. Ztráta je dána zejména odchodem členů, kteří 
byli pro finanční stabilitu regionu velmi důležití. Pozitivní je rezerva, kterou si region vytvořil 
v předešlých letech, máme tak možnost pracovat i dále. Chtěl bych poděkovat všem, kdo podpo-
rovali region finančně. Díky vám je možná práce na Božím díle i nadále.

Poradní tým fungoval ve  stejném složení jako v  minulém roce. Osobně jsem moc vděčný 
za čas a pomoc všech, kdo poradní tým tvořili. Náplň byla tvořena podobně jako v minulém roce. 
Příprava kaváren, možnost pořádat Alfu v domově důchodců, pomoc jednotlivým členům regi-
onu, obsah regionálních shromáždění a příprava dovolené. 
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Skupinky zůstaly na regionu tři. Pavel Kukačka převzal vedení skupinky po Zdeňku Rašovském 
a je po delší době novým vedoucím, který vstoupil do této služby. Radost mi dělá ženská skupinka, 
kterou vede Babeta Rašovská a skupinka Eleny Zemanové. Oběma děkuji za práci a lásku, kterou 
věnovaly v  minulém roce druhým. Myslím, že skupinky jsou velmi důležité, protože vytvářejí 
místo zastavení a povzbuzení v každodenním životě. Ještě jednou moc díky.

Regiony začaly v minulém roce křtem Tobiáše Heřmanského. Myslím, že to bylo velmi dobré 
shromáždění, kde bylo asi nejvíce hostů z  celého roku. Na  regionech kázal Zdeněk Rašovský, 
Luboš Ondráček, Robert Filip a Tomáš Pešl. Velkým povzbuzením byla návštěva z Bratislavy, kde 
byla vidět Boží vřelost a srdce. Díky službě Peta Gama přijeli sloužit na region bratři z Londýna. 
O chvály se podělily naše tři skupinky. Moc děkuji Monice Walker, Heřmanským, Vaškovi Hájkovi 
a Katce Naitové. Díky Monice Walker chválila na regionu i dětská skupinka. Práce s dětmi je pra-
videlná a jsem moc vděčný za páteční večery, které Monika dětem věnuje. Stejně jako jsem vděčný 
za službu chváličů, tak velkým požehnáním je i početná skupinka nedělkářů. Na regionu fungo-
valy dvě oddělení nedělky a díky nim mohly naše děti růst. Díky dobré spolupráci s městskou 
částí Praha–Újezd jsme mohli využít prostory nejen pro nedělní shromáždění, ale i pro společné 
obědy, které povzbudily vztahy. Povzbudivý byl i vánoční region, kam přišlo opět několik našich 
nevěřících přátel. Během léta opět probíhaly společné regiony v restauraci Pražan, kde vystoupil 
se svojí pantomimou Tomáš Pešl.

Regionální dovolená byla tentokrát poblíž Máchova jezera ve Skalce u Doks. Nejvíc mne po-
těšila spolupráce a společné přípravy hry Narnie pro děti. Moc děkuji Tomášovi Pešlovi, Pavlovi 
Jelínkovi a všem ostatním za pomoc. Zvláště závěrečná bitva dala všem zabrat. Povzbuzením byly 
společné chvály, kde se nás Bůh velmi dotknul.

V průběha jara se uskutečnily tři kavárny, které navštívilo vždy nejméně 15 hostů. Celkový 
počet hostů mimo region byl okolo 12. Chtěl bych poděkovat nejen všem, kteří někoho pozvali, 
ale hlavně organizaci CIM, která zaplatila jednotlivé večery. Stejně jako minulý rok se věnovaly 
Místům uzdravení Monika Walker a Laďka Ebenstreitová. Vašek Luňák vařil výborně na Alfě.
Moc děkuji všem, kteří se podíleli na společném životě a přeji si, abychom v něm rostli. 

VÝHLED DO OBDOBÍ 2013/2014
V letošním roce už se rozeběhla Alfa, kde máme po dlouhé době svůj stůl. Byl bych rád, kdyby se 
nám Alfu podařilo zorganizovat i dále. Znovu probíhají Místa uzdravení a Monika Walker pořádá 
s pomocí dalších lidí chvály na Václavském náměstí. Babeta Rašovská chce v MC Domeček při 
KCMT pořádat skupinky o výchově dětí, které jsou otevřené pro ostatní rodiče. Na jaře nás čeká 
s největší pravděpodobností pokračování kavárny. Hledáme nové místo a náplň jednotlivých ve-
čerů. Aktuální je i otázka povolání nových starších. Velmi se těším na návrat Sotorníků z Kanady. 
Myslím, že pro nás budou povzbuzením.
Zpracoval: Rašovský Zdeněk

VÝROČNÍ ZPRÁVA REGIONU PALMOVKA ZA ROK 2012/2013 
VEDENÍ
Starší: Tomáš Dittrich, Lumír Ptáček
Diakoni: Jiří a Lucie Beštovi
Vedoucí skupinky: Jan Svárovský, Ondřej Svoboda, Anna Slobodová, Jakub a  Jana Jersákovi, 
Katka Hunalová (úterní dopolední)
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DALŠÍ SLUŽBY
a)  nedělka: Lucie Beštová (hlavní vedoucí), Helena Wachtlová, Marcela Bláhová, Petra Jelínková 

(nejmladší oddělení); Lucie Beštová, Veronika Beštová, Lída Ďoubalová, Aleš Hanzlíček, 
Martina Sýkorová, Jan Bíca (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, David Bukáček

c)  pokladník: Lumír Ptáček
d)  příprava večeře Páně: Pavel Mach, Eliška Slobodová 
e)  zástupce za region ve mzdové komisi: Eduard Bláha
f)  kázání: Tomáš Dittrich, Jan Svárovský, Lubomír Ondráček, Jaroslav Sloboda, Dita Frantíková,  
 Lumír Ptáček, Šimon Dittrich, Anna Slobodová, hosté
g)  ohlášky: Eliška Kalinová
h)  kurzy Alfa: Jiří a Petra Jelínkovi, Anna Slobodová
ch)  miniskupinky s probíráním kurzíků s novými zájemci: Tomáš Dittrich, Kateřina Hunalová,  
 Jan Kalina, Pavel Bukáček
i)  zvukaři: Jan Kalina, David Sloboda
j)  promítání: Tomáš Dostálek, Daniel Frantík, Štěpán Vávra, Šimon Dittrich, Joel Ptáček
k)  koordinace občerstvení pro nedělní školu: Alena Svárovská, Helena da Costa
l)  knihovna, půjčování knih: Jiří Bešta, Veronika Beštová
m)  webové služby: Luděk Turzík, Daniel Frantík
n)  nástěnka: Eliška Kalinová

PERSONÁLNÍ ZPRÁVY
Vstupy: Daniel Dittrich, Michal Vadlejch, Jan a Ráchel Bícovi, Sára Bícová, Eliáš Bíca, Jonatán 
Bíca (všichni Bícovi přestup z regionu Střed), Zdeněk Zárybnický (přestup z CB Rakovník)
Narození: Emma Vávrová (1. 3. 2013), Alžběta Chalupníková (14. 3. 2013)
Celkem přibylo: dospělých – 5
 dětí – 5
Výstupy: Pavol Janec (přestup do BJB Ružomberok), Marta Šléglová (přestup do Nové naděje)
Úmrtí: Jana Wildová († 3. 8.)
Celkem ubylo: dospělých – 3
Křty: Andrea Hanzlíčková, Michal Strejc, Marek Hauptmann, Jan Havel, Samuel Sýkora, Andrea 
Bartůňková, Stanislav Pospíšil, Jana Chalupníková, Jaroslav Jeřábek Vokal, Jonáš Wachtl
Počty členů k 31. 8. 2013

počet dospělých členů – 79
počet pokřtěných dětí (do 18 let) – 20
počet nepokřtěných dětí (do 18 let) – 28

AKCE A SPECIÁLNÍ ČINNOSTI BĚHEM ROKU
PRO REGION
a)  tábory: zapojení členů regionu ve službě na různých táborech
b)  regionální dovolená: Bílý Potok 27. 7. – 3. 8. 2013
c)  regionální víkend: v Bežerovicích 31. 5. – 2. 6.
d)  dětský den (nejen pro region, ale i pro místní), Jenštejn, 23. 6. (Magda a Petr Hlaváčkovi)
e)  regionální výjezd mužů: 12. – 13. 4. (Jaroslav Sloboda)
f)  velikonoční grilování: 1. 4.
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MIMO REGION
a)  služba v dětských domovech

Sedlec: Laďka Havlová, Filip Hauptmann, Eliška a Jan Kalinovi, Martin Augustin
Přestavlky: Luděk Turzík, Eliška a Jan Kalinovi, Eliška Slobodová, Marcela Ptáčková, Barbora 
Sterziková, Aleš Novák, Martin Augustin, Marek Sterzik

b)  předvánoční mytí oken v Domě s pečovatelskou službou na Bulovce (ve spolupráci 
 s regionem Sever)
c)  velikonoční program pro obyvatele Domu s pečovatelskou službou ve Staré Boleslavi
 (Jan, Alena a Lucie Svárovští, Jiří a Laďka Havlovi s Jendou a Davídkem, Daniel Frantík)
d)  příprava čtení Bible na Karlínském náměstí: (Kateřina Hunalová, Martina Sýkorová)
e)  fotbal v neděli večer: (Daniel Frantík)
f)  taneční: říjen 2012 – únor 2013 (Jiří, Lucie a Veronika Beštovi)
g)  služba na Dětské konferenci: (Jan a Ráchel Bícovi, Jan Svárovský, Lucie Beštová, 
 Veronika Beštová, Dan Bešta, Šimon Dittrich)
h)  Worship Market: (praktické semináře a konzultace pro hudebníky), 2. 2. (Jiří Jelínek)
ch)  večery chval: 2. 2. a 1. 4. (Jiří Jelínek)

FINANČNÍ ZPRÁVA ROČNÍ
Příjmy 
desátky 12 84 192
ostatní 15 968
celkové příjmy 13 00 160

Výdaje 
podíl na společných sborových výdajích  308 207
podíl na misijním fondu 51 368
podíl na stavebním fondu 128 419
podíl na darech navenek 38 525
mzdy včetně mandátních smluv (T. Dittrich 1/4 úvazku, Beštovi cca 1/4 úvazku)  173 190
nájemné 98 040 
režie 126 352 
evangelizace  7 846
dary (soc. výpomoc 33 000 + bratrská škola 1 000) 39 928 
členské příspěvky (KMS, ústředí KS) 32 400
celkové výdaje 1 004 275
stav reg. účtu k 31. 8. 2013 409 745 

HODNOCENÍ
CHARAKTERISTIKA REGIONU
Dvě nejpočetnější skupiny členstva regionu Palmovka jsou rodiny s dětmi a mládež (řada mládež-
níků z celého sboru chodí na Palmovku). Většina členů regionu věří více let. Vesměs to jsou Bohu 
vydaní lidé, s rozvinutou osobní zbožností. Na regionu je velké bohatství obdarování, zdá se, že 
se daří jednota v různosti. Jsme společenstvím založeným na vztazích, o čemž svědčí uspořádání 
společného víkendu i zvýšený zájem o regionální dovolenou. Chybí trvalejší společné modlitební 
a evangelizační nasazení společenství. 
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ČÍM MŮŽEME PROSPĚT OSTATNÍM
Máme řadu obdarovaných kazatelů a  kazatelek a  několik hudebních skupin, v  obou oblastech 
jsme po domluvě ochotni vypomoci jiným regionům.
Řada členů regionu je v rámci sboru spolu se členy jiných regionů zapojena v různých týmech:

• spolupráce s Teen Challenge na Žižkově (Pavel Bukáček, Martin Šindelář, Joel Ptáček)
• Základy křesťanského života (Tomáš Dittrich, Jiří Bešta, Anna Slobodová, Katka Hunalová)
• festival Dny dobrých zpráv (Jaroslav Sloboda)
• divadelní soubor Kairos II (Jiří, Veronika a Dan Beštovi, Mája Hunalová) 
• celosborové maminky (Petra Dostálková)
• vedení mládeže (Dita Frantíková, Tomáš a Petra Dostálkovi, Štěpánka Bláhová, 
   Marie Kunzmannová, Šimon Dittrich, Jana Bukáčková)

Kromě toho Alena Dobrovolná v rámci Gospel Train o. s. ve spolupráci s různými sbory a organiza-
cemi pořádala gospelové workshopy a benefiční koncerty, kterých se podobně jako v minulých letech 
účastnilo mnoho nevěřících. Při dlouhodobějším plánování by se určitě dala získat ke spolupráci.

     
HODNOCENÍ MINULÉHO ROKU
V uplynulém období, jako už řadu let, region Palmovka početně stagnoval (což, žel, odpovídá 
stavu celého sboru KS Praha). Počty členů ve srovnání s minulou výroční zprávou přesně nesedí, 
protože jsme měli ve výkazech chyby. Čísla jsme prostě přizpůsobili reálnému stavu.

Život společenství byl bohatý (konkrétněji viz jiné části této zprávy). Skvěle fungovala přede-
vším nedělní škola (včetně sobotních výletů a přespávaček).

Domácí skupinky se scházely většinou jednou za čtrnáct dní (s výjimkou skupinky Jersáko- 
vých, která se scházela každý týden). Kromě toho probíhá několik miniskupinek, některé s novými  
zájemci, s nimiž se probírají maninské kurzíky „Na cestu víry“.

Vedoucí se scházeli přibližně každý měsíc a půl, kromě toho se koná pravidelná modlitební 
regionálních vedoucích v úterý ráno.

Po odstěhování Martina Čunka byl za staršího ustanoven Lumír Ptáček. Za diakony byli loni 
v prosinci zvoleni Jiří a Lucie Beštovi. Region je zaměstnává přibližně v celkovém rozsahu 1/4 
pracovního úvazku.

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 
a Přestavlky) má pro region velký význam (vidíme, že jsme užiteční), i když se do ní zapojoval 
jen užší okruh členů. Na předvánoční mytí oken loni poprvé přišel dostatečný počet lidí, takže 
každý z účastníků myl jen u jednoho důchodce. Nejsou to samozřejmě jen sociální služby, ale jde 
o šíření Božího království včetně sdílení evangelia.

VÝHLED DO OBDOBÍ 2013/2014
V uplynulých letech zazněla pro Palmovku tři proroctví o šíření evangelia a o růstu. Cesta k jejich 
naplnění nepovede přes lidskou snahu zapojit do šíření evangelia co nejvíc členů. Proroctví uka-
zují, jak Bůh o našem společenství smýšlí, a modlíme se, aby se naplnila.

Pro region jsou velmi důležité skupinky. Bylo by dobře, kdyby se do nich zapojilo víc lidí 
a kdyby vznikla jedna nebo dvě nové. Po podzimním kurzu Alfa budou potřeba další lidé, aby 
s hosty Alfy, kteří budou chtít pokračovat, začali probírat „kurzíky“.

Pro Palmovku je významná mládež, na náš region chodí asi nejvíc mládeže ze sboru. Důležité 
bude, do jaké míry se mládež zapojí a dostane prostor ovlivňovat dění na regionu. Žádoucí je také 
vznik skupinky odrůstajících mládežníků na Palmovce.
Zpracoval: Tomáš Dittrich
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VÝROČNÍ ZPRÁVA REGIONU SEVER ZA ROK 2012/2013
VEDENÍ
Pastor: Tomáš Božovský
Diakon: Ondra Paska
Vedoucí skupinky: Tomáš Božovský, Mirek a  Květa Šedivích, 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, Petr Tichavský
 Navigátoři (starší školní odd.): Martin Neužil, Jana Ryklová, Jana Frantíková
 narozeniny dětí a nákup dárků: Marta Pasková
b)  chvály: Aleš Náhlý, Marek Václavík, Jan Hadrávek, Katka Knopová, Ratolesti, Markéta 

Jelínková, Johana Dittrichová, Světlana Hadrávková, Jitka Hrbková, Petra Vlasáková, Pavel 
Denk, Theodor Kříž, Luisa Černochová, David Šerý, mládežnické uskupení a hosté

c)  pokladník: Eva Kvíčalová
d)  příprava večeře Páně: Irena Václavíková, Alena Mocková
e)  zástupce za region ve mzdové komisi: Pavel David
f)  zástupce v grantové komisi: Dan Frantík
g)  kázání: Tomáš Božovský, Lubomír Ondráček, Petr Šustr, Johana Dittrichová, Šimon  
 Ondráček, Dan Frantík, Martin Jaroš, Katka Knopová, Jirka Dohnal, Lucka Bohatá, Zdeněk  
 Paulus, Miloš Poborský, a hosté Marek Prosner, Ludmila Hallerová, Leoš Cásek, Lovel Bent  
 a Magda Rosová
h)  vedení regionálních modlitebních, modlitební služba vnitřního uzdravení:  
 Zdeněk a Dana Paulusovi
ch)  vedení modlitebních před shromážděním: Petr a Růženka Šustrovi
i)  tábory a dětské oddíly: Marek Bezpalec, Pavel Bohatý, Vít Dušek, Dan Frantík, 
 Martin Neužil, Ondra a Marta Paskovi, David Peřina
j)  promítání: Metoděj Bohuněk, Šimon Ondráček, Hanka Kozáková
k)  koordinace služeb na regionu: Ondra Paska
l)  služba na mládeži: Šimon Ondráček, Betty Šejbová
m)  misionáři: Jirka a Katka Dohnalovi, Luboš Patočka
n)  zvučení: Petr a Petra a Josífek Vlasákovi
o)  zástupce v misijní radě: Tomáš Božovský
p)  zpracování a ukládání kázání na web: Lucka Bohatá
q)  Sborový dopis a Život víry: Pavel Rosecký, Johana Dittrichová, Tomáš Božovský, Petr Padrlík  
 (prodej)
r)  nabídka letáčků BTM: Vláďa Chlumecký
s)  regionální web: Daniel Sýkora, Lucka Bohatá, Marek Bezpalec
t)  počítání lidí na shromáždění: Světlana Hadrávková
u)  příprava občerstvení po shromáždění: Klára Božovská, Kristýna Náhlá, Věra Ondráčková
v)  Místa uzdravení: Lubomír a Věra Ondráčkovi
w)  bulletin: Lukáš Ondráček, Věra Ondráčková
x)  organizace evangelizačních akcí: Martin Jaroš
y)  modlitební skupinka maminek: Marta Pasková
z)  dohled nad závěrečným úklidem po shromáždění: Bohumír Maňásek
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Děkujeme všem, kteří se do  těchto důležitých služeb průběžně zapojili, všem, kteří nejsou 
jmenováni, ale pomáhali s přípravou sálu a aparatury, s úklidem, připravovali svačiny do nedělky 
apod. Děkujeme Vám všem, kteří jste se na  životě regionu podíleli. Děkujeme za  vaši službu, 
praktickou pomoc, i za finanční obětavost.

PERSONÁLNÍ ZPRÁVY
Vstupy: Milan Dobruský
Celkem přibylo: dospělých – 1
Výstupy: Radek a Iva Zadákovi s dětmi (přestup do ČCE Český Brod), Julie Kubínová s dětmi 
(přestup do Nových začátků), Josef Hadrávek (přestěhování mimo Prahu), Jana Sýkorová, Martin 
Jaroš (přestup do CB), Karel Petkov (výstup v průběhu kázně)
Celkem ubylo: dospělých – 10
 dětí – 3
Křty: Jakub Bezpalec, Luisa Černochová, Viola Dušková, Markéta Pasková, Jakub Rosecký
Počty členů k 31. 8. 2013

počet dospělých členů – 106
počet pokřtěných dětí (do 18 let) – 19
počet nepokřtěných dětí (do 18 let) – 41

FINANČNÍ ZPRÁVA ROČNÍ
Příjmy 
desátky 1 248 167
ostatní 92 296
celkové příjmy 1 340 463 

Výdaje 
podíl na společných sborových výdajích 299 560 
podíl na misijním fondu 49 927
podíl na stavebním fondu 124 817
podíl na darech navenek 37 445
mzdy včetně mandátních smluv 471 175
nájemné  122 250
režie  37 469
evangelizace 8 179
dary 13 2121
(NF Nehemia, Dohnalovi, Marek Prosner, Luboš Patočka, sociální pomoc, KMS, CKS) 
celkové výdaje 1 282 943
stav reg. účtu k 31. 8. 2013 3 892

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

HODNOCENÍ MINULÉHO ROKU 
V minulém školním roce jsme se početně zmenšili, na účasti se to ale v podstatě příliš neproje-
vilo, protože někteří už déle nechodili (např. početná rodina Zadákových, kteří bydlí u Českého 
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Brodu), a naopak chodí lidé, kteří ještě do sboru nevstoupili. Zvlášť nás zarmoutilo vystoupení 
Karla Petkova, který odešel v průběhu napomínání a káznění. Karla postrádáme a modlíme se 
za jeho návrat k Bohu, rodině i společenství. 

Velkou radost jsme měli ze křtů pěti mladých lidí, kteří tím potvrdili svoje vydání se Bohu. 
Do rozšířeného vedení (setkávání vedoucích skupinek a některých dalších služeb) jsme při-

zvali další sourozence a setkávali se (jednou měsíčně) v tomto složení:
Tomáš Božovský, Ríša Bukáček, Dan Frantík, Fanda a  Pavla Grabmylerovi, Martin Jaroš, 

Katka Knopová, Theodor Kříž, Aleš Náhlý, Šimon Ondráček, Věra Ondráčková, Ondra Paska, 
Luboš Patočka, Zdeněk a Dana Paulusovi, Petr Tichavský, Mirek a Květa Šediví, Petr a Růžena 
Šustrovi. I když se pokaždé nesejdeme všichni, je nás už poměrně hodně a proto jsme přistou-
pili k rozdělenému setkávání, kdy se jednou scházíme s vedoucími skupinek a podruhé s dalšími 
služebníky. Kromě toho jsme také společně vyrazili na pravidelný výjezd služebníků do Vožice 
k Šedivým. 

Mimo to se scházím s Ondrou Paskou, regionálním diákonem.
Po dlouhé době jsme neměli v létě 2012 regionálku, a tak nás kolem 50 vyjelo na podzimní 

regionální prodloužený víkend do  Sedmihorek, který jsme si užili opravdu pěkně, díky Bohu, 
za krásného počasí. Letos jsme regionálku uspořádali v  Jizerkách v Bílém Potoce. Sešlo se nás 
opět k padesáti a znovu jsme si díky Bohu užili krásného počasí, večerních společenství a výletů. 

Rok 2013 jsme zahájili společným jedenadvacetidenním půstem. Nejrůznějším způsobem se 
do něj zapojilo poměrně hodně lidí, a zaznamenali jsme řadu kladných ohlasů. Během postního 
období jsme dostali slova o  tom, že Bůh chce obrátit naše srdce k sobě navzájem, že nás chce 
znovu spojit jako Tělo i  s  lidmi na okraji, a  slovo vedoucí nás k  tomu, abychom hledali nejen 
vlastní obdarovaní, ale vážili si i obdarování druhých. Další slovo nás povzbuzovalo, abychom se 
ve víře modlili v Ježíšově jménu. 

Do shromáždění se zapojili další lidé, ať už v kázáních, při vedení nebo vysluhování Večeře 
Páně. Na vedení chval na regionu se podílí několik různých uskupení, vedených Alešem Náhlým, 
Johanou Dittrichovou a dále Ratolesti vedené Katkou Knopovou a mládežnická skupina. 

Měli jsme také několik hostů: sloužili nám sourozenci z  Bratislavy, kázala Magda Rosová 
a chvály vedla bratislavská hudební skupina. Jejich služba pro nás byla velmi povzbudivá a osvě-
žující. I další služebníci nás oslovili: Lovel Bent, Leoš Cásek (NF Nehemia), Jirka Dohnal, Ludmila 
Hallerová a Marek Prosner.

Nedílnou součástí shromáždění je služba dětem. Nedělní škola má tři oddělení. Jedno před-
školní a dvě školní oddělení, o které se stará celkem 10 služebníků, kterým jsme za jejich službu 
velmi vděčni. Řada dospělých a dětí z regionu je také zapojena do tří dětských oddílů.

Pokračovali jsme v  evangelizačních akcích u  Ládví. Většinou statečně hrály Ratolesti, často 
za velmi nepříznivých povětrnostních podmínkách (zkrátka byla zima, i když teoreticky byl pod-
zim nebo jaro), ale i Tomáš Frantík a Markéta Jelínková. Hlavním iniciátorem byl Martin Jaroš, 
ale do přípravy, občerstvení, modliteb, svědectví, čtení Bible, krátkých slov a rozdávání materiálů 
se zapojila spousta lidí. Díky! Přestože jsme měli různé rozhovory, i  se za několik lidí modlili, 
vnímáme to spíš jako rozsévání a vyhlašování Božích pravd, do sboru zatím asi nikdo na základě 
pozvání odtud nedorazil. Věříme ale, že zaseté Boží slovo má moc, a víme, že cesta k Bohu bývá 
někdy i dlouhá a často jsou na ní důležité momenty různých životních situací a setkání s křesťany. 
Kéž jsme i my takovým ukazatelem k Bohu. To se děje samozřejmě nejen na podobných akcích 
jako u Ládví, a asi mnohem účinnější to může být v našem osobním životě, v práci, ve škole, mezi 
přáteli a sousedy. I proto se modlíme a hledáme, jak dál, jak skutečně účinně zvěstovat evange-
lium. Nechceme se smířit s tím, že lidí k Bohu u nás přichází málo.
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Jednou měsíčně pokračují regionální modlitební setkání. Schází se nás obvykle kolem deseti. 
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 od 9 hodin, všichni jste 
srdečně zváni.

V rámci regionu se schází několik skupinek, které jsou otevřené i pro další zájemce. 
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.

Pokračujeme s pravidelnou podporou tři projektů NF Nehemia (Děti Etiopie /Obama, Severní 
Korea – pekárna a Podpora dětských domovů a práce na ulici s dětmi na Ukrajině).

V minulé zprávě (před rokem) jsem psal, že jsme skončili s finanční ztrátou, nyní mohu, díky 
Bohu, i všem, kteří se podílejí na hospodaření svými desátky, napsat, že se podařilo ztrátu vyrov-
nat a skončili jsme mírně v plusu. Jsem rád, že jsme neomezili vydání na podporu misijních a so-
ciálních projektů, a naplnilo se Boží zaslíbení z 2Kor 9,8 „Bůh je mocen rozhojnit při vás každý 
dar milosti, abyste měli vždycky ve všem úplný dostatek a měli hojnost pro každý dobrý skutek.“ 

Máme tedy důvod k vděčnosti, ale ne ke spokojenosti se současným stavem, kdy většina lidí 
kolem nás míří do věčné smrti. Nechceme zůstat uzavření sami pro sebe, ale hledáme možnosti, 
jak přinést dobrou zprávu evangelia lidem kolem nás. 

VÝHLED DO OBDOBÍ 2013/2014
Chceme se posunout v tom, jak být živým vícegeneračním sborem, kde každý bude moci objevo-
vat a vstupovat do svých obdarování. Zároveň chceme být nejen otevření návštěvníkům a hostům, 
ale i najít způsob, jak vyjít ven, k těm, kteří Boha ještě neznají.
Zpracoval: Tomáš Božovský

VÝROČNÍ ZPRÁVA REGIONU STŘED ZA ROK 2012/2013
VEDENÍ
Pastor: Petr Kácha
Starší: Jan Snížek, Josef Hejnic
Sborový pracovník: Vladimír Hoblík
Vedoucí skupinek
Domácí skupinky – Anna Čepová, Pavel Podrazil, Jan Snížek, Oldřiška Šípová, Josef Hejnic, 
Vladimír Hoblík, David Hoblík, Martin Berger, Ondřej Pumr
Modlitební skupinky – Vladimír Hoblík (Modlitební bojová jednotka), Josef Hejnic (v neděli před 
shromážděním), Simona Rücklová (v neděli před shromážděním v ulicích)
Prorocká skupinka – Oldřiška Šípová 

DALŠÍ SLUŽBY
a) nedělka: Vedoucí Hana Hoblíková

Služebníci: Hana Hoblíková, Jan Snížek, Ivana Snížková, Martin Berger, Lucie Bencová, 
Martin Benc, Noemi Pumrová, Marta Pumrová, Ondřej Pumr, Eva Podrazilová,  
Václav Kordula, Lenka Jungmannová, Katka Coufalová, Michaela Hoblíková, Mirek Hoblík, 
Vít Dobiáš, Jaroslava Dobiášová, Tereza Hejnicová, Simona Rücklová, Daniel Pumr,  
Daniel Jungmann, Ráchel Hoblíková, Veronika Kolářová, Kristýna Kolářová

b)  chvály: Vedoucí chval Vladimír Hoblík
1. Skupina: Vladimír Hoblík, Hana Hoblíková, Kateřina Coufalová, Tomáš Coufal
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2. Skupina: Jakub Hejnic, David Kácha, Dagmar Güttnerová, Aneta Kovářová, Michael Potfaj
3. Skupina: Iveta Kuželová
Chvála s prapory: Josefa Potfajová, Tereza Hejnicová, Iva Kostrbová, Aneta Kovářová, Simona 
Rücklová a další

c)  pokladník: Eva Podrazilová, Zuzana Kolářová
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, 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
m)  příprava a úklid sálu: Petr Potfaj, Vodičkovi, Jungmannovi, Marek Takáts, Břeňovi
n)  regionální zpravodaj: Václav Kordula, Hana Káchová, David Vavřík, Renáta Pazdírková
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: Marie Elen Ruzicka, David Vavřík, Zuzana Dražilová, Martin Břeň, Eva Břeňová, 
Michaela Štruncová, David Kret
Narození: Eva Břeňová
Celkem přibylo: dospělých – 7 
 dětí – 1
Výstupy: Jan, Ráchel, Sára, Eliáš a Jonatán Bícovi (přestup na reg. Palmovka), Ester Hrubá, Marek 
Slánský (ukončil dvojí členství po návratu do ČR), Anna Čepová (přestup do CBH Praha), Aneta 
Kovářová (přestup na region Východ), Michaela Padevětová (přestup na region Jih)
Vyřazen z evidence: Josef Slunéčko
Celkem ubylo: dospělých – 8
 dětí – 4
Svatby: David a Aneta Kretovi (dříve Potfajová)
Křty: Eva a Martin Břeňovi, Tomáš Kolář
Počty členů k 31. 8. 2013

počet dospělých členů – 100 
počet pokřtěných dětí (do 18 let) – 12
počet nepokřtěných dětí (do 18 let) – 40

FINANČNÍ ZPRÁVA ROČNÍ
Příjmy 
desátky 1 698 599
ostatní 98 704
celkové příjmy 1 797 303 
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Výdaje 
podíl na společných sborových výdajích 340 464
podíl na misijním fondu 56 744
podíl na stavebním fondu 141 860
podíl na darech navenek 42 558
mzdy včetně mandátních smluv 552 668
nájemné  121 170
režie 210 295
evangelizace 6 846
dary (NF KMS) 15 418
čl.př. KMS, CKS 41 760
celkové výdaje  1 529 783
stav reg. účtu k 31. 8. 2013 1 380 985

Pozn.: Podrobnější vyčíslení příjmů a výdajů je v roční výsledovce regionu (2012–2013), která 
je k dispozici u pastora regionu.

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 jedné výrazné změně. A to když Jan a Ráchel 
Bícovi, kteří byli mnoho let jedni ze základních a vedoucích služebníků na regionu, odešli s dětmi 
na jiný region. Jejich odchod nás mrzí, ale chápeme, že k tomu měli vážné důvody a že jejich od-
chod pomohl zklidnit situaci na regionu.

Na  regionu se také začali objevovat noví lidé a  několik jich také vstoupilo jako členové. 
Podařilo se nám udržet dynamiku toho, že jsme na novém místě a přicházejí noví lidé. Jsme ote-
vřené společenství a hosté se u nás cítí dobře.

MISIJNÍ PRÁCE V HOSTIVAŘI
V roce 2012/13 pokračovala práce v Hostivaři. Stabilizoval se tým, který se zapojil do kurzu pro 
zakládání sborů M4. Vyjasnili jsme cíle a vizi, pokračovali jsme v pořádání veřejných akcí (1x 
měsíčně otevřené setkání v kvalitě bohoslužeb s průměrnou účastí kolem 17 „domácích“ a 5 hostů 
a s biblickým klubem pro děti), modlitební vycházky za Hostivař (jaro a podzim, průměrná účast 
kolem 25 sourozenců), domácí skupinka (1x týdně), modlitební skupinka (1x měsíčně), veřejné 
čtení Bible, den dětí, den dospělých,  evangelizace... Další akce pro členy týmu sloužily k prohlou-
bení a upevnění vztahů. Spolupracujeme s místními církvemi, pravidelně přispíváme do Hlasatele 
Prahy 15, navázali jsme vztah s radnicí Prahy 15.

V další sezóně připravujeme vznik nových domácích skupinek (cílem jsou 3 funkční), změnu 
místa scházení, budeme pokračovat v kursu M4, v  evangelizačních aktivitách a v  individuální 
práci se stálými hosty s cílem zapojit je do domácích skupinek a vést ke křtu.

Josef Hejnic
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MISIJNÍ PRÁCE V ÚVALECH
Domácí skupinka: středa večer.
English club: pátek odpoledne.
Společná modlitební s Církví bratrskou: 1x měsíčně.
Společné bohoslužby: 1 x měsíčně.
Noční modlitební stráž: 1x ročně.
Sederová večeře v rodinách: pro věřící i nevěřící.
Proběhl také kurz Manželské večery a kurz Výchova dětí – účastnili se věřící i nevěřící.
O prázdninách se konal 13. ročník English campu (pod vedením Jakuba Güttnera) – účastnilo se 
100 dětí, z toho 2/3 nevěřící a mnoho dětí se rozhodlo pro život s Bohem.

Hana Hoblíková

ENGLISH CAMP
V srpnu proběhl 14. ročník úvalského English Campu. Tohoto příměstského tábora pro děti od 6 
do 15 let se zúčastnilo sto dětí a zhruba 40 českých i anglicky mluvících dobrovolníků včetně 
mnoha známých tváří z regionu Střed i z celosborové mládeže. Kromě angličtiny, her a sportu 
jsme s dětmi zpívali chvály, probírali biblické příběhy o putování Izraelců po poušti a sdíleli pří-
běhy ze svého života s Bohem. Kolem dvaceti dětí se rozhodlo následovat Pána Ježíše nebo ob-
novit již dřívější rozhodnutí. Tyto se ale nenechaly pozvat na English Club a jen málo z nich se 
ukázalo na mládeži. Rodiče mají strach z nějaké pravidelné křesťanské aktivity. Prosíme o mod-
litby za další vedení i služebníky pro tyto děti. Dva rodiče začali chodit na domácí Alfu v Úvalech.

Jakub a Dagmar Güttnerovi

ENGLISH CLUB
Během minulého roku začalo na English Club chodit okolo dvaceti dětí, postupně počet klesl na 15. 
Součástí je vždy anglická konverzace okolo jídla, kvíz na slovíčka, anglické chvály a film, který se 
postupně překládá do češtiny. Na konci bývá diskuze o nějakém biblickém principu ve skupinkách. 
Děti English Club baví a minulý rok se tam rozhodla jedna dívka přijmout Pána Ježíše. Během 
roku se přidali noví vedoucí z mládeže. Díky Bohu za vše, co skrze tuto aktivitu dělá.

Jakub a Dagmar Güttnerovi

ZPRÁVA Z NEDĚLNÍ ŠKOLY
V tomto roce jsme začali 1x měsíčně pořádat společné chvály pro děti – cca 20 minut všechna 
oddělení společně – s krátkým úvodním slovíčkem Kdo je Bůh? (Otec, Lékař, Pastýř....).

Zaměřili jsme se na prohlubování vztahů mezi dětmi a vedoucími, mezi dětmi navzájem i na-
příč věkem. Školní rok jsme zakončili víkendovou akcí na skautské základně Mentaurov s téma-
tem Výletní lodí na velkou Party. Zúčastnili se téměř všechny děti i vedoucí.

Hana Hoblíková

MODLITEBNĚ-PROROCKÁ SKUPINKA
Modlitebně-prorocká skupinka se schází asi deset let. Nyní jednou za čtrnáct dní, v počtu pěti 
členů. Na skupince se modlíme za region i za sebe navzájem, sdílíme a rozsuzujeme přijatá pro-
rocká slova. Studujeme společně Bibli, zejména knihy proroků. V nejbližší budoucnosti bychom 
se rádi zaměřili více na rozsuzování, výklad, aplikaci a střežení (tj. připomínání proroctví, přija-
tých v minulosti) prorockých slov přímo na shromážděních. Za největší přínos dlouholeté exis-
tence naší skupinky považujeme to, že prorocká slova, slova poznání i moudrosti přijímají a sdílejí 
mnozí členové regionu.

Oldřiška Šípová
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SPOLEČNÁ LETNÍ DOVOLENÁ
Byla v létě a byla mimořádná. Byli jsme v Dlouhém u Ždírce. Byli jsme tam společně s KS Česká 
Lípa a jako vzácné hosty jsme měli Peta a Dianne Gamovy z Anglie. Pete vyučoval o víře a večerní 
programy byly zaměřeny na modlitbu, chválu a společnou službu. Dopoledne jsme měli oblíbené 
„raníčky“, ve kterých hlavně vynikal Jan Hoblík, který toto léto přijel z USA skoro s celou rodinou. 
Docela dobře nám vyšlo i počasí. Takže se dost sportovalo a podobně. Radostí také byl křest na-
šeho bratra Tomáše Koláře. Většina lidí přijala na společné dovolené povzbuzení.

DALŠÍ AKTIVITY ČLENŮ NAŠEHO REGIONU (tedy mimo ty, o nichž jsou samostatné zprávy)
Petr Kácha dále sloužil v týmu vedení KS Praha a také v Radě KS ČR, vozí modlitebníky do Izraele 
a organizuje modlitební Konvokace (svolání) v Praze. Také vedl přípravný tým Světového dne 
modliteb.

Vladimír Hoblík, mimo svou službu na regionu, sloužil jako koordinátor chval v KS Praha, 
organizoval víkendové modlitební stráže a mnoho dalších věcí. 

Ondřej Pumr začal vést skupinku pro muže a skupinka se pravidelně scházela v pondělí.
Zuzana Dražilová začala, spolu s dalšími, organizovat modlitební a chválicí dvouhodinovky 

na Václavském náměstí.
Jakub a Dagmar Güttnerovi uspořádali kurz Manželské večery a poté kurz Příprava na man-

želství.
Roger a Robin Harshovi jsou tady jako jedni z vedoucích YWAM (Mládež s misií) a podíleli 

se na mnoha akcích v ČR i za hranicemi. Společně s dalšími také začali páteční, večerní modlitby 
a službu prostitutkách v centru Prahy.

Michal Jungmann sloužil jako jeden z vedoucích Royal Rangers.
Vladimír Vácha pracoval jako lektor ACET (a dalších aktivit) na školách a také vedl křesťan-

skou divadelní skupinu KAIROS 2.
Jako region podporujeme Alenu Krausovou v její dlouhodobé službě koordinátorky a mod-

litební strážkyně v Jeruzalémském domě modliteb. A také jsme opět do Jeruzaléma vyslali krát-
kodobě i Ivu Kostrbovou a Ivana Janeckého. Podobně podporujeme členku našeho regionu Marii 
Elen Ruzicku, která je vždy polovinu roku doma v Argentině a polovinu roku doma v ČR.

VÝHLED DO OBDOBÍ 2013/2014 
Vize regionu pro další období: Založení samostatného regionu v Hostivaři. Další pokračování 
a rozšiřování misijní práce v Úvalech a začátek misijní práce v centru Prahy.
Dále chceme:
• aby mezi nás více přicházeli noví lidé
• být vícegeneračním společenstvím, kde se budou dobře cítit všechny skupiny lidí i všechny 
   generace
• 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 Boha
• pracovat na vnitřním posvěcení (dávat si větší pozor na to jak mluvíme – žehnat a ne proklínat)
• osvojit si fakt, že zvěstování evangelia je něco normálního a přirozeného a učit se to
• začít se osobně starat o nově příchozí a o mladé lidi (učednictví)
• mít požehnanou letní dovolenou
• až nás bude moc, tak najít nové místo na scházení anebo mít dvoje bohoslužby
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Závěrem chceme jako starší poděkovat všem členům regionu za jejich službu ve všech oblas-
tech sborového života. Dále za jejich podporu v oblasti modliteb, financí i praktické služby. Jsme 
vděčni za jejich čas, energii a povzbuzení. Za to, že nemyslí jen na sebe, ale také na druhé. Jsme 
za ně Bohu vděčni.
Zpracoval: Petr Kácha, Josef Hejnic a Jan Snížek

VÝROČNÍ ZPRÁVA REGIONU VÝCHOD ZA ROK 2012/2013 
VEDENÍ
Pastor: Otakar Kunzmann st.
Diakoni: Petr a Jiřina Homolkovi
Vedoucí skupinky: Otakar Kunzmann st., Michaela Maratová, Petr Homolka, Jaroslav Novák, 
Jan Ledvina, Petr Adamec, Simona Mikulandová

DALŠÍ SLUŽBY
a)  nedělka: Sára Vávrová, Petr Mourek, Petra Macáková, Michaela Maratová, Alena Melicharová,  
 Marie Hrdinová
b)  chvály: Otakar Kunzmann ml., Anna Kunzmannová, Renata Kunzmannová ml., Jakub  
 Homolka, Martin Moravec, Evžen Pekárek, Aleš Líbal a  Marek Ševčík, Martina Čiháková,  
 Tobiáš Hrabec, Rusínová Radka
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: David Vondra
g)  zástupce v misijní radě: Petr Hrdina
h)  kázání: Otakar Kunzmann st., Jaroslav Novák, Lubomír Ondráček, Věra Hájková, Petr  
 Adamec, Jan Ledvina, Magda Rosová, Jiří Trojánek, Otakar Kunzmann ml., Lumír Ptáček,  
 Rút Vávrová, Peter Game
ch)  další specifické služby na regionu
 vedení shromáždění: Zuzana Mourková, Petr Nový, Jiřina Homolková, Rút Vávrová, 
 Petr Hrdina, Otakar Kunzmann st., Michal Ženíšek, Rút Vávrová
 modlitebně-prorocký tým: Jana Říhová, Marianna Horváthová, Jiří Mašlej ml., 
 Libuše Mašlejová, Jaroslav Novák
 příprava témat na modlitební kouty: Jana Říhová
 zvučení: Tobiáš Hrabec, Jakub Říha, Bohouš Címl
 příprava občerstvení: Bohuslav a Andrea Címlovi, David a Lili Vondrovi, 
 Matěj a Jiřina Homolkovi, 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 st., Kristýna Říhová
 narozeninová přání: Kristýna Říhová
 nahrávky kázání na reg. web: Petr Čihák
 praní ručníků pro sbor: Libuše Mašlejová
 misijní zpravodaj: Marta Hrabcová
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PERSONÁLNÍ ZPRÁVY
Vstupy: Jaroslav Rada, Marie Těšíková, Ivan Ženíšek, Aneta Kovářová
Narození: Matěj Mourek, Lukáš Címl
Celkem přibylo: dospělých – 4

 dětí – 2
Výstupy: Pavel Marek. st a Pavel Marek ml., Markéta Kucová s Eliškou, Jiří Mašlej st., Adamcovi 
Petr a Miroslava s dětmi Janem, Annou, Kryštofem a Emmou, Evžen Pekárek, Eva Bartošová
Vyloučení: Simona Mikulandová
Vyřazeni z evidence: Eliška Mikulandová 
Celkem ubylo: dospělých – 8
 dětí – 7
Svatby: Michal Ženíšek a Aneta Kovářová
Vstup dětí členů regionu po dovršení 18 let: Renata Kunzmannová ml.
Počty členů k 31. 8. 2013

počet dospělých členů – 71
počet pokřtěných dětí (do 18 let) – 7
počet nepokřtěných dětí (do 18 let) – 17

AKCE A SPECIÁLNÍ ČINNOSTI BĚHEM ROKU
PRO REGION
a) regionální dovolená: Na  letošní regionální dovolené jsme byli na novém místě – v objektu 
ČCE v Bělči nad Orlicí. Na požehnaném místě jsme prožili požehnaný čas s Pánem i spolu na-
vzájem. I když nás tentokrát byl velmi komorní počet (snad nejméně za posledních deset let), 
přesto jsme mohli zakusit příjemné chvíle na společných výletech, výtvarném tvoření, volejba-
lovém zápolení, při rozhovorech nebo při večerních setkáních nad Biblí, kdy jsme společně v ní 
hledali inspiraci k tomu, jak se lépe naučit komunikovat se svým okolím, Opět jsme se mohli zase 
o něco víc poznat, modlit se za sebe, být si navzájem požehnáním, zvláště ve chvíli, kdy jeden 
z nás skončil v nemocnici se žlučníkovým záchvatem a radovat se, když na konci pobytu mu už 
bylo výrazné lépe. Na toto místo pojedeme i v příštím roce a tak se můžeme těšit na nové zážitky 
s Bohem i ve vzájemném společenství.
b) jarní výlet na Karlštejnsko: v dubnu 2013 jsme vyrazili opět na společný výlet. Cestou byly 
připraveny hry a děti, které s námi jely (a bylo jich požehnaně) tak mohly hledat a nakonec i najít 
ztracenou ovečku. Jak je již tradicí, nechyběl ani ohýnek a pečení buřtů. Jelo s námi hodně spřá-
telených rodin, kterým jsme tak mohli nenucenou formou předat alespoň malé poselství o Bohu. 

MIMO REGION
a) evangelizace
I v  letošním roce jsme pokračovali ve čtení Bible na veřejnosti (na Palmovce, na Ládví a před 
Betlémskou kaplí). Byli jsme připraveni se modlit za  potřeby kolemjdoucích lidí. Reakce byly 
různé, občas jsme se setkali i s agresivitou a vyhrožováním, ale přesto jsme měli příležitost s lidmi 
hovořit o Bohu a modlit se s nimi. 

Dále jsme 16. 12. pořádali speciální shromáždění, na které si děti připravily divadlo s vánoč-
ním příběhem. Byla to výborná příležitost zvát a oslovit naše nevěřící známé a přátele. Divadlo 
mělo velký úspěch a věříme, že i takové akce si může Bůh použít a jednat na nich.

b) další akce
Podpořili jsme finančně i modlitebně dvě misionářky z našeho regionu, které v roce 2012/2013 
vycestovaly na krátkodobou misii do zahraničí (Uganda, Řecko).
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FINANČNÍ ZPRÁVA ROČNÍ
Příjmy 
desátky 1 006 050
ostatní 20 744
celkové příjmy 1 026 794

Výdaje 
podíl na společných sborových výdajích 241 452
podíl na misijním fondu 40 240
podíl na stavebním fondu 100 609
podíl na darech navenek 30 180
mzdy (pastor a diakoni) 208 493
nájemné 87 220
režie 67 621
evangelizace 10 021
členské příspěvky (KMS, CKS) 27 930
dary fyzickým osobám (soc. výpomoc) 27024
dary práv. osobám 43 865
(KMS, NF KMS, Křesť. společ. mládeže, Ambasáda Boží, Connections) 
celkové výdaje 884 655
stav reg. účtu k 31. 8. 2013 1 080 660

HODNOCENÍ
CHARAKTERISTIKA REGIONU
Na regionu slouží pouze jeden starší-pastor, ale na vedení a  směřování regionu se podílí i  tzv. 
nejužší vedení, které se skládá z vedoucích jednotlivých duchovních služebností. 

Jsme regionem všech věkových kategorií. Stále převažuje střední generace, ale nejen že mnozí 
mladí lidé po dosažení dospělosti na regionu zůstávají, ale přichází a vstupují na region i mladí, 
kteří na  regionu nevyrůstali. Z  celkového počtu přibližně 70 dospělých členů je asi 20 členů 
ve věku do 26 let. Máme radost, že se mladí lidé aktivně zapojují do nejrůznějších služeb (napří-
klad ve vedení nedělní školy, chval i shromáždění) a vidíme v tom velké požehnání. Zároveň si 
však ceníme i ochoty starších členů regionu se podílet na fungování sboru v konkrétních službách 
(služebníci v nedělní škole apod.). 

ČÍM MŮŽEME PROSPĚT OSTATNÍM 
I v tomto roce byli někteří členové zapojeni v modlitební stráži za ČR a část pravidelně sloužila 
ve stálých službách při společných shromáždění v Ládví. 

Dále jsme modlitebně podporovali jarní Go-camp, modlili jsme se v  konkrétních ulicích 
Žižkova a Karlína, kde se tato evangelizační akce pro mladé uskutečnila. 

Rádi jsme také jezdili do  Mníšku pod Brdy, kde jsme pomáhali místní skupině křesťanů 
s evangelizačními akcemi, například jsme s nimi četli Bibli a pomáhali při realizaci večeru chval. 
Finančně jsme také podpořili výjezd misionářky do Afriky, která sice nepatří na náš region, ale 
máme s ní dlouhodobé dobré vztahy a na náš region dochází.

HODNOCENÍ MINULÉHO ROKU.
Na regionálních shromáždění se v tomto roce zvýšila účast na nedělních bohoslužbách. Přestože 
se nejedná o žádný dramatický nárůst, jsme za něj Bohu vděčni. Vnímáme to jako přiznání se 
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k našim vytrvalým modlitbám a půstům. Novým prvkem na našich shromážděních jsou i boho-
služby zaměřené na očekávání Božího jednání skrze modlitby a chvály na základě prorockých slov 
a obrazů modlitebně-prorockého týmu.

Neradostně hodnotíme skutečnost, že v tomto školním roce nebyl na regionu pokřtěn jediný 
člověk, a také, že muselo dojít k vyloučení člena regionu. K vyloučení nikdy nedojde kvůli hříchu 
samému, ale kvůli neochotě na hřích reagovat podle Božího slova.

Jako velmi pozitivní naopak vnímáme společné modlitby na shromážděních, na která pod 
názvem „kouty“ připravuje témata modlitebně-prorocký tým. 

Dále jsme vytvořili dotazník, který nám má pomoci si uvědomit naše obdarování a najít místo 
v těle Kristově. Rozhodně nebylo naším úmyslem zatížit členy regionu dalšími povinnostmi, ale 
naopak zefektivnit práci a službu pro Boží království.

VÝHLED DO OBDOBÍ 2013/2014
Chtěli bychom být pro oblast Palmovky skutečným požehnáním a přínosem. Velkou naději proto 
vkládáme do kurzů Alfa, které náš sbor pořádá na podzim 2013, a na které bude mít náš region 
diskusní stůl. Rádi bychom také začali spolupracovat s okolními školami (zvát děti i jejich rodiče 
a učitele na výlety, na představení, na festival Dny dobrých zpráv apod.). 

Abychom mohli být požehnáním pro okolí, musíme budovat i sami sebe. Mysleme na to, že 
Bůh nás povolal na vyšší úroveň než je morální čistota a bezúhonnost, ale vybízí nás k životu 
ve svatosti, což je život podle Božího standardu. 

Na těchto dvou oblastech chceme příští rok pracovat a nechceme z nich slevit.
Zpracovali: Otakar Kunzmann, Kunzmannová Anna, Homolková Jiřina 

VÝROČNÍ ZPRÁVA REGIONU ZÁPAD ZA ROK 2012/2013  
VEDENÍ
Pastor: Kolektivní vedení
Starší: Miroslav Bálek, Lubomír Ondráček, Richard Roušal, Petr Zůna
Diakoni: Jakub Černý, Renata Padevětová
Vedoucí skupinky: Miroslav Bálek, Jakub Černý, Radka Petrasová, Richard Roušal, 
Bohuslav Zapadlo, Petr Zůna, Veronika Kolářová, Jan Semilský

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, Petra Macurová, 
 Veronika Kolářová, David Mušínský, Anna Poláčková, Miloš Padevět ml.  
c)  pokladník: Renata Padevětová
d)  příprava večeře Páně: Miloš Padevět
e)  zástupce v grantové komisi: Jan Semilský
f)  kázání: Luboš Ondráček, Jiří Bukovský, Petr Zůna, Jakub Černý,  Michal Petras, Mirek Bálek, 
 Michal Kevický
g)  letní tábory: Lévité 2013 Renata Padevětová, Miloš Padevět, Jakub Černý, Martina Černá, 

Markéta Mušínská, Lucie Roušalová, Jana Zouvalová, Ondřej Semilský 
h) další specifické služby na regionu:
 příprava občerstvení: Alena Krejčíková, Magda Kalamárová, Hana Bálková
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 příprava oběda v Sananimu:  Jakub a Martina Černí 
 výroba Zápaďáčku: Jakub Černý
 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 žen: Jana Zouvalová
 technická podpora na shromáždění: Ondřej Semilský, Jakub Zůna, Miloš Padevět ml., 
 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: Petra Macurová, Jiří Bukovský
Narození: Vojtěch Toman
Celkem přibylo: dospělých – 2
 dětí – 1
Výstupy: Petra Macurová
Vyřazení z evidence: Markéta Padevětová
Celkem ubylo: dospělých – 1
 dětí – 1 
Křty: Samuel Gawlik
Počty členů k 31. 8. 2012

počet dospělých členů – 49
počet pokřtěných dětí (do 18 let) – 5
počet nepokřtěných dětí (do 18 let) – 20

AKCE A SPECIÁLNÍ ČINNOSTI BĚHEM ROKU
PRO REGION
a) tábory: Účast na táboře Lévitů 2013
b) další akce: Večer modliteb a chval 1x měsíčně: Scházíme se vždy první čtvrtek ke chvalám 
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.
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
evangelizace: Akce na Barrandově, Manželské večery: jarní běh – účast 14 párů
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FINANČNÍ ZPRÁVA ROČNÍ
Příjmy 
desátky 535 607
ostatní    4 700
celkové příjmy 540 307

Výdaje 
podíl na společných sborových výdajích  128 544
podíl na misijním fondu  21 424
podíl na stavebním fondu  53 561 
podíl na darech navenek  16 068
mzdy včetně mandátních smluv  108 340
nájemné  65 850
režie 26 167 
evangelizace 13 751
dary a čl. příspěvky 21 833
celkové výdaje  455 538
hosp. výsledek 84 769
stav reg. účtu k 31. 8. 2013  715 669

HODNOCENÍ
CHARAKTERISTIKA REGIONU
Region Praha – západ je celkově největší z regionů v Praze, hodnoceno dle rozlohy. Zabírá celé 
území Prahy 5, což je téměř čtvrtina Prahy. Přesto je to jeden z menších regionů, hodnoceno dle 
počtu členů. Členů je kolem 50 a toto číslo je několik let téměř stejné. Členové sboru zahrnují 
všechny věkové skupiny, nejpočetnější je skupina mezi 30 – 50 lety.

Mezi silné stránky regionu patří fakt, že se členové velmi dobře znají, mají dobré vztahy, které 
se snaží dále prohlubovat a budovat. Pokud je třeba jsou sourozenci připraveni se jeden za dru-
hého postavit, pomoci duchovně, nebo fyzicky.

Mezi slabší stránky patří fakt, že působíme jako uzavřená skupina, do které se nedaří pozvat 
další lidi z venku. Nedaří se zvát na bohoslužby a regionální akce nevěřící přátele ani lidi z okolí 
místa scházení.

ČÍM MŮŽEME PROSPĚT OSTATNÍM
Více lidí z regionu je zapojeno do dětské služby v celosborové nedělní škole a na dnech a táboře 
Lévitů. Můžeme také ostatním prospět organizačním obdarování. Daří se nám úspěšně organi-
zovat akce jako Tábor Lévitů, evangelizace na Barrandově, den v rámci festivalu Dny dobrých 
zpráv atd.

Jako i  v  loňském roce naše hudební skupina B´eracha sloužila svojí službou ve  chvalách 
i na jiných regionech. Dále se pravidelně zúčastňuje na našich sborových i mimosborových mod-
litebních a chválicích strážích – akcích. A to nejen v základním složení, ale občas bývá doplněna 
o hosty z jiných společenství, kde skupina během roku také slouží na modlitebně-chválicích shro-
mážděních. Za jeden z vrcholů dosavadní služby lze považovat opakovanou účast na mezinárodní 
týdenní modlitební akci v polském Kaliszi. 
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HODNOCENÍ MINULÉHO ROKU
V září 2012 proběhl měsíc bohoslužeb v parku u metra Lužiny. Tato akce přinesla na region novou 
formu bohoslužeb, kterou velmi pozitivně přivítalo několik členů. Od října jsme se opět scházeli 
podle předchozího klíče: první neděle je celosborové shromáždění, poslední neděli je dopoled- 
ní bohoslužba v Sananimu a zbylé 2 – 3 bohoslužby jsou odpoledne v Komunitním centru sv. 
Prokopa.

Jako regionu se nám nepodařilo vyjet na nějaký pobyt, jako třeba regionální dovolenou, nebo 
víkendovou akci.

V  listopadu proběhl festival Dny dobrých zpráv, kde jsme organizačně zajišťovali jeden 
den – zrovna den, kdy koncertovala skupina Citová záležitost (kde hraje a zpívá Mirek Bálek) 
v Salesiánském divadle. V prosinci v rámci Vánočních bohoslužeb se o program postarala skupina 
Mirka Bálka. Na jaře proběhl další kurz Manželských večerů, který jsme organizovali se souro-
zenci z Římskokatolické farnosti ve Stodůlkách, večerů se zúčastnilo 14 párů.

Na  jaře jsme napnuli své síly do  pořádání akci na  sídlišti Barrandov, kde se zrodila velmi 
dobrá spolupráce mezi naším regionem, americkým misionářským párem z Baptistické církve 
(Pochodeň Praha) a Římskokatolickou farností ze Zlíchova. Společně jsme zorganizovali mod-
litební za Barrandov, grilovací party pro nevěřící a bohoslužbu pod širým nebem. To vše na po-
zemku bývalého Misijního střediska, kde se výhledově začne stavba nového komunitního centra. 
Přestože se přímo na těchto evangelizačních akcích nikdo neobrátil, hodnotíme je velmi kladně, 
zejména kvůli výborné spolupráci s ostatními církvemi a pokračující práci amerických misionářů.

V rámci chval se na několika nedělních shromážděních podíleli pozvaní hosté z jiných regi-
onů, aby se tato důležitá součást shromáždění obohatila. (skup. VWISION pod vedením J. Jelínka, 
M. Hoblík a spol., J. Hrad). Velice pozitivní je, že se začalo pod vedením Veroniky Kolářové for-
movat nové hudební uskupení, skládané z dětí a mládeže, které již na jednom shromáždění samo-
statně sloužilo. Věříme, že se tato služba umocní a vyroste nová generace těchto služebníků, kteří 
budou sloužit nejen na našem regionu. 

Pozitivně také hodnotíme postupné zapojení Jirky Bukovského do regionu. Zpočátku kázal 
jako host, poté na region vstoupil a zapojil se do týmu vedoucích a postupně rozvíjí své obdaro-
vání. Jeho kázání jsou pro region přínosem a jsme Bohu vděční za vyslyšení modliteb. Je to velký 
posun v porovnání s loňským rokem, kdy na regionu kázali převážně hosté.

VÝHLED DO OBDOBÍ 2013/2014
Vyhlížíme vedoucího týmu starších a služebníků, chceme se za něj společně modlit při různých 
příležitostech. Také chceme vytrvat v modlitbách za naše mladé, kteří regionem prošli, ale nyní 
žijí bez Boha. Chceme se nadále zapojovat do evangelizačních akcí na Barrandově spolu s americ-
kými misionáři Allie a Brian McCluerovými a se sourozenci z Římskokatolické farnosti. 

Také chceme alespoň na podzim a na  jaře jet na  společnou víkendovou akci, kde budeme 
více spolu a budeme mluvit o společných vizích a službě i důvodech proč jako region nerosteme. 
Zpracoval: Jakub Černý za pomoci Renaty Padevětové a Petra Zůny
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