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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 2013 měla Církev KS 43 místních sborů a skupin s přibližně 
1800 dospělými členy.

 
 

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
Starší psaní italicou mají regionální, nikoli sborovou působnost
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, Jan Snížek a Martin Benc (ustanoven 4/2014)

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 celosborových modlitebních: Mirek 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 do zahraničí: Dohnalovi, Luboš Patočka
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, technický chod sboru/1/4/Střed/1/4/kmen
Hana Hoblíková/služba dětem/1/4/Střed
Radka Novotná/administrativa/fakturuje dle odvedené práce/Střed
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
Jiří Bukovský/kazatel a motivátor k misii/1/2/Západ a Misijní rada
Renata Padevětová/diakon/fakturuje dle odvedené práce/Západ
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VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA OBDOBÍ ZÁŘÍ 2013 AŽ SRPEN 2014
Protože náš sbor je regionálním sborem, funguje většina aktivit v rámci regionů a v rámci speciál-
ních služeb. O těchto jednotlivých aktivitách se dočtete na dalších stránkách Almanachu a v této 
souhrnné zprávě jsou zachyceny jen věci obecnějšího charakteru, které nejsou zachyceny v jed-
notlivých samostatných zprávách. 

Scházíme se jako celý sbor vždy první neděli v  měsíci ke  společnému shromáždění. 
Shromáždění jsou povzbudivá, Bůh na nich často jedná a také se daří na tato shromáždění zvát 
hosty. Určitou nevýhodou je, že někteří členové sboru je systematicky nenavštěvují a tím se ochu-
zují o tuto určitou slavnost celého sboru a o společný život s členy dalších regionů. Jedná se ale 
o obecnější slabinu, kdy se někteří členové sboru neúčastní žádných společných aktivit. Na dru-
hou stranu je to častý jev v regionálních sborech.

Každou druhou neděli v měsíci se scházela mládež na svých bohoslužbách, které mají speci-
fický průběh a jsou zaměřeny hlavně na mládež středoškolského věku. Celý program zajišťují sami 
mládežníci, jen občas káží pozvaní kazatelé starší věkem. Ostatní neděle se mládežníci účastní 
běžného regionálního života. I na tato shromáždění se dařilo zvát hosty a co je povzbudivé, že se 
jich i  loni účastnili někteří mladí lidé, kteří ve sboru vyrostli, ale v současné době se sborového 
života neúčastní. Postupně přibývá mladých lidí, kteří dospěli a zapojují se stále více do běžného ži-
vota regionů. Na některých regionech probíhají občas bohoslužby, kde slouží mládež včetně vedení 
a kázání, začínají vznikat regionální skupinky mládežníků ve věku 25+. Tento vývoj je povzbudivý.

Sbor je veden staršovstvem, které se schází podle potřeby. Mělo osmnáct členů, z nichž ně-
kteří mají  sborovou a  někteří regionální působnost. Dvakrát ročně vyjíždí spolu s  dalšími ve-
doucími na výjezd. Každé čtyři týdny se také scházeli vedoucí regionů a dalších služeb k poradě 
a vzájemnému povzbuzení.

Každé čtvrtletí jsme měli jednu sobotu společné setkání všech sborových služebníků. 
Dopolední setkání sloužila k povzbuzení, k připomenutí společné vize našeho sboru a k vyučo-
vání na některá aktuální témata. Pravidelně jsme si také připomínali a promodlovali proroctví, 
která ke  sboru zazněla. Odpoledne jsme se scházeli podle oblastí služby a  setkání se zabývala 
konkrétními praktickými věcmi ohledně služby vedoucích skupinek, vedoucích chval, služebníků 
dětem, mládeži a prorocké služby. Díky velikosti sboru se někteří služebníci během roku nese-
tkávají 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. I těchto setkání se někteří zvláště 
dlouhodoběji sloužící členové sboru neúčastní a hrozí jim určité zvlažnění nebo určitý konzerva-
tismus ve službě. Mám naději, že se to změní.

Jednou za měsíc je sborová modlitební, kde máme možnost se modlit za celý sbor i za věci 
týkající se celé církve a národa. V posledním roce také dále narostla účast, i když je na velikost 
našeho sboru stále dost nízká. Nově jsme zavedli společná měsíční modlitební témata, která vy-
cházejí ve Sborovém dopise a připomínají se na regionech. Kromě těchto modlitebních setkání 
jsme měli i modlitební stráž týden před Velikonocemi. Naplnila se ještě před jejím zahájením. 
Uspořádali jsme také dva víkendy nepřetržitých modliteb a chval, kde se zapojily i chválicí týmy 
z jiných sborů. Pravidelně máme každý měsíc večer chval.

Loni na podzim jsme potřetí pořádali společnou sborovou Alfu na základě proroctví, které 
přijal Miloš Poborský, a potvrdilo staršovstvo. Měli jsme jak kurz pro dospělé, tak pro mládež. 
Na Alfu navázal pravidelný kurz Základů, po delší době s rozšířeným týmem a se skupinkami. 
Pořádali jsme již šestý ročník festivalu křesťanské kultury Dny dobrých zpráv. 

Během roku jsme pořádali různé kurzy biblické školy, Manželské večery, kurzy o  výchově 
děti, kurz Statečný muž.
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Velmi úspěšně pracoval tým v Hostivaři, pracujeme i v Úvalech, na Barrandově a v Mníšku 
pod Brdy. Hostivařský tým se zapojil do projektu M4 na zakládání sborů a na jaře kurz úspěšně 
dokončili. Těším se, že během podzimu vznikne nový region. 

O  prázdninách jsme celé dva měsíce měli společná shromáždění v  zahradní restauraci 
ve Stromovce. Na tato shromáždění jsme měli pozitivní reakce jak od účastníků z našeho sboru, 
tak i od náhodných hostů. Mnozí se zdrželi k rozhovorům. Letos bylo více návštěvníků než v le-
tech minulých. Opět byla svědectví o obrácení, která zazněla na každém shromáždění. Ani těchto 
shromáždění se někteří členové našeho sboru nezúčastnili. To, že se nedaří některé členy sboru 
takřka k ničemu motivovat, je asi naší největší slabinou. Kromě nedělních společných shromáž-
dění jsme měli během léta i úterní shromáždění ve sborové budově. Regiony se samostatně ne-
scházely. 

Radost nám způsobují noví členové, kteří se ke sboru během loňského roku připojili. Přestože 
se ve sboru objevují hosté, pokřtili jsme za posledních 12 měsíců jen 12 nových lidí a 6 dětí členů 
sboru. S tímto stavem nejsme spokojeni, přesto jsme vděčni za každého, komu můžeme posloužit 
k uvěření. 

Účast na shromážděních víceméně stagnuje. Podobně stagnuje i počet členů sboru, kdy k 31. 
8. 2014 bylo ve sboru 503 dospělých, 84 pokřtěných do 18 let a 179 dětí členů sboru. O rok dříve to 
bylo 508/84/196. Sbor evidentně stárne. V celém sboru funguje 44 domácích skupinek. Potěšující 
je, že se do služby výrazně zapojuje mladá generace a na některých regionech fungují shromáž-
dění, která celé připravuje mládež. 

Ve  sborové budově jsme prováděli opravu vlhkosti v  suterénním sále a  jinak probíhají jen 
drobné opravy a úpravy. Pozvolna také středisko „Žertvy“ splácí vnitřní dluh z koupě a rekon-
strukcí. I dále se nám daří budovu v době, kdy ji nepotřebujeme pro sborové účely, pronajímat.

Sbor je financován pouze z  darů členů (nemáme žádné státní dotace ani podíl na  restitu-
cích) 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 de-
sátky skutečně platí. Příjmy činily 6 981 363 Kč, což je mírný pokles oproti minulým 12 měsícům 
(7 087 309 Kč). Službu sboru v oblasti přednášek na školách také podpořila příspěvkem F-nadace.

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

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. Nejsme 
nijak exkluzivní, vnímáme se být součástí Kristovy církve a rádi spolupracujeme s ostatními křes-
ťany, kteří žijí v Praze a  jejím okolí. Zapojili jsme se proto například do akce pro žáky vyšších 
ročníků základních a studenty středních škol EXIT TOUR.

Bůh do našeho sboru dal spoustu vzácných lidí, kteří své životy vydali pro službu Jemu a ne-
chávají Ho, aby jejich životy měnil. To je mojí velkou radostí a povzbuzuje mne žít a sloužit s ta-
kovými lidmi. Také vím, že Bůh s námi neskončil a že nás chce měnit i používat v dalších letech. 
Osobně jsem za vás vděčný. Děkuji všem, kteří se na životě sboru podíleli svými modlitbami, 
finanční podporou nebo jakoukoli službou. 

I v minulém roce Bůh dal mnoho dobrých věcí každému z nás i celému sboru. Nezapomeňme 
na ně a učme se vděčnosti. Kéž se nám z Boží milosti daří i v dalším roce a naplnit sborový záměr 
„Kristem proměněné životy“ k Jeho slávě.

Lubomír Ondráček
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GRANTOVÁ KOMISE
Grantová komise se jako poradní orgán staršovstva věnuje žádostem o dary, podpory nebo půjčky 
přicházejícími na sbor. Základním a dlouhodobě dodržovaným principem činnosti grantové ko-
mise je jednomyslnost, tj. pokud má jakýkoliv člen komise výhrady a nesouhlasí s ostatními, ko-
mise kladné doporučení nevydá.
Komise se scházela pravidelně 1x za  tři měsíce, jedno další jednání bylo jednání s  ohledem 
na akutnost žádosti provedeno dálkově mailem. Celkem prošlo prostřednictvím komise za školní 
rok 2013/2014 205 000 Kč. Podpořeny byly tyto projekty: NF KMS, BÉTEL CZ, ACET, o.s. Lampa, 
o.s. Mezinárodní vězeňské společenství, služba Š. Velkoborského (ACET), Dětská misie Příbor, 
Teen Challenge a festival UNITED, Církev Křesťanská společenství ČR (služba M.Prosnera).
V průběhu roku byla též projednána a doporučena překlenovací půjčka pro ICEJ. 

Tzv. „stálý seznam“ organizací, dlouhodobě podporovaný grantovou komisí, byl v tomto roce 
ponechám a tvoří ho: KMS, Nadační fond KMS, Nadační fond překladu Bible, Nadace Nehemie, 
Dětská misie Příbor, Teen Challenge, Bétel 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 2013 
AŽ SRPEN 2014

Revizní komise zjistila následující skutečnosti:
Byl zkontrolován zápis z revizí pokladen k 30. 6. 2014. Bez závad.
Byly zkontrolovány konečné stavy na přelomu roku 2013/14 (konec srpna 2014) na sborových 
bankovních účtech a tyto souhlasily se stavem v účetnictví.
Byla provedena kontrola pokladních dokladů v měsíci duben 2014. 
Byly namátkově zkontrolovány cestovní příkazy. Bez závad.
Byly zkontrolovány faktury přijaté. Bez závad.
Byly zkontrolovány faktury vydané za rok 2013 II. pololetí. Byla provedena kontrola pohledávek. 
Až na pohledávku ve výši 3 000 Kč jsou pohledávky po splatnosti uhrazeny.
Byl zkontrolován aktuální zůstatek pokladny střediska kmenu. Bez závad.

Komise doporučuje:
Regionální vedoucí a pokladníci by měli dávat větší pozor na podepisování schválených výdajů 
nad limit 1 000 Kč – musí podepsat vedoucí.
Regionální pokladníci musí dodržovat limit hotovosti v pokladně.

Závěr revizní komise:
Neshledali jsme vážnější pochybení nebo porušení právních předpisů.
V Praze dne 4. 11. 2014                                                                                  Arnošt Kobylka, Jan Benda
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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: a  poznání Boha, budování osobnosti mladých lidí, na  využití volného času, bu-
dování hodnotných vztahů, sportovní aktivity atd. Náplní akcí mimo Prahu   jsou kromě výše 
uvedeného aktivity v přírodě, přiblížení podstaty křesťanské víry, jíž je vztah s Ježíšem, rozvíjení 
samostatného myšlení, hry atd. Malé skupinky se scházejí ke společnému sdílení, vyučování, po-
skytování poradenské činnosti a vedení k zájmu o společnost a osobní rozvoj. Některé dobrovol-
nické 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  Šimon 
Ondráček (porost) se zabývají koncepčními rozhodnutími ohledně mládeže jako celku.

AKCE
Mládež společně pořádala několik akcí, a  to podzimní konferenci, Silvestrovský lyžařský tábor,  
Jarní prázdniny na lyžích, velikonoční Go Camp, English Camp, Teen Camp a misijní výjezd 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 
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. Jeden den jsme udělali akci pro děti 
i pro jejich rodiče přímo v dětském centru Teen Challenge. 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 dospělých Romů ze severních Čech a z Brna.

English camp: Již tradičně jsme  ve spolupráci s Křesťanskou akademií mladých (KAM) pořádali 
tábor zaměřený na  výuku angličtiny. Na  výuce se podílela skupina mládeže z  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 tradičně letní Teen Camp – tábor ve  festivalo-
vém stylu.  Mnozí mladí lidé považují Teen Camp za místo, které jim nejlépe pomůže nasměrovat 
život k  Bohu a  tvůrčímu životnímu stylu. Konal se ve  Svoru v  ubytovacím zařízení Star Line. 
Mladí se mohli věnovat různým druhům aktivit – sportovním i intelektuálním a dle zájmu zkou-
mání Bible a poznávání Boha.

Podzimní konference: V pěkných prostorách kutnohorského gymnázia Jiřího Ortena jsme strá-
vili 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 letošních Podzimek bylo povzbuzení k aktivnímu životu s Bohem, hlavním námě-
tem byla věta Každý strom se pozná po svém ovoci.



Kristem proměněné životy11 /  TÁBOR LÉVITŮ

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 společné do-
polední 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 Šestá se konalo jednou měsíčně. Chvály vedla mládežnická sku-
pina Mlask pod vedením 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 2014 uskutečnil čtvrtý 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 16. 8. 2013 do 23. 8. 2014 v rekreačním středisku Varvažov. Celkem 
přijelo 90 dětí, z různých sborů a denominací (přibližně polovina dětí bylo z našeho sboru) a 40 
služebníků.

Tématem tábora byl příběh proroka Elijáše. Dopoledne děti absolvovaly v družstvech tak-
zvané 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 se-
tkání ve formě dětských bohoslužeb. Jednou jsme absolvovali půldenní výlet a jednou noční po-
chod. Novinkou na táboře byl oddíl mládeže ve věku 15-18 let.

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 2015 plánujeme pátý ročník tábora Lévitů, opět ve  spolupráci se sourozenci ze 
Slovenska. Chceme rozšířit tým vedení o služebníky, kteří se na letošním ročníku aktivně zapojili 
do vedení různých služeb a mají časové možnosti se této službě věnovat. Mimo tábor Lévitů jsme 
za školní rok 2013/2014 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 

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 a tomto roce šlo o Dohnalovy, kteří slouží v Chorvatsku, o Mešaka, který slouží 
v Africe těm nejchudším ve slumech a o Patočkovy, kteří jezdí pravidelně do Kambodže, kde po-
řádají ve spolupráci s místní církví úspěšné evangelizace. 

Rozhodli jsme se podpořit již třetí misijní výjezd naší mládeže do Estonska a druhý výjezd 
do Řecka. Také jsme se rozhodli podpořit Jirku Bukovského z regionu Západ, který aktivně rozvíjí 
misijní službu při našem sboru a připravuje misijní kurz.
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Podpořili jsme Báru Knížkovou v rámci její misijní školy. Sloužila kmenům v amazonském 
pralese ve městě Leticia, které leží na styčném bodě kolumbijských, peruánských a brazilských 
hranic. 

V říjnu 2013 navštívil Podpůrný tým naše misionáře Jirku a Katku Dohnalovy v Chorvatsku 
ve městě Rovinj.

Cestou zpět jsme ve Slovinsku ve městě Nová Gorica, navštívili manžele Petra a Evu Böhmovy, 
kteří zde působí jako misionáři 13. rokem. Kdysi byli členové našeho sboru „Na  Maninách“. 
Dohodli jsme se na možné spolupráci a podpoře.

13. dubna 2014 kázal Jirka Dohnal na  regionu Sever a  pastor Nebojša z  Puly u  Miloše 
Poborského. 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 18. 
rokem.

24. dubna 2014 jsme dohodli setkání se sborem a  s  Lubošem Patočkou, který slouží 
v Kambodži, vyslechli jeho napínavé příběhy, kterými Luboš sdílel svoje zkušenosti z předcho-
zích misijních výjezdů, i své plány do budoucna. Byla to i dobrá příležitost k modlitbám za celou 
rodinu.

V červenci 2014 se uskutečnil výjezd do Slovinska na podporu misionářů Böhmových. (viz 
SD č.9/2014).                                                                                         Za Misijní radu Jaroslav Sloboda

PŘEDNÁŠKY ACET
Mezinárodní křesťanská organizace ACET (AIDS, Care, Education and Training) působí v ČR již 
od roku 1993. V našem sboru se do práce lektorů na školách zapojilo 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 extremismus, Holocaust a antisemitismus, Srovnání světových náboženství, Bible atd. Nadále 
pokračuje intenzivní spolupráce i s Národním centrem bezpečnějšího internetu (Saferinternet.
cz). Většina přednášek je dvouhodinových (tedy dvě vyučovací hodiny za sebou), poměrně pra-
videlně 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 akademií mladých. Takto přednášel v minulém školním roce ve  Strakonicích, Praze 
a Mostě.

Ve školním roce 2013/2014 bylo osloveno přednáškami 9628 žáků a  studentů, z  toho bylo 
4369 v Praze. Při přednáškách jsem najezdil více než 4500 kilometrů.

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, 
antisemitismus a tak dále. Děti jsou konfrontovány s křesťanským pohledem na sexuální čistotu 
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a sexualitu a možná často poprvé slyší, že ještě dnes může někdo tyto hodnoty respektovat a ne-
podléhat 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 následujících letech. Byla by škoda ukončit takto rozjetou práci, která je 
velice dobře hodnocena jak pedagogy (není výjimkou, že učitelé říkají, že podobně dobré před-
nášky ještě nezažili), tak i  žáky a  studenty. Prosím i  vás o  modlitby, kdo by chtěl tuto službu 
podpořit i více, rád předám další informace. Díky grantové politice F-Nadace se každá vložená 
koruna daru zdvojnásobí – a to stojí za to. 

Vladimír Vácha

DNY DOBRÝCH ZPRÁV

V roce 2013 proběhl již 6. ročník festivalu křesťanské kultury Dny dobrých zpráv. Tentokrát se 
konal v  HuDi klubu Ilusion na  Vinohradech. Jako tradičně otvíralo festival divadlo, tentokrát 
v podání Divadelní společnosti Kairos II. Přestože již podruhé hráli na DDZ adaptaci románo-
vého bestselleru Chatrč pod názvem Dopis od táty, toto představení navštívilo kolem 150 diváků. 
Dalším divadlem byla pohádka Popelka v podání Víti Marčíka. Velmi vtipné a výtvarně velice 
originální divadlo vidělo zhruba 110 dětských i dospělých diváků. Recitál Ivety Kuželové a ky-
tarového virtuosa Ondry Maliny si nenechalo ujít více než 60 diváků. Čtvrtek byl jako obvykle 
(dosud se nám nepodařilo přijít na  to proč) nejméně navštívený, a  tak recitál písničkářky Evy 
Henychové, prokládaný jejím svědectvím, slyšela pouhá čtyřicítka diváků. Pátek patřil mladým 
a na nadějného rapera Kalwiche jich přišla zhruba sedmdesátka. Jeden rap si jako úvod vystřihl 
i  konferenciér. Závěr festivalu patřil tradičně gospelu, tentokrát v  podání pražského souboru 
Maranatha Gospel Choir, který naplnil sál energií a předváděl neuvěřitelné výkony a k tanci strhl 
celou stovku diváků.

Celkově byl letošní ročník navštívený o trochu méně než předešlé ročníky. Z organizačních 
důvodů jsme se rozhodli proto přesunout příští ročník z podzimu, kdy ve sboru probíhají Kurzy 
Alfa, na jaro. 

Více informací, reportáže z  předešlých ročníků, informace o  plánovaném novém ročníku, 
fotky a videa najdete na webových stránkách www.dnydobrychzprav.cz

Vladimír Vácha

VÝROČNÍ ZPRÁVA ALFA 2013/2014  

Loni na podzim jsme již potřetí pořádali společnou sborovou Alfu Na Žertvách a paralelně druhý 
běh Alfy pro mládež. Na podzim 2013 pořádala česká kancelář kurzů Alfa celonárodní propa-
gační kampaň, díky které se nám podařilo mít vyšší počet účastníků kurzu, než kolik jsme měli 
v předchozích letech. Oba kurzy probíhaly ve stejný den, díky tomu jsme mohli mít jeden tech-
nický tým, který zajistil vaření pro oba kurzy. 

Na kurz pro dospělé přijalo pozvání 37 lidí, přičemž asi 29 se zúčastnilo celého kurzu. S jisto-
tou víme, že čtyři lidé se během kurzu obrátili k Pánu a některé další kurz k Bohu přiblížil. Větší 
část účastníků po Alfě pokračovala na kurzu Základy křesťanské víry. Svědectví některých účast-
níků jsme během jara mohli slyšet na sborových shromážděních v Ládví.

Mládežnický kurz absolvovalo cca 10 hostů. Nelze na 100 % říci, že by se nějaký z hostů ob-
rátil. Víme ale, že více hostů se Bůh dotkl, ušli kus cesty a jsou Mu blíže. Jsme v kontaktu s někte-
rými z hostů a je tak naděje, že dojdeme další návaznosti. Jeden z účastníků kurzu byl toto léto 
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na  English campu. Povzbuzením také bylo zapojení jednoho kluka, který se obrátil na  našem 
kurzu minulý podzim, do technického týmu.

Rád bych na tomto místě poděkoval všem, kteří věnovali svůj čas a pomohli oba kurzy uspo-
řádat. Ať už v týmu u stolů, nebo v technickém týmu, obojí má pro Boží království stejnou hod-
notu, protože pořádání kurzu je týmová záležitost a jedno bez druhého nedává smysl. Díky!

Zpracoval: Miloš Poborský a Martin Šindelář

ZÁKLADY KŘESŤANSKÉHO ŽIVOTA 2014

„Základy“ probíhaly ve  sborové budově od  ledna do  dubna a  měly 14 přednášek, se stejnými 
tématy jako dříve. Oproti praxi minulých let začaly už na začátku, ne na konci ledna. Důvodem 
byla těsnější návaznost na podzimní Alfu. Šlo o osmadvacátý 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 43. běh). Záznamy přednášek jsou vyvěšeny na sborovém webu 
(http://kspraha.cz/kestazeni/zaklady).

Na Základech sloužil tým posílený o několik vedoucích z Alfy. Po mnoha letech, v návaznosti 
na Alfu, jsme po promluvě zařadili skupinky, kterých vytrvalo šest (na začátku jsme se poku-
sili o  osm). Jiří Bešta a  Kateřina Hunalová vedli chvály a  zapojili se na  skupinkách. Skupinky 
vedli Petr Zůna spolu s Jirkou Bukovským, Anna Slobodová, Renata a Ota Kunzmannovi, Tomáš 
Dittrich a Martin Šindelář. Přednášky měl Tomáš Dittrich spolu s Martinem Šindelářem (pro mě 
osobně veliká radost, Martin byl vítaným naředěním a obohacením mého do té doby výsadního 
angažmá ve vyučování). Na setkání věnovaném naplnění Duchem i na několika dalších setkáních 
sloužila Renata Kunzmannová modlitbami za naplnění svatým Duchem.

Vzhledem k návaznosti na Alfu a konání ve velkém sále přibyla práce na přeměně sálu z úpravy 
se židlemi na stolovou úpravu a zpět. Nejvíc se v tom angažoval Jakub Homolka, který to dělal 
pokaždé, pomáhali mu další dobrovolníci. Navíc bylo také zvučení, s čímž si skvěle poradil Josef 
Hejnic jr. Nově vznikla i potřeba moučníků, které na  střídačku pekly ochotné sestry za  sboru 
a dokonce i tři účastnice Základů. S občerstvením i s úpravou sálu pomáhala i Veronika Beštová.

Průměrně chodilo (bez sloužícího týmu) 15 účastníků (o  1,6 méně než před rokem) v  ši-
rokém věkovém spektru (od 17 do cca 75 let). Podle ankety, kterou na konci kurzu vyplnilo 14 
účastníků, bylo 8 z nich absolventy loňské Alfy a Alfy pro mládež. Chodili pravidelně (průměrně 
10,5 setkání). Pět respondentů uvedlo, že na Základech přijalo nový život v Kristu (toto číslo beru 
trochu skepticky – nemuselo to být zrovna na Základech, ale třeba už na Alfě), směrodatnější je, 
že 3 účastníci byli pokřtěni a křest dalších dvou až čtyř účastníků se chystal po Základech. Dva re-
spondenti byli uzdraveni, dva přijali vysvobození, u sedmi zmizel zmatek nebo nejistota ve vztahu 
k Bohu. Šest účastníků nebylo členem žádného společenství a rozhodli se do společenství vstou-
pit. Jeden absolvent uvedl, že stále nezískal vztah k Bohu.

Tomáš Dittrich
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JAK JSME HOSPODAŘILI OD ZÁŘÍ 2013 DO SRPNA 2014

Celý sbor
Celkové příjmy z řádných sbírek (desátky)  6 981 363    
Pokles oproti minulému období -1,49%
Aktiva k 31. 8. 2014  celkem  23 747 841    
Z toho finanční aktiva – banky  1 614 630    
Z toho finanční aktiva – pokladny  205 710    
Výsledek hospodaření za období 09/2013 – 08/2014 – zisk  279 317    

Centrum
Příjmy
Odvody z regionů (24 % z desátků)  1 761 926    
Nájem sb.prostor vč.zařízení  156 298    
Tržby za služby (semináře, kurzy, zvučení)  15 900    
Tržby za zboží (knihy, CD, Sbor.dopis)  16 970    
Úroky (běžný a spořící účet, ostatní)  31 327    
Kurzové zisky  1 168    
Evangelizace – dary a tržby (Alfa, DDZ)  135 798    
Příjem od regionů  na evangeliz. (Alfa, DDZ)  180 342    
Dary na soc.výpomoc, provoz atd.  50 601    
Dary na Izrael – konvokace  269 260    
Nadační příspěvek F-nadace (činnost V. Váchy)  251 318    
Příjem od regionů (Stromovka, dataproj., auto)  84 720    
Ostatní  2 997    
Celkem příjmy  2 958 625    
Výdaje
Režie (kanc.potřeby, potraviny, aparatura)  99 630    
Režie – Sborový dopis  34 530    
Pohonné hmoty  26 768    
Prodané knihy D. Drápala  2 629    
Servis (auto, ost. zařízení)  8 981    
Cestovné  8 267    
Služby (účetní, zvučení, graf.práce, údržba PC atd.)  206 266    
Služby V. Váchy  248 850    
Mzdy a dohody o prov.práce  430 897    
Mandátní smlouvy (Ondráček, Hoblík, Kácha)  749 433    
Mandátní smlouvy (Kácha – Izrael-konvokace)  270 000    
Nájem (sb.shromáždění)  146 369    
Ostatní služby (ubytování, stravování, semináře atd.)  44 058    



Kristem proměněné životy16 / FINANČNÍ ZPRÁVA

Poštovné  2 743    
Telefonní poplatky  8 426    
Evangelizace (Alfa, DDZ)  313 033    
Ostatní náklady (bank.popl., pojištění, stud.fond atd.)  14 131    
Čl.příspěvky ČEA  2 000    
Celkem  2 617 011    
Výsledek hospodaření  341 614    
Zůstatek na účtu střediska Centrum k 31. 8. 2014  186 340    

Středisko Žertvy (stavební fond)
Příjmy
Odvody z regionů (10 % z desátků)  708 936    
Nájem sb.prostor – regiony  198 446    
Nájem sb.prostor – ostatní  146 708    
Ostatní  58 980    
Celkem  1 113 070    
Výdaje
Režie  37 876    
Energie (elektřina, vodné, stočné)  338 113    
Opravy a udržování  76 989    
Služby (úklid, správa budovy atd.)  135 161    
Pojištění majetku  16 813    
Odpis budovy  354 778    
Celkem  959 730    
Výsledek hospodaření  153 340    
Zůstatek na účtu k 31. 8. 2014 -2 694 386    

Misijní rada
Příjmy
Odvody z regionů (4 % z desátků)  293 654    
Výdaje
Dary NF KMS – Dohnalovi  140 000    
Dary NF KMS – Mešak Okumu  22 000    
Dar – Wycliffe Bible Translators  37 500    
Dar – Knížková B. (Amazonie)  4 000    
Dar – Böhmovi  5 000    
Dar – SKP Y-port Jihlava (L.Patočka)  20 000    
Misijní výjezd do Estonska  31 237    
Misijní výjezd do Řecka  24 000    
Misijní výjezd do Slovinska  5 701    
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Zaokrouhleno na celé koruny. Zpracovali dne 8. 10. 2014 J. Homolková, L. Ondráček.

Mzdy včetně mandátních smluv  60 000    
Ostatní  13 200    
Celkem  362 638    
Výsledek hospodaření -68 984    
Zůstatek na účtu k 31. 8. 2014  38 088    

Grantová komise
Příjmy
Odvody z regionů (3 % z desátků)  220 242    
Výdaje
Dar – Mešak Okumu  20 000    
Dar – Acet  20 000    
Dar – Lampa, o.s.  15 000    
Dar – Mezinárodní vězeňské spol.  15 000    
Dar – CKS (služba M. Prosnera)  25 000    
Dar – Dětská misie  25 000    
Dar – Teen Challenge  25 000    
Dar – Den, o.s. (festival United)  10 000    
Dar – KS Klatovy (Acet)  25 000    
Dar – Bétel Česká republika  25 000    
Celkem  205 000    
Výsledek hospodaření  15 242    
Zůstatek na účtu k 31. 8. 2014  23 887    

Středisko mládež
Příjmy
Sbírky a dary  29 010    
Výdaje
Režie (potraviny, aparatura atd.)  34 044    
Služby (zvučení, tisk pozvánek atd.)  12 700    
Mandátní smlouva (D. Frantíková)  252 025    
Nájem (Šestá)  32 000    
Celkem  330 769    
Výsledek hospodaření -301 759    
Zůstatek na účtu k 31. 8. 2014 -584 946    

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 (zaměstnanci)  28 900    
Techniční pracovníci (zaměstnanci)  23 800    
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VÝROČNÍ ZPRÁVA REGIONU ČERNÝ MOST ZA ROK 2013/2014 
VEDENÍ
Pastor: Pavel Louthan – pověřen vedením regionu 
Starší: Pavel Louthan, Pavel Ondrák 
Vedoucí skupinky: Marcela Ondráková, Zdena Kačírková 

DALŠÍ SLUŽBY
a)  chvály: Pavel Louthan, Petra Kačírková, Johana Zárubová 
b)  pokladník: Magdalena Louthanová 
c)  příprava večeře Páně: Magdalena Louthanová 
d)  zástupce v grantové komisi: Vít Záruba 
e)  kázání: Pavel Ondrák, Pavel Louthan 
f)  reg. knihovna: Helena Zárubová, Líba Kobyláková
g)  narozeniny dětí: Magdalena Louthanová 

PERSONÁLNÍ ZPRÁVY
Vstupy: Lucie Houžvičková, Miloš Kačírek jr.
Celkem přibylo: dospělých – 2
Výstupy: Magdalena Černá, Jiří a Gabriela Trčkovi s dětmi: Adéla, Ema a Jakub,  
 Miloš a Milena Černí se synem Jonášem 
Vyřazení z evidence: Sára Hofmanová, Anna Hofmanová, Jáchym Černý, Daniel Bouda
Celkem ubylo: dospělých – 6

 dětí – 5
Počty členů k 31. 8. 2014

počet dospělých členů – 18 
počet pokřtěných dětí (do 18 let) – 6
počet nepokřtěných dětí (do 18 let) – 5
počet členů dlouhodobě v zahraničí apod. – 7

AKCE A SPECIÁLNÍ ČINNOSTI BĚHEM ROKU
PRO REGION
a) skupinky
Zdena Kačírková vedla skupinku pro ženy, Marcela Ondráková vedla modlitební skupinku pro 
ženy a muži se scházeli při studiu a sdílení u knihy Zapomenuté cesty.

b) výjezd do Herrnhutu
Uspořádali jsme výpravu do Herrnhutu, kde jsme se modlili a sdíleli o budoucnosti našeho re-
gionu.
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MIMO REGION
a) Mezinárodní dům modliteb (IHOPP)
Náš region byl a je úzce propojen se službou Mezinárodního domu modliteb v Praze (IHOPP). 
Miloš Kačírek je předsedou správní rady Nadace IHOPP. 
Na  službě se aktivně podílí Radka Novotná, Pavel Ondrák, Helena, Johana, Veronika a  David 
Zárubovi, Miloš a Zdena Kačírkovi, Líba Kobyláková.

Radka Novotná spolu s  Pavlem Ondrákem jsou organizátory akcí modlitebně – uctívací 
stráže mládeže FRIDAYOUTHWATCH a významně se podíleli na organizování Evropské kon-
vokace mládeže 2014 v Praze. 
Několik členů regionu se zúčastnilo úklidové brigády na pozemku IHOPP.
Mezinárodní dům modliteb jsme podpořili i finančně.

b) misie
Podporovali jsme i nadále Mešaka Okumu, který slouží v Keni. Jeho službu jsme podpořili pro-
střednictvím NF KMS finančně částkou 3 000 Kč.

c) finanční podpora, dary
Finančně jsme podpořili projekt Českého studijního překladu bible, modlitební výpravu Marcely 
a Elišky Ondrákové , Heleny a Veroniky Zárubové a pracovní výpravu Vítka a Davida Záruby 
do Mezinárodního domu modliteb v Jeruzalémě.

 
FINANČNÍ ZPRÁVA ROČNÍ REGIONU ČERNÝ MOST 
Příjmy 
Desátky 332 682 
Ostatní 3 044
Celkem 335 726

Výdaje 
Podíl na společ.sb.výdajích 79 844
Podíl na misijním fondu 13 307
Podíl na stavebním fondu 33 268
Podíl na darech navenek 9 980
Mzdy vč.mandát.smluv 36 000 
Nájemné 29 450 
Režie 45 191 
Služby 8 162 
Dary 14 000 
Evangelizace 35 012 
Členské příspěvky (CKS,KMS) 8 800
Celkem 313 014 
Výsledek hospodaření 22 711 
Vlastní jmění k 31. 8. 2014 663 659
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HODNOCENÍ
CHARAKTERISTIKA REGIONU
Region Černý Most je v současné době nejmenší z regionů KS Praha. Lze ho charakterizovat jako 
sbor rodinného typu s důrazem na osobní vztah s Bohem, modlitby a uctívání.

HODNOCENÍ MINULÉHO ROKU A VÝHLED DO OBDOBÍ 2014/2015
Z důvodu malého počtu členů regionu jsme během uplynulého období nepořádali veřejné bo-
hoslužby. Měli jsme možnost navštěvovat bohoslužby regionu východ a některé neděle jsme se 
scházeli jako větší skupinka. 

V nadcházejícím období se zaměříme více na život v menších skupinkách a budeme podpo-
rovat službu Mezinárodního domu modliteb v Praze. 

Naším základním záměrem i nadále zůstává rozšíření Božího království na ČM a okolí.
 Zpracoval: Pavel Louthan 

VÝROČNÍ ZPRÁVA REGIONU JIH ZA ROK 2013/2014
VEDENÍ
Pastor: Miloš Poborský
Starší: Stanislav Roubal
Vedoucí skupinky: Stanislav Roubal, Míša Zoubková, Dan Drápal, Karel Petrák

DALŠÍ SLUŽBY
a) nedělka: Josef a Jana Machulkovi, Samuel, Martina a Jakub Šplíchalovi, Lucie Bendová,  
 Eliška Zlonická, Adéla a Johana Ptáčkovy, Radek a Monika Čermákovi, František 
 a Ela Krejčí, Martin a Eliška Kočí, Martin a Dana Bartošovi, Adam Petráček (mládež)
b) chvály: Michaela Zoubková, Jaromír Hrad, Kristýna Petráčková, Jiří Jelínek s kapelou WVision, 
 Jan Sklenička, Míša Machulková, Iveta Kuželová
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 do května 2014, od června 2014 Eva Poborská
h)  kázání: Miloš Poborský, Dan Drápal, Stanislav Roubal, Matouš Zoubek, Lubomír Ondráček, 
 Kelly Kosky, Francis Kirby, Daniela Čížkovská, Nebojša Ďurič, Ivana Šímová
i)  letní tábory: Jan a Michaela Machulkovi, Martina Šplíchalová, – Tábor Lévitů; 

letní tábor pro rodiny s dětmi pod tee-pee – Radek Čermák;
j)  zvučení: Jiří Zlonický, Matouš Zoubek
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: Matouš a Michaela Zoubkovi, Jiří Zlonický 
 a další členové regionu
p)  regionální fonotéka v mp3 na webu: Jiří Zlonický
q)  modlitební: schází se u Dáši Blažkové a Marie Denkové
r)  Místa uzdravení: Marie Šímová a Stanislav Roubal slouží modlitbou nemocným
s)  divadelní společnosti Kairos II.: hraje se souborem Adam Petráček hraje
t)  ostatní: Kristýna Petráčková se věnuje dětem, které chtějí hrát na hudební nástroj
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PERSONÁLNÍ ZPRÁVY
Vstupy: Vilém Červenka, Veronika Denková, Dávid Pangrác 
Narození: Nátan Petráček 25. 1. 2014, Daniel Ptáček 3. 4. 2014
Celkem přibylo: dospělých – 3
  dětí – 2
Výstupy: Jaroslav Láník přestup do AC CBH Praha 
Vyloučení: Petr Švestka 
Celkem ubylo: dospělých – 2
  dětí – 0
Křty: Jakub Jenč, Václav Kampas, Rostislav Ješina, Jaroslav Hrabovský, Barbara Pospěchová
Počty členů k 31. 8. 2014

počet dospělých členů – 50
počet pokřtěných dětí (do 18 let) – 8
počet nepokřtěných dětí (do 18 let) – 24
počet členů dlouhodobě v zahraničí apod. – 4

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

sederová večeře pro děti u Kočích
mikulášská slavnost pro děti u Kočích
návštěvy bazénu na Barrandově
jednodenní výlety – návštěva dílny Rosti Čapka, zorganizoval Martin Kočí
výjezd rodin do Horní Blatné (květen 2014) Radek Čermák
Ostrovský orientační běh (říjen 2013) Radek Čermák
florbal v tělocvičně ZŠ Mráčkova – Josef Machulka

MIMO REGION
a) evangelizace: skupinka St. Roubala – programy v domě s pečovatelskou službou 
b) akce pro region: sportování v ZŠ Mráčkova – zorganizovali Machulkovi 

FINANČNÍ ZPRÁVA ROČNÍ REGIONU JIH
Příjmy 
Desátky 579 307
Ostatní 164 665
Celkem 743 972

Výdaje 
Podíl na společ.sb.výdajích 139 034
Podíl na misijním fondu 23 172
Podíl na stavebním fondu 57 931
Podíl na darech navenek 17 379
Mzdy vč.mandát.smluv 290 649
Nájemné 164 350
Režie 118 706
Služby 12 199
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Dary 38 120
Evangelizace 14 610
Členské příspěvky (CKS,KMS) 11 760
Celkem 887 910
Výsledek hospodaření -143 938
Vlastní jmění k 31. 8. 2014 664 900

HODNOCENÍ
CHARAKTERISTIKA REGIONU
Vzhledem k minimálním personálním změnám se region výrazněji nemění, nejsilněji zastoupeny 
rodiny s dětmi.

ČÍM MŮŽEME PROSPĚT OSTATNÍM
Marie Šímová a Stanislav Roubal slouží modlitbou nemocným na Místech uzdravení.
Miloš Poborský vede kurzy Alfa na sborové rovině, dále můžeme v blízké době nabídnout účast 
na nových kurzech – Začít znovu (jak dál po rozchodu a rozvodu) a kurz Peníze a já.

HODNOCENÍ MINULÉHO ROKU
Výraznou změnou v minulém roce byla změna místa scházení regionu. Od září 2013 začal KC 
Novodvorská provozovat soukromý nájemce. Vzhledem k neúměrnému růstu nájemného jsme 
byli přinuceni hledat nové prostory pro region. V  lednu 2014 jsme v  KCN ukončili činnost 
a od března se přestěhovali do trvale pronajímaných prostor na Budějovické 9. Zde máme po-
depsanou smlouvu na dva roky. Prostorům jsme se snažili vtisknout spíš klubovou než církevní 
atmosféru. Na tomto místě chci poděkovat všem těm, kteří přiložili ruku k dílu při úklidu a adap-
taci prostor, jmenovitě pak Bartošovým, kteří pomohli s návrhem jak prostory zrekonstrukruovat 
a připravit k užívání.

Abychom prostory zaplatili, usilovali jsme najít další sbor, který by prostory využíval napůl 
s námi, nebo vhodného komerčního nájemce. Ačkoliv se objevilo několik zájemců, k dohodě však 
zatím s nikým nedošlo. Proto měl za loňský rok region výrazně ztrátové hospodaření.

Během jara jsme díky novým prostorům mohli zorganizovat kurz „Začít znovu“. Kurz se vě-
nuje lidem, kteří prošli zkušeností rozchodu a rozvodu. Zúčastnilo se jej 8 lidí, hodnocení byla 
pozitivní.

Během letních prázdnin pořádali každý čtvrtek na Budějovické Dan Drápal a Miloš Poborský 
otevřenou skupinku. Účast se lišila podle toho, jak lidé odjížděli a vraceli se z dovolené. Někdy 
se nás tam sešlo i přes 20. Také se objevili noví lidé, kteří přišli díky osobním kontaktům Dana 
Drápala. Otevřená skupinka pokračuje i po prázdninách.

Skupinky vedli Dan Drápal, Standa Roubal, Karel Petrák a Míša Zoubková, která ale skupinku 
v červnu 2014 ukončila. Vedoucí skupinek se pravidelně schází a hledají cesty, jak sloužit lidem 
a skupinky vést.

Chvály vedla Míša Zoubková, doplňovali ji ponejvíce Mirek Hrad a Honza Sklenička s Míšou 
Machulkovou. V případě potřeby zveme další muzikanty ze sboru.

Regionální modlitební probíhaly jednou za měsíc u Marie Denkové. Účast zůstala nezmě-
něna, pohybovala se mezi 6-10 lidmi. Po přesunu regionu na Budějovickou účast na několik mě-
síců vzrostla, později se vrátila k původním číslům. Probíhají také modlitební nedělní odpoledne 
u Dáši Blažkové. Účast je o něco menší, chodí cca 2-5 lidí.

Nedělní škola byla i letos rozdělena na dvě oddělení. Služebníci v NŠ a rodiče sloužili vždy 
po celých měsících. Používáme sborové učební plány. Duchovní práci rodičů s dětmi podporu-
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jeme formou sdílení nad pracovními sešity. Snažíme se také na různých akcích vytvářet prostor 
pro rozvoj blízkých přátelských vztahů mezi dětmi.

Skupinka Standy Roubala dvakrát navštívila Dům pro seniory. Záměrem je oslovit 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  regionálních 
i dalších akcích, aktuální informace k nedělním shromážděním a také záznamy kázání.

Pokřtili jsme jednoho člověka, který uvěřil na kurzech Alfa, další pokřtění byli z Danovy sku-
pinky.

Ivana Šímová během roku dokončovala svá jazyková studia ve Velké Británii. Začátkem září 
2014 odjela sloužit do své země. Díky informačním mailům jsme s ní v kontaktu a modlíme se 
za její misijní službu.

14. srpna 2013 spadl Matěj Stodůlka do bazénu a  topil se. Lékařům se podařilo jej přivést 
k životu, nicméně úraz má stále následky. Celý rok se za Matýska modlíme za  jeho uzdravení. 
Modlíme se také za Viktora Burdu, jehož zdravotní stav zůstává neutěšený.

V lednu 2014 proběhl Víkend pro ženy v Hojsově Stráži, který zorganizovala Jana Machulková. 
V únoru byla tradiční regionální zimní dovolená v Horní Blatné. Vzhledem k mírné zimě jsme 
však letos poprvé faru nenaplnili zcela. Pro malý zájem jsme v r. 2014 nepořádali letní dovolenou.

O Velikonocích jsme na Budějovické pro asi 25 lidí uspořádali sederovou večeři. 
V létě 2014 jsme se scházeli dohromady jako celý sbor na letním parketu restaurace Pražan 

na Výstavišti. Účast členů regionu je však na těchto shromážděních relativně nízká.
Díky vám všem, kteří jste na  regionu převzali zodpovědnost za  nějakou službu. Bez vaší 

služby se region neobejde. Patří vám za to zvláštní díky.
Chci také všem poděkovat za finanční podporu sboru. Pro dobré fungování regionu je i toto 

nezbytně nutná součást naší služby.
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.

VÝHLED DO OBDOBÍ 2014/2015
Vlastní regionální prostory jsou nám požehnáním a  umožní nám vyvíjet řadu nových aktivit, 
které by jinak nebylo možné pořádat. Na podzim 2014 jsme připravili druhý běh kurzu pro rozve-
dené a opuštěné Začít znovu a také kurz o finančním správcovství Peníze a já.

Pod vedením Dany Bartošové vznikla nová skupinka pro ženy, která si dala za cíl 1x měsíčně 
pořádat setkání pro ženy s názvem „Zadáno pro dámy“. Cílem je vytvořit místo, kam mohou ženy 
pozvat své nevěřící kamarádky. Každý večer je tematicky zaměřen. Skládá se z krátkého zamyšlení 
s křesťanským obsahem a pak je prostor ke tvoření, během kterého je možné si povídat.

Od konce září bude čtvrtým rokem probíhat společný sborový kurz Alfa, na kterém se podí-
líme. Na jaře 2015 plánujeme uspořádat kurz Alfa na Budějovické.

Každý čtvrtek je na  Budějovické otevřená skupinka. Hledáme, jak pokračovat dál. Jednou 
z možností je, že pokud početně naroste, časem vytvoří základ pro obnovení biblických hodin. 
I proto web www.biblicke.cz zůstává v provozu. 

Uvažujeme, že bychom na jaře uspořádali také kurz Manželské večery, případně kurzy o vý-
chově dětí.

Nedělní škola se bude i v tomto školním roce scházet ve dvou odděleních, školním a před-
školním a bude zorganizovaná podobně jako loni. Kromě již osvědčených služebníků v NŠ se 
do služby zapojují také někteří rodiče. Vzhledem k rostoucímu počtu pokřtěných dětí ve věku nad 
12 let se Adam Petráček ujal služby mládeži, schází se 2x měsíčně.
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Chystáme zimní dovolenou v únoru 2015 v Horní Blatné. Zvažujeme, zda v létě 2015 uspořá-
dáme dovolenou. To se rozhodne podle zájmu.

Budeme usilovat o  to Budějovickou dále co nejlépe využívat. Zároveň hledáme další sbor, 
který by s námi spolupracoval nebo komerční pronájem tak, abychom měli vyrovnané finanční 
hospodaření a Budějovickou dlouhodobě udrželi.
Zpracoval: Miloš Poborský

VÝROČNÍ ZPRÁVA REGIONU JIHOVÝCHOD ZA ROK 2013/2014 
VEDENÍ
Pastor: Zdeněk Rašovský 
Poradní tým: Elena Zemanová, Tomáš Pešl, Vlasta Sotorníková, Laďka Ebenstreitová, 
 Pavel Kukačka
Vedoucí skupinky: Babeta Rašovská, Elena Zemanová, Pavel Kukačka, Zdeněk Rašovský

 
DALŠÍ SLUŽBY
a) nedělka: Vlasta Sotorníková, Babeta Rašovská, Kristýna Leitermannová, Zdenka Hájková, 
 Pavel Kukačka, Petr Leitermann, Tomáš Pešl
b)  chvály: Markéta Heřmanská, Martin Heřmanský, Matěj Heřmanský, Katka Naitová, 
 Vašek Hájek, Monika Walker 
c)  pokladník: Andrea Pešlová
d)  příprava večeře Páně: Vlasta Sotorníková, Pavel Kukačka
e)  zástupce za region ve mzdové komisi: není
f)  zástupce v grantové komisi: není
g)  kázání: Zdeněk Rašovský, Lubomír Ondráček, Robert Filip, Marek Markov, Ráchel Bícová,  
 Jiří Bukovský, Robert Filip
h)  letní dovolená: Andrea Pešlová
ch)  dárky pro děti: Eliška Táboříková
i)  dětská kapela: Monika Walker
j)  pomocníci Marcelky Losenské a Jarušky Vondráškové: Zdeněk Rašovský, Monika Walker, 
 Laďka Ebenstreitová, Pešlovi
k)  Místa uzdravení: Monika Walker, Laďka Ebenstreitová
l)  Chvály na Václavském náměstí: Monika Walker
m)  celosborová Alfa: Kristýna Leitermannová, Petr Leitermann, Václav Luňák
n)  příprava a koordinace vánočního shromáždění: Vlasta Sotorníková, Babeta Rašovská, 
 Tomáš Pešl, rodina Heřmanských
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PERSONÁLNÍ ZPRÁVY
Výstupy: Jan Liebig, Iveta Liebigová, Marek Jaxa-Rožen, Pavel Kukačka 
Celkem ubylo: dospělých – 4
  dětí – 4
Svatby: Jeníček Dominik a Iva Zahradníčková
Počty členů k 31. 8. 2014

počet dospělých členů – 27
počet pokřtěných dětí (do 18 let) – 2
počet nepokřtěných dětí (do 18 let) – 16
počet členů dlouhodobě v zahraničí apod. – 5

AKCE A SPECIÁLNÍ ČINNOSTI BĚHEM ROKU
PRO REGION
a) tábory
b) regionální dovolená: Dovolená 2014 – Nebákov, Český ráj

 
MIMO REGION
a) evangelizace: celosborová Alfa, pantomima, Václavské náměstí

 
FINANČNÍ ZPRÁVA ROČNÍ REGIONU JIHOVÝCHOD
Příjmy 
Desátky 355 233
Ostatní 5 000
Celkem 360 233

Výdaje 
Podíl na společ.sb.výdajích 85 256
Podíl na misijním fondu 14 209
Podíl na stavebním fondu 35 523
Podíl na darech navenek 10 657
Mzdy vč.mandát.smluv 229 800
Nájemné 73 850
Režie 16 880
Služby 14 409
Dary 5 000
Evangelizace 9 552
Členské příspěvky (CKS,KMS) 7 440
Celkem 502 576
Výsledek hospodaření -142 344
Vlatní jmění k 31. 8. 2014 1 010 047
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HODNOCENÍ
CHARAKTERISTIKA REGIONU
Region tvoří převážně rodiny s dětmi a členové středního věku. Začíná nám dospívat mladší ge-
nerace do věku mládeže a povzbuzením jsou členové staršího věku.

ČÍM MŮŽEME PROSPĚT OSTATNÍM
V letošním roce začínáme s Manželskými večery.

HODNOCENÍ MINULÉHO ROKU
V mnohém jsem vděčný za další rok, který jsem mohl prožít na našem regionu. I přesto, že neros-
teme početně ani finančně, tak mám radost ze společenství, které máme. Statisticky region ztratil 
4 členy a během roku nikdo nový nevstoupil. Finančně pokračuje pokles z minulých let. Rád bych 
poděkoval všem za dary a zvláště za sbírku na pomoc s pokrytím dluhu za elektřinu u jednoho 
z návštěvníků našeho regionu. 

Poradní tým opustil Pavel Kukačka, který přestoupil po  svatbě do  římskokatolické církve. 
Pavlovi děkuji za povzbuzení a podporu, kterou věrně sboru po několik let dával. Poradní tým 
fungoval podobně jako v minulých letech. Zmínil bych zejména dvě věci. Společně jsme se roz-
hodli podpořit projekt CB Jižní Město, který si klade za cíl rekonstruovat starou kotelnu a poskytli 
jsme sboru CB finanční půjčku. Osobně jsem rád za další možnou společnou službu s místním 
sborem CB. Další důležitou věcí bylo, že od regionu Jih přišla nabídka na společné využití prostor, 
které si region celoročně pronajal. Po  zvažování jsme se rozhodli zůstat na  Jižním Městě, kde 
chceme i nadále sloužit a působit.

Skupinky byly na regionu tři. Skupinka Babety Rašovské nabízela společenství žen a byla vý-
borným zázemím. Líbí se mi společenství, které zde je. Skupinka Zdeňka Rašovského skončila 
a začala nová pro muže. Velmi vděčný jsem za službu Eleny Zemanové, která vede poslední sku-
pinku. Na skupince jsem mohl být na návštěvě a byl jsem povzbuzený z lidí, kteří na ní jsou. 

Během roku fungovaly nedělní regiony, které považuji za  jedno z velmi důležitých setkání. 
Měli jsme díky nim čas na společné chvály a vzájemnou službu. Velmi vděčný jsem za stálé členy 
a zejména pak za návštěvníky na nedělních regionech. Chvály a nedělku připravovali věrně slu-
žebníci, kteří se věnují službě už dlouhou dobu. Moc jim děkuji. Nedělka dává prostor pro bu-
dování našich dětí, které se pomalu blíží do věku dospívání. Proto si velmi vážím času a úsilí 
každého v nedělce. Chvály jsou povzbuzením na každém regionu. Početně nejsme příliš velcí, 
ale chválicích skupinek máme dostatek. Během léta opět probíhala shromáždění ve Stromovce 
a mimo prázdnin v KD Ládví. Region měl dvě služby, které se nám podařilo naplnit. Děkuji všem 
za pomoc. Na závěr nesmím ohledně regionů zapomenout na vánoční region. Přípravy rozjela 
Vlasta Sotorníková a povedenou scénkou nejvíce přispěli Tomáš s Babetou. Tradičně dobré vá-
noční chvály připravili Heřmanští.

Letošní dovolená byla v Nebákově v Českém ráji. Myslím, že šlo o jeden z nejpovedenějších 
letních výjezdů. Nebylo nás sice mnoho, ale mohli jsme díky tomu mít užší společenství a trávit 
čas na společných výletech a hrách. Děkuji všem za čas, který věnovali přípravě her.

Navenek pokračovala služba na  Místech uzdravení, kde sloužily Laďka Ebenstreitová 
a Monika Walker. Na sborové Alfě sloužili Petr a Kristýna Leitermannovi a chvály na Václavském 
náměstí pokračovaly díky Monice Walker. Přes rok připravovala Babeta Rašovská večery o vý-
chově dětí, které byly navštěvovány maminkami z „Domečku“ při KCMT. 
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VÝHLED DO OBDOBÍ 2014/2015
Od  října probíhají na  Jižním Městě Manželské večery, které se podařilo naplnit. Pokud bude 
možné udělat i  jarní běh, tak budeme velmi rádi. Bylo by úspěchem, kdyby se nám podařilo 
navázat Alfou. Povzbuzením je pro nás návrat Sotorníků z Kanady, kteří jsou posilou jak mezi 
dospělými, tak i mezi dětmi. Během roku budeme sledovat situaci okolo rekonstrukce „Kostelny“, 
kterou provádí CB. Pokud by bylo možné začít používat prostory pro nedělní shromáždění, tak 
rádi využijeme nabídky ze strany CB. 
 Zpracoval: Rašovský Zdeněk

VÝROČNÍ ZPRÁVA REGIONU PALMOVKA ZA ROK 2013/2014 
VEDENÍ
Starší: Tomáš Dittrich, Lumír Ptáček
Diakoni: Jiří a Lucie Beštovi
Vedoucí skupinek: Jan Svárovský, Ondřej Svoboda, Anna Slobodová, Jakub a Jana Jersákovi 
 a po nich od dubna 2014 Zdeněk Zárybnický, Katka Hunalová (úterní dopolední)

DALŠÍ SLUŽBY
a)  nedělka: Lucie Beštová (hlavní vedoucí)
 Helena Wachtlová, Marcela Bláhová, Petra Jelínková (nejmladší oddělení)
 Lída Ďoubalová, Aleš Hanzlíček, Martina Sýkorová, Jan Bíca (mladší školní oddělení)
 Laďka Havlová, Luboš Komárek, Pavel Chalupník, Dita Frantíková, Eliška Slobodová, 
 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, Daniel Dittrich
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, David Ptáček, hosté
g)  koordinace bohoslužeb vedených mládeží: Štěpánka Krišicová
h)  kurzy Alfa: Jiří a Petra Jelínkovi, Anna Slobodová, Tomáš Dittrich
 kurzy Alfa pro mládež: Martin Šindelář
ch)  miniskupinky s probíráním kurzíků s novými zájemci: Tomáš Dittrich, Kateřina 
 Hunalová (2), Jan Kalina, Lumír Ptáček, Martin Šindelář
i)  zvukaři: Jan Kalina, David Sloboda, Jiří Jelínek
j)  promítání: Tomáš Dostálek, Daniel Frantík, Štěpán Vávra, Šimon Dittrich, Joel Ptáček
k)  koordinace občerstvení pro nedělní školu: Hana a Pavel Chalupníkovi
l)  knihovna, půjčování knih: Jiří Bešta, Veronika Beštová
m)  webové služby: Kamil Nešetřil, Daniel Frantík
n)  Příprava občerstvení po shromáždění: Veronika Beštová, Anna Slobodová ml., Sára Bícová, 
 Eliška Slobodová
o)  nástěnka: Tomáš Dittrich
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PERSONÁLNÍ ZPRÁVY
Vstupy: Aleš a Andrea Hanzlíčkovi s dětmi Terezou a Alešem, Michal Strejc, Miloš, Milena, 
 Magdalena a Jonáš Černí (přestup z Černého Mostu)
Narození: Melichar Svoboda (15. 2. 2014), Michaela Jersáková (22. 7.)
Celkem přibylo: dospělých – 5
  dětí – 6
Výstupy: Denisa Dolejšová s dcerou Alenkou (přestup do CBH Praha 4-Chodov), 
 Marie Kunzmannová (přestup na region Východ), Helena da Costa (přestup do Nových 
 začátků), Luděk Turzík (přestup do Ta cesta)
Vyřazení z evidence: Věra Tremčínská 
Celkem ubylo: dospělých – 5
  dětí – 1
Křty: Eva Hlaváčková, Lubomír Peták, Adriana Nováčková, Ondřej Chalupník, 
 Antonín Severin Žejdlík, František Josef Poulíček
Počty členů k 31. 8. 2014

počet dospělých členů – 81
počet pokřtěných dětí (do 18 let) – 26
počet nepokřtěných dětí (do 18 let) – 25
 počet členů dlouhodobě v zahraničí apod. – 6

AKCE A SPECIÁLNÍ ČINNOSTI BĚHEM ROKU
PRO REGION
a)  regionální dovolená: Žihle 26. 7.–2. 8. 2014
b)  regionální víkend: ve Rtyni 1.–4. 5. (chata Karolína)
c)  dětský den (nejen pro region, ale i pro místní rodiny s dětmi), 
 Jenštejn, 22. 6. (Magda a Petr Hlaváčkovi)
d)  regionální výjezd mužů se nekonal
e)  velikonoční grilování 21. 4.

MIMO REGION
a)  služba v dětských domovech
 Sedlec: Laďka Havlová, Filip Hauptmann, Martin Augustin
 Přestavlky: Luděk Turzík, Eliška a Jan Kalinovi, Eliška Slobodová, Marcela Ptáčková, 
 Aleš Novák, Martin Augustin, Michal Vadlejch, Pavel Bukáček
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 
 se letos nekonal
d)  pravidelné čtení Bible na Karlínském náměstí – úterky 
 (Kateřina Hunalová, Martina Sýkorová)
e)  prodej výrobků a sbírka na podporu evangelizace v Bolívii (Lucie Beštová, Luboš Komárek,
  další vedoucí i děti v nedělní škole)
f)  fotbal v neděli večer (do roku 2013) (Daniel Frantík)
g)  služba na Dětské konferenci (Jiří Bešta, Lucie Beštová, Veronika Beštová, Dan Bešta, 
 Šimon Dittrich, Jan Svárovský)
h)  večery chval 30. 11. a 21. 4. (Jiří Jelínek)
ch)  kurz o službě dětem na ETS (Ráchel Bícová, Jan Bíca, Lucie Beštová)
i)  tábory: zapojení členů regionu ve službě na různých táborech a englishcampech
j)  služba na táboře na Ukrajině (Zdeněk Zárybnický)
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FINANČNÍ ZPRÁVA ROČNÍ REGIONU PALMOVKA
Příjmy 
Desátky 1 345 328
Ostatní 6 764
Celkem 1 352 092

Výdaje 
Podíl na společ.sb.výdajích 322 879
Podíl na misijním fondu 53 813
Podíl na stavebním fondu 134 533
Podíl na darech navenek 40 360
Mzdy vč.mandát.smluv 125 635
Nájemné 98 265
Režie 83 065
Služby 99 785
Dary 4 750
Evangelizace 26 030
Členské příspěvky (CKS,KMS) 19 440
Celkem 1 008 554
Výsledek hospodaření 343 537
Vlastní jmění k 31. 8. 2014 421 373

 

HODNOCENÍ
CHARAKTERISTIKA REGIONU
Dvě nejpočetnější skupiny členstva regionu Palmovka jsou rodiny s dětmi a mládež (řada mládež-
níků z KS Praha chodí na Palmovku). Většina členů regionu věří řadu let. Vesměs to jsou Bohu 
vydaní lidé s rozvinutou osobní zbožností. Na regionu je velké bohatství obdarování. Jsme spole-
čenstvím založeným na vztazích. Chybí trvalejší společné modlitební nasazení. 

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, Joel Ptáček)
•	 Základy křesťanského života (Tomáš Dittrich, Jiří Bešta, Anna Slobodová, Katka Hunalová, 

Martin Šindelář, Veronika Beštová)
•	 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 Krišicová, Šimon 

Dittrich, Jana Bukáčková)
Kromě toho Alena Dobrovolná v  rámci Gospel Train o. s. ve  spolupráci s  různými sbory 

a  organizacemi 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. 
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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 přizpůsobili reálnému stavu.

Život společenství byl bohatý (konkrétněji viz jiné části této zprávy). Skvěle fungovala přede-
vším nedělní škola (včetně sobotních výletů a přespávaček) a služba v dětských domovech (vý-
razně posílil tým pro Přestavlky, zapojili se noví lidé).

Domácí skupinky se scházely většinou jednou za čtrnáct dní (s výjimkou skupinky Jersákových 
a Zdeňka Zárybnického, která se scházela každý týden). Kromě toho probíhá 6 miniskupinek, ně-
které s novými zájemci, s nimiž probíráme maninské kurzíky „Na cestu víry“ (3 přibyly, 2 ubyly).

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

Dlouhodobá sociální služba (předvánoční mytí oken v  Domě s  pečovatelskou službou 
na Bulovce, 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 zapo-
joval jen užší okruh členů a někteří externisté. Nejsou to samozřejmě jen sociální služby, ale jde 
o šíření Božího království včetně sdílení evangelia.

Na kurzech Alfa měl náš region 2 stoly, 2 z účastníků, kteří byli u palmovkových stolů, byli 
pokřtěni.

Celkem bylo pokřtěno 5 nových lidí původně mimo okruh našeho společenství, 3 z nich se 
nadále účastní života regionu.

Novinkou byly bohoslužby vedené mládeží, které proběhly dvakrát a byly velmi dobře přijaty.

VÝHLED DO OBDOBÍ 2014/2015
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. Je naděje, že v průběhu roku vzniknou dvě nové. 
Po podzimním kurzu Alfa budou potřeba další lidé, aby s hosty Alfy, kteří budou chtít pokračo-
vat, 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. Mládeží ve-
dené bohoslužby budou pokračovat, připravujeme zapojení dalších mládežníků do regionálních 
činností.
 Zpracoval: Tomáš Dittrich 
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VÝROČNÍ ZPRÁVA REGIONU SEVER ZA ROK 2013/2014
VEDENÍ
Pastor: Tomáš Božovský
Diakon: Ondra Paska
Vedoucí skupinek: Tomáš Božovský, Mirek a  Květa Šedivých, Ríša Bukáček, Zdeněk a  Dana 
Paulusovi, Věra Ondráčková, Luboš Patočka, 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, Katka Knopová a Ratolesti (Jakub Bezpalec, David Dušek, Viola Dušková, 
 Štěpánka Frantíková, Markéta Pasková), Johana Dittrichová, Jan Hadrávek, 
 Theodor Kříž, Pavel Denk, Marek Václavík, Markéta Jelínková, Luisa Černochová, 
 David Šerý, mládežnické uskupení a hosté (Honza Knížek)
 chvály s prapory: Světlana Hadrávková, Jitka Hrbková a Petra Vlasáková
c)  pokladník: Eva Kvíčalová
d)  příprava Večeře Páně: Irena Václavíková, Alena Mocková
e)  zástupce ve mzdové komisi: Pavel David
f)  zástupce v grantové komisi: Dan Frantík
g)  kázání: Tomáš Božovský, Johanka Dittrichová, Jirka Dohnal, David Dušek, Jana Frantíková, 
 Katka Knopová, Lubomír Ondráček, Šimon Ondráček a mládežníci, Zdeněk Paulus, 
 Petr Šustr, Petr Tichavský, a hosté: Jirka Bukovský, Pete Game, Matěj Nový a Marek Prosner
h)  vedení regionálních modlitebních: Lucka Bohatá
ch)  vedení modlitebních před shromážděním: Petr a Růženka Šustrovi (do konce roku 2013)
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, Hanka Kozáková, Šimon Ondráček
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, Petra a Josef 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: Luboš a Věra Ondráčkovi
w)  bulletin: Lukáš Ondráček, Věra Ondráčková
x)  modlitební služba vnitřního uzdravení: Zdeněk a Dana Paulusovi
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 jmeno-
váni, 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, prak-
tickou pomoc, i za finanční obětavost.

PERSONÁLNÍ ZPRÁVY
Vstupy: Luisa Černochová, David Šerý, David Dušek, Jáchym Rykl

Celkem přibylo: dospělých – 4
Výstupy: Dora Zůnová (přestup na Západ), Petr a Růžena Šustrovi
Celkem ubylo: dospělých – 3
Křty: Čeněk Rykl
Počty členů k 31. 8. 2014

počet dospělých členů – 107
počet pokřtěných dětí (do 18 let) – 15
počet nepokřtěných dětí (do 18 let) – 41
počet členů dlouhodobě v zahraničí apod. – 6

FINANČNÍ ZPRÁVA ROČNÍ REGIONU SEVER
Příjmy 
Desátky 1 264 551
Ostatní 62 534
Celkem 1 327 085

Výdaje 
Podíl na společ.sb.výdajích 303 492
Podíl na misijním fondu 50 582
Podíl na stavebním fondu 126 455
Podíl na darech navenek 37 937
Mzdy vč.mandát.smluv 395 518
Nájemné 119 810
Režie 26 361
Služby 31 890
Dary 132 287
Evangelizace 32 426
Členské příspěvky (CKS,KMS) 37 440
Celkem 1 294 198
Výsledek hospodaření 32 887
Vlastní jmění k 31. 8. 2014 36 779
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CHARAKTERISTIKA REGIONU
Jsme společenstvím, ve kterém jsou zastoupeny všechny generace (děti, mládež, střední i starší 
generace).

HODNOCENÍ MINULÉHO ROKU 
Počátkem roku 2013 přišlo slovo, 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 obdarování, ale vážili si i obdarování druhých. Vnímáme, že to je něco, co se nestane „přes 
noc“, co potřebujeme vyhlížet a každý sám u sebe hledat, co to pro nás osobně znamená. Myslím, 
že v tom nějaké posuny nastaly, ale asi pořád to je ještě něco, v čem s námi Bůh bude jednat. 

S tím koresponduje generační shromáždění, které na jaře 2014 připravili a vedli naši mládež-
níci. Na něm zazněla řada svědectví z různých generací o tom, jak se ovlivňujeme, jak se vzájemně 
vnímáme a proč se potřebujeme. Bylo to velmi povzbuzující, zakončené společným vyznáním, 
ve kterém nás vedli zástupci tří generací. Nemyslím, že bychom mezi sebou (mezi generacemi) 
měli nějaké napětí, ale přesto to vnímám jako důležitý krok. Je dobré se k vyznání občas vrátit 
a uvažovat a modlit se, co konkrétně znamená pro můj život. Připomínám několik vět ze závěru 
vyznání:

„Vyznávám, že každá generace patří do Božího lidu a že moje generace potřebuje druhé. Chci 
být pozorný ke své generaci i k ostatním, abychom se rozněcovali v lásce a dobrých skutcích, být 
pokorný jeden vůči druhému, podřizovat se starším a být otevřený vůči mladším, být příkladem 
v řeči, v chování i v lásce nezávisle na generaci, do které patřím. Nechci druhé soudit, ale milovat.“ 

V tom, abychom si byli blíž, lépe se poznali a porozuměli si, nám může pomoci společný čas, 
něco víc, než když se potkáme na bohoslužbách. (I tam je příležitost si popovídat po shromáždění 
s ostatními při kávě, čaji či zákuscích – díky všem, kteří se na tom podílíte!) 

Mít hlubší společenství také nabízí několik skupinek, které na regionu máme. Skupinky pa-
třily k základům našeho sboru, ale v posledních letech spíš ubývaly. Zdá se ale, že se to začíná 
pomalu měnit a v  současnosti se právě dvě nové skupinky rozjíždějí. Pokud nemáte osobnější 
společenství, zkuste tuto možnost znovu zvážit!

V minulém období se nám podařilo uspořádat několik společných akcí. V létě jsme strávili 
krásný týden na regionálce už podruhé v Bílém Potoce v Jizerských horách. Podobně jako o rok 
předtím nám vyšlo pěkné počasí, takže jsme si užili výletů kratších i delších, jezdili na kolech, 
navštívili zajímavé technické muzeum, scházeli se na ranních modlitebních u potoka a večerních 
programech. Zvlášť radostným okamžikem by křest Čendy Rykla. 

Na podzim (2013) jsme společně vyjeli na víkend do Horní Blatné v Krušných horách. Oproti 
předpovědi bylo nakonec mnohem lépe. Na chatě u Michálků jsme se měli moc dobře, v sobotu 
jsme vyrazili na výlet, a v neděli navštívili sbor KS v Nejdku (zrovna kázal jako host Dan Drápal).

Jako skupina mužů jsme také loňský podzim vyrazili opět do Bělé pod Bezdězem, kde jsme 
byli znovu povzbuzeni bratrem Frolíkem (tentokrát přijel i se svou manželkou), modlili se za sebe, 
grilovali nějaké dobroty a zahráli si volejbal.

K bohoslužbám se dále scházíme v aule školy na Ortenově náměstí. Do shromáždění se za-
pojují další lidé v kázáních či při vedení nebo vysluhování Večeře Páně. Na vedení chval na regi-
onu se podílí několik různých uskupení, vedených Alešem Náhlým, Johanou Dittrichovou a dále 
Ratolesti vedené Katkou Knopovou a také mládežnická skupina. 

Kromě domácích kazatelů jsme přivítali i hosty odjinud, sloužili nám Jirka Bukovský, Pete 
Game, Matěj Nový a Marek Prosner. Zvlášť silné bylo slovo a svědectví Matěje Nového. 

Jsme rádi, že opět proběhlo několik shromáždění pod vedením mládeže, a vyhlížíme jejich 
ještě větší zapojení v „běžných“ shromážděních. 
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Koncem minulého roku nás navštívily ženy ze střediska Teen Challenge, a byli jsme dotčeni 
a povzbuzeni jejich svědectvími o Božím díle v jejich životech. 

Ke  shromáždění patří i  služba dětem. Jsme vděčni všem, kteří se na  této službě podílejí! 
Nedělní škola má tři oddělení. Jedno předškolní 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.

Několik postřehů od Marty Božovské: Ze služby v nedělce jsem nadšená. Mám radost, když 
vidím, jak si děti vzájemně pomáhají, jak se za sebe modlí a jak jsou spontánní.

Jako vedoucí se snažíme během roku vytvořit pro děti něco zvláštního, na co by mohly vzpo-
mínat. Například Díkůvzdání, které slavíme na podzim. Loni k nám na region přijeli Dohnalovi, 
naši misionáři v Chorvatsku, i s dětmi, a zrovna na Díkůvzdání. Poprosili jsme tedy jejich nejstarší 
Terezku a Matyáše, zda by nebyli ochotni říct něco o misii z jejich pohledu ostatním dětem. Byli. 
A rádi.

Při hostině se děti tak mohly ptát na obyčejné i neobyčejné věci a dozvěděly se tak, že jejich 
vzdálení kamarádi přijali povolání rodičů za své, nedovedou si představit život bez moře a zatím 
neplánují návrat do Čech (i když se jim občas a malinko stýská).

Je dobré za dary, které od Pána máme, poděkovat, vzdát díky. Je dobré se s dary, které od Pána 
máme, rozdělit, poslat dál svoje požehnání. Motivujeme děti, aby byly pozorné k ostatním lidem, 
všímaly si jejich potřeb a něčeho se vzdaly, aby mohly potěšit jiné. Vyhlásili jsme proto něko-
likaměsíční sbírku na podporu  projektu Studna pro Afriku, což byla pouze dětská sbírka bez 
podpory rodičů. 

Ke společenství patří modlitební život. Na regionu je několik míst, kde je možné se zapojit 
ke  společným modlitbám: regionální modlitební (jednou měsíčně), modlitební před shromáž-
děním (každou neděli před bohoslužbami se scházíme k modlitbám v 9 hodin v místnosti na-
levo od podia – jste zváni!), modlitební skupinka maminek a modlitební skupinka starších sester. 
Příležitostně se také společně modlíme na shromáždění.

K regionální modlitební se scházíme v knihovně na Palmovce na cca dvě hodiny jedno pon-
dělí v měsíci. Poslední rok tuto modlitební vede Lucka Bohatá. Setkání mají společné to, že se 
chceme společně modlit, hledat Boží vůli, chválit, ale mají různá zaměření, podle aktuální situ-
ace. Přimlouváme se za nemocné, za různé aspekty života regionu, za rozvíjení vztahů, za mladé, 
za poznání svého místa v Těle Kristově, ale také za sdílení evangelia nebo politickou situaci. 

Řada lidí je také zapojena v modlitební skupině, které rozesíláme emailem důležité aktuální 
modlitební potřeby, zejména se týkající zdravotního stavu. Takto jsme se modlili třeba za operaci 
Jirky Dohnala, za Martina Jaroše, když zmizel, za Vláďu Chlumeckého, Aničku Jarošovou a další. 
Děkuji všem za modlitební nasazení!

Také jsme se v  různé míře připojili ke  společnému jedenadvacetidennímu půstu před 
Velikonocemi. 

V rozšířeném vedení (setkávání vedoucích skupinek a některých dalších služeb) jsme se se-
tkávali (jednou měsíčně) v tomto složení:

Tomáš Božovský, Ríša Bukáček, Dan Frantík, Fanda a Pavla Grabmylerovi, Katka Knopová, 
Theodor Kříž, Aleš Náhlý, Šimon Ondráček, Věra Ondráčková, Ondra Paska, Luboš Patočka, 
Zdeněk a  Dana Paulusovi, Petr Tichavský, Mirek a  Květa Šediví. Také jsme společně vyrazili 
na pravidelný výjezd do Vožice k Šedivým, kde se k nám připojil Marek Prosner (se kterým jsme 
měli setkání vedoucích i zde v Praze). Průběžně se scházím s Ondrou Paskou, regionálním diá-
konem.

Zažili jsme i neradostnou situaci, když na přelomu roku ze sboru vystoupili Petr a Růžena 
Šustrovi. Rozchod je vždycky bolestný, ale rozešli jsme se smířeni a se vzájemným požehnáním. 
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Nechceme jako společenství zůstat uzavřeni sami pro sebe, a tak hledáme způsoby, jak mů-
žeme sdílet dobrou zprávu o Ježíši.

Mluvili jsme o tom i na setkání vedoucích a na modlitební a hledáme Boží vedení. Rádi by-
chom oslovili kolemjdoucí u Ládví, ale uvažujeme i o jiných místech a dalších možnostech. Chtěli 
bychom také dát příležitost dalším obdarováním a povoláním, která na regionu jsou. Modlete se, 
prosím, zda si Vás v tom Bůh nechce použít. Před Vánoci jsme byli opět před Ládvím, kde jsme 
rozdávali svitky s Božím slovem, zpívali a nabízeli občerstvení. 

Jako každý rok jsme se s  Palmovkou vydali mýt okna v  domě s  pečovatelskou službou 
na Bulovce.

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 a Johanu Dittrichovou na misijním výjezdu do Řecka.

Pokračujeme také 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).

Díky všem, kteří se na životu regionu podílíte finančně. Neomezili jsme vydání na podporu 
misijních a sociálních projektů, a skončili jsme s mírným ziskem. Věřím, že se naplňuje Boží slovo 
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.“ 

Přestože máme určitě důvody k vděčnosti, nejsme spokojeni s tím, že většina lidí kolem nás 
míří do věčné smrti. Nechceme proto zůstat uzavření sami pro sebe, ale hledáme možnosti, jak 
přinést dobrou zprávu evangelia lidem kolem nás. 

VÝHLED DO OBDOBÍ 2014/2015
Chceme být živým vícegeneračním sborem, kde každý bude moci objevovat 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
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VÝROČNÍ ZPRÁVA REGIONU STŘED ZA ROK 2013/2014
VEDENÍ
Pastor: Petr Kácha
Starší: Jan Snížek, Josef Hejnic, Martin Benc
Sborový pracovník: Vladimír Hoblík
Sekretářka: Radka Novotná
Domácí skupinky (vedoucí): Jan Snížek, Josef Hejnic, Arnošt Kobylka, Václav Kordula, 

Vladimír Hoblík, David Hoblík, Martin Berger, Martin Benc, Ondřej Pumr

Modlitební skupinka (vedoucí): Josef Hejnic (v neděli před shromážděním)
Prorocká skupinka (vedoucí): Oldřiška Šípová 

DALŠÍ SLUŽBY
a)  nedělka
 Vedoucí: Hana Hoblíková
 Služebníci: Lucie a Martin Bencovi, Jarka a Vítek Dobiášovi, Iva a Honza Snížkovi, 
 Hanka a Vladimír Hoblíkovi, Lenka Jungmannová, Katka Coufalová, Eva Podrazilová, 
 Noemi Pumrová, Daniel Jungmann, Kristýna a Veronika Kolářovy, Carola Baumruková, 
 Martin Andreas (zajišťoval svačiny)
b)  chvály
 Vedoucí chval: Vladimír Hoblík
 1. Skupina: Vladimír Hoblík, Hana Hoblíková, Kateřina Coufalová, Tomáš Coufal
 2. Skupina: Jakub Hejnic, David Kácha, Dagmar Güttnerová, Michael Potfaj
 3. Skupina: Iveta Kuželová
 Chvála s prapory: Josefa Potfajová, Tereza Hejnicová, Iva Kostrbová, 
 Ivana Malenčíková a další
c)  pokladník: 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, David Hoblík, Václav Kordula, Josef Hejnic, 
 Lubomír Ondráček, Aranka Bergnerová, Jakub Hejnic a další
h)  obsluha ozvučení: Petr Potužník, Pavel Podrazil, David Hoblík, Josef Hejnic ml., 
 Libor Vodička a další
ch)  promítání: Jakub Hejnic, Josef Hejnic ml., Daniel Pumr, Daniel Jungmann, Michal Jungmann, 
 Tereza Hejnicová, Libor Vodička, Martin Berger a další
i)  příprava sálu a úklid sálu: Petr Potfaj, Vodičkovi, Jungmannovi, Takatsovi, Benjamín Hoblík, 
 Tomáš Kácha
j)  vítání u dveří: Věra Prchalová, Milada Vlasáková
k)  počítání lidí: Václav Kordula
l)  příprava občerstvení po regionu: Hana Hoblíková
m)  organizace letní dovolené: Hana Hoblíková, Vladimír Hoblík
n)  regionální zpravodaj: David Vavřík
o)  koordinace technických služeb: Jakub Hejnic
p)  zasílání emailů s modlitbami za členy regionu: Hana Andreasová
q)  Manželské večery: Jakub a Dagmar Güttnerovi
r)  služba v NADĚJI: Michal Klesnil
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s)  divadlo KAIROS II, služba na školách: Vladimír Vácha
t)  kurz Finanční kompas: Aranka Bergnerová
u)  KMS a Život víry: Tomáš Coufal
v)  Royal Rangers: Michal Jungmann a další
w)  Jeruzalémský dům modliteb za všechny národy: Alena Krausová
x)  České místo modlitby v Jeruzalémě: Iva Kostrbová
y)  Rada Církve křesťanská společenství: Petr Kácha
z)  Mezinárodní rada starších (při Konvokaci všech národů v Jeruzalémě): Petr Kácha

PERSONÁLNÍ ZPRÁVY
Vstupy: Daniel Pumr, Iveta Prchalová, Radek Hlávka, Tomáš Kolář, Ivana Malenčíková, 
Celkem přibylo: 5
Výstupy: Zuzana Dražilová
Celkem ubylo: 1
Svatby: Radek a Iveta Hlávkovi
Křty: Alžběta, Anežka Kordulovy, Markéta Potfajová, Antonín Šoškola
Počty členů k 31. 8. 2014

počet dospělých členů 101
počet pokřtěných dětí (do 18 let) 17
počet nepokřtěných dětí (do 18 let) 31
počet členů dlouhodobě v cizině 11

FINANČNÍ ZPRÁVA ROČNÍ REGIONU STŘED
Příjmy 
Desátky 1 598 469
Ostatní 41 724
Celkem 1 640 193

Výdaje 
Podíl na společ.sb.výdajích 450 833
Podíl na misijním fondu 75 139
Podíl na stavebním fondu 162 647
Podíl na darech navenek 56 354
Mzdy vč.mandát.smluv 399 439
Nájemné 129 336
Režie 67 630
Služby 218 572
Dary 5 855
Evangelizace 31 072
Členské příspěvky (CKS, KMS) 42 720
Celkem 1 639 597
Výsledek hospodaření 596
Vlastní jmění k 31. 8. 2014 1 381 581

Pozn.: Podrobnější vyčíslení příjmů a výdajů je v  roční výsledovce regionu (2013–2014), která je 
k dispozici u pastora regionu.
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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 
Region pokračoval ve své obvyklé činnosti v centru Prahy (v Římské ulici 20). 
Na podzim se někteří zúčastnili společných kurzů ALFA, které se konaly v naší sborové budově 
Na Žertvách 23. Měli jsme tam vlastní stůl a několik pozvaných hostů.

Na Vánoce jsme měli opět výborné divadlo, na které přišlo tradičně mnoho hostů z řad pří-
buzných a přátel. Během celého roku se část regionu připravovala na založení nového regionu 
v Hostivaři. Začali pořádat nepravidelně společné bohoslužby, různé akce pro veřejnost (Dětský 
den, Den dospělých a další).

Také došlo k povolání nového staršího Martina Bence.
V létě se v Úvalech opět konal English camp za velké účasti dětí a také jsme měli velmi požeh-

nanou společnou dovolenou v Poslově mlýně u Doks. Jelo tam s námi poměrně mnoho hostů a to 
jak věřících tak i nevěřících. Celkem nás bylo včetně dětí dost přes sto lidí. Shromáždění jsme tam 
měli na veřejnosti, pod širým nebem.

PODROBNĚ
MISIJNÍ PRÁCE A SKUPINKY V HOSTIVAŘI
Scházení mužů
Patří sem Petr Potfaj, Ivan Janecký, David Vavřík, já a další hosté, kterými jsou buď muži, kteří 
hledají cestu k víře, nebo „restart“ ve vztahu s Bohem. Někdy je nás až sedm. Místo scházení stří-
dáme po bytech účastníků nebo v Galerii Perla. Vedle písní při kytaře čteme z Písma a modlíme se 
nejen za sebe. Charakteristická je atmosféra důvěry, otevřenosti a vzájemné podpory. Vyznáváme 
si hříchy a usilujeme o růst ve službě směrem ven z církve – ať už jsou to věznice, Václavák nebo 
hostivařské ulice… a také v mužství a „rytířství“. Ve vedení se střídáme.

Modlitební skupinka za Hostivař
Schází se pravidelně 1x měsíčně i v létě pod vedením Moniky Kordulové, Zuzky Hejnicové a Evy 
Kobylkové většinou u Hejniců nebo Kordulů. Účastní se jí další sourozenci, většinou zapojení 
v práci na Hostivaři. Přímluvy za Hostivař   a budoucí region jsou hlavní náplní. Dost se také pro-
rokuje, občas chválí a ke konci ve zbylém čase se modlíme za potřeby těch, kdo přijdou. Zpravidla 
se scházíme v počtu mezi pěti až deseti sourozenci, ale občas i o dost víc… 

Přípravný tým budoucího regionu Hostivař
Schází se 1x měsíčně u  Hejnicových jako otevřená skupina, kde plánujeme akce na  Hostivaři 
a hledáme Boží vůli pro práci zde.

Vedle Kordulových, Kobylkových a po přestěhování také Podrazilových se občas účastní Petr 
Potfaj, David Vavřík a Ivan Janecký. A samozřejmě větší či menší část rodiny Hejnicových. Na této 
skupině se snažíme vytvářet prostor pro růst a uplatnění různých obdarování sourozenců z hosti-
vařského týmu a pro naplnění Boží vůle.

Je toho ještě mnohem víc, co se kolem Hostivaře děje (1 až 2x měsíčně bohoslužby na Toulcově 
dvoře, Modlitební vycházky, veřejné čtení Bible, Hledání pokladů, Den dětí, Den dospělých, 
Večery modliteb a  chval, pravidelné modlitební scházení s  pastory, jáhnem, pastoračními asi-
stenty a faráři místních církví od Hostivaře přes Petrovice po Uhříněves, pravidelné přispívání 
do Hlasatele Prahy 15... a další drobnosti nebo nárazové akce). Josef Hejnic
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Prorocká skupinka v Hostivaři
Běží málo přes rok. Má 4 členy + 6 celkem pravidelných hostů. Zabývali jsme se osobním růs-
tem, studiem Písma a prakticky jsme se věnovali prorokování, výkladu a aplikaci Božího slova. 
Povzbuzujeme se vzájemně, abychom přinášeli užitek ze svěřené hřivny. Učíme se také vděčnosti. 
Na začátku školního roku jsme se společně sešli s prorockou skupinkou ze Středu. Vzájemně jsme 
si požehnali. Václav Kordula

Domácí skupinka Arnošta Kobylky
Chodí tam Eva Kobylková, Monika Kordulová, Zdeňka Řeháková, Darja Vávrová, Líba Jordanová, 
Renáta Pazdírková, na podzim vstoupili Pavel a Eva Podrazilovi. Renáta se rozhodla nevstoupit 
na Hostivař a na základě toho vystoupila i ze skupinky.

Skupinka vznikla v této formě poté, co muži (Ivan Janecký, David Vavřík, Josef Hejnic a Petr 
Potfaj) vytvořili vlastní skupinku.

Rok jsme se scházeli, povídali nad Božím slovem, chválili, modlili se za sebe. Scházeli jsme se 
u nás a u Renáty. Jako největší bolest jsem vnímal tlaky na většinu z nás skrz zaměstnání. 
Arnošt Kobylka

MISIJNÍ PRÁCE V ÚVALECH
Kurzy o vztazích
Na jaře proběhly Manželské večery v Úvalech jak pro věřící, tak nevěřící páry. Natáčela tam TV 
Nova a díky Bohu byla jejich reportáž pozitivní a po celé ČR se na kurzy začalo hlásit více lidí. 
Nadále se snažíme podporovat vedoucí kurzů po republice a pomáhala s vydáním materiálů pro 
kurz Výchova teenagerů, který se bude brzo rozbíhat. Jakub a Dagmar Güttnerovi

English Club
Na English Club u Güttnerových doma chodilo kolem 14 dětí. Učíme se angličtinu překládáním 
křesťanských animovaných filmů, děti se učí slovíčka, máme soutěže a hry i svačinku celou v an-
gličtině, ale také část, kdy se ve dvou skupinkách (starší a mladší) děti baví o víře jako „na sku-
pince“. Jsme vděční za to, že rostou noví vedoucí a pomocníci: Noemi Pumrová, Bára Podstatová, 
Dan Chalupník a Carol Baumruková. Dagmar Güttnerová

English Camp
V létě se konal 13. ročník úvalského English campu. Tým asi 40 služebníků vedli David a Michaela 
Hoblíkovi, velkou pomocí byli rodilí mluvčí z  týmu YWAM a  z  Prague Christian Fellowship. 
Účastnilo se cca 100 dětí, z nich větší část z nekřesťanského prostředí, mnozí z nich již po něko-
likáté. Dobyli jsme Jericho, chválili Boha, nacvičili divadlo pro rodiče, vyrobili mnoho krásných 
věcí, sportovali, stříleli z luku a užili si ještě spoustu dalších krásných chvil. Pán Bůh s dětmi jed-
nal a několik jich na konci vyznalo Pána Ježíše jako svého zachránce. Věříme, že zasívání během 
předešlých let postupně přináší ovoce a otvírá srdce dětí i rodičů ke slyšení evangelia. Snažíme se 
s nimi dále pracovat mimo jiné v mládeži, na English Clubu a ve sportovním klubu.
Güttnerovi a Hoblíkovi

Skupinka v Úvalech
Skupinka má okolo 10 členů, schází se pravidelně kromě 1. středy v měsíci. Na podzim jsme or-
ganizovali Alfa kurzy, po nichž na skupinku začaly občasně chodit 2 maminky a 1 manželský pár. 
Návazně jsme probírali témata Základů. Členové skupinky nacvičili vánoční divadlo pro region 
a pro úvalskou komunitu. Před Vánocemi jsme zpívali na náměstí a rozdávali apple cider a per-
níčky. Na jaře jsme uspořádali společný výlet. Mnozí ze členů jsou zapojeni do letního English 
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campu. Naším záměrem je růst v poznání Otce a evangeliem zasáhnout okolí. Vladimír a Hana 
Hoblíkovi

Domácí skupinka v Pětihostech a okolí (Praha východ)
Scházíme se pravidelně jednou týdně v úterý v počtu 6-12 osob. 
Naše skupinka je zvláštní tím, že většina členů není členy našeho regionu, případně nejsou členy 
žádné církve. Týká se to především dvou žen, které nedávno uvěřily a  stále hledají kam cho-
dit (Veronika Růžičková a Bára Zídková). Máme také na skupince manželský pár (Velkoborští) 
z regionu Palmovka, Zitu (katolička, občas přijde její nevěřící manžel), Katku Kršjakovou z CB 
Říčany, Eriku Oberfalcerovou (zatím hledá sbor, kam by chodila, chodí k  Danovi Drápalovi 
na skupinku) a zbytek jsme členové regionu střed (Iva Kostrbová, Takátsovi a Bencovi).

Na skupince jsou lidé jak krátce po obrácení, tak 20 let po obrácení, což sebou nese určité hle-
dání společných témat, které většinou řeším tak, že vycházím vstříc mladším v Kristu a probíráme 
základní otázky víry.

Modlíme se za náš kraj, za osobní potřeby a v posledních týdnech probíráme základní otázky 
jako např.: „Proč je Bůh dobrý?“

Měli jsme také několik návštěvníků z řad příbuzných a sousedů. Bůh se jich dotýkal.
Chvály vede Lucka Bencová a Věrka Takátsová, které se scházejí jednou týdně v pondělí a na-

cvičují chvály.
Já se nepravidelně scházím s Markem Takátsem a probíráme osobní věci a modlíme se za ně.
Skupinka myslím funguje dobře, Bůh se občas projevuje skrze prorocké slovo, či slovo moud-

rosti a při chválách. 
Jsem Bohu vděčný, že nám žehná. Martin Benc

Domácí skupinka u Bergnerů
Scházeli jsme se pravidelně 1x za14 dní. Pravidelnými účastníky kromě nás byli: Andreasovi, 
Bednářovi a David Oliverius. V červnu pak začala chodit ještě jedna kamarádka od Bednářových. 

V prvním pololetí jsme činnost skupinky zaměřili spíše jako podporu kurzů Alfa (Bednářovi 
pořádali domácí Alfu, kde jsem se jim snažil dělat metodickou podporu. Hanka Andreasová zase 
byla pomocníkem u „regionálního“ stolu na Alfa kurzech na Žertvách.)

V  druhém pololetí jsme se snažili povzbudit náš individuální růst tím, že jsme se střídali 
ve sdílení nějakého tématu/slova na jednotlivých skupinkách – pokaždé měl připravené zamyš-
lení nad Písmem někdo jiný, přičemž volba tématu byla na něm samotném podle toho, co je pro 
něj aktuální. V tomto režimu bychom chtěli pokračovat i v tomto školním roce. Martin Bergner

Skupinka seniorů 
Původně jsme jí tak říkat nechtěli, ale nakonec se ustálil tento termín, jelikož jsem asi jediný, 
kdo tohoto titulu senior nejsem hoden, nicméně k němu aspiruji. Scházíme se jednou za 14 dní, 
modlíme se, chválíme, vzpomínáme, probíráme žalmy a máme se rádi. 

Na jaře jsme podnikli výjezd na zámek Jemniště. Všichni si to pochvalovali a chtěli bychom 
to zopakovat. Na skupinku patří také Ivanka Jirásková, která se s námi již dlouhodobě neschází, 
neboť je už druhým rokem hospitalizovaná. Pravidelně se za ni přimlouváme a většina skupinky 
ji obětavě navštěvuje. Skupinku vedu já, občas mne zastoupila Zdena Kurzová či Věra Prchalová. 
Vladimír Hoblík 

Finanční kompas
Aranka vedla u nás doma 1x/14 dní jeden z pilotních kurzů Finančního kompasu. Scházelo se 
pravidelně cca 8 účastníků. Účelem bylo kromě vlastního přínosu kurzu pro účastníky také prak-
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tické ověření vhodnosti ze zahraničí převzaté formy kurzu. Následně pak Aranka prováděla ko-
rektury pracovních materiálů a aktivně se účastnila v pracovní skupině ČEA pro rozvoj a propa-
gaci těchto kurzů v ČR. Martin Bergner

Domácí skupinka u Pumrů
Ondřej a Marta Pumrovi, Tomáš a Zuzka Kolářovi, Lída Ďoubalová (členka regionu Palmovka), 
Martin a Eva (+ Evička) Břeňovi – od porodu vzhledem k potřebě ukládat Evičku nechodí, další 
členové se odstěhovali.

Ve školním roce 2013/14 jsme se scházeli kromě května a června (kdy to bylo nepravidelné) 
ve čtvrtek (nebo každý druhý čtvrtek).

Probrali jsme kurzíky A a začali B.
Program: společná večeře, sdílení, kurzík, modlitby
S Martou jsme se věnovali snoubencům v návaznosti na kurz Příprava na manželství, služba 

tímto směrem je nám blízká, naše kapacita je limitována tím, co stihneme. Ondřej Pumr

Nedělní škola
Ve školním roce 2013/2014 jsme měli 4 oddělení dětí – 1 předškolní, 3 školní. Mladší a střední 
školní děti probíraly lekce podle sešitu Rok smlouvy, nejstarší témata podle Základů. 1x v měsíci 
probíhaly společné dětské chvály s  úvody Kdo je Ježíš? (Boží Syn, Voda života, Dobrý pastýř, 
Dveře, Světlo světa, Vinný kmen…)

SMĚŘOVÁNÍ NAŠEHO REGIONU (většinou vychází z DNA našeho sboru):
•	 Velký důraz budeme dávat na změnu našeho myšlení v oblasti zvěstování evangelia a „činění 

učedníků“ (tak aby bylo normální zvěstovat evangelium, vydávat lidem svědectví o  Bohu, 
modlit se za  ně a  zvát je na  naše shromáždění). Budeme se soustředit na  centrum Prahy 
a na další místa, která nám Bůh ukáže.

•	 Jsme a zůstaneme charismatickým sborem. Budeme se modlit za nemocné, vymítat démony, 
prorokovat a používat duchovní dary. Budeme usilovat o větší Boží moc (zázraky a znamení) 
na našich shromážděních a to i přesto, že víme, že někdy jsou projevy Božího ducha velmi 
neobvyklé.

•	 Současně budeme jako region i nadále stát na pevných základech Božího slova. Budeme kázat 
a vyučovat „celou radu Boží“ s důrazem na zdravou identitu v Kristu.

•	 Stejně tak budeme směřovat i pastorační činnost k „dospělosti“ a růstu v Ježíši Kristu.
•	 Budeme dávat velký důraz na chválu a uctívání naše Boha (Otce, Syna i Ducha svatého) a to 

skrze hudbu, zpěv, tanec, prapory a další věci.
•	 Důraz našeho regionu spočívá v tom, abychom my sloužili Bohu (a skrze něj ostatním lidem).
•	 Jsme a zůstaneme společenstvím s důrazem na domácí skupinky, tak aby každý člen regionu 

měl možnost užšího obecenství a mohl svými duchovními dary sloužit ostatním a také službu 
přijímat.

•	 Současně usilujeme o to, abychom byli společenstvím všech generací, kde najdou své místo 
děti, mládež, dospělí mladší, střední generace i senioři. Stejně tak i celé rodiny, lidé z rozdě-
lených manželství a také lidé, kteří jsou sami. Aby tedy každý mohl přijímat to, co potřebuje.

•	 Budeme dávat více příležitostí mladým lidem a budeme je zapojovat do služby a života regi-
onu. Nechceme zůstat „sborem jedné generace“.

•	 Důležitým prvkem života regionu je naše láska a služba Izraeli. Budeme se společně modlit 
za „pokoj Jeruzaléma“ i za celý Izrael. Budeme hledat jak prakticky a konkrétně být požeh-
náním pro Boží vyvolený národ a jak pomoci k tomu, aby Židé uvěřili v Mesiáše a On se pak 
mohl konečně vrátit.
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•	 Chceme být srozumitelní pro ostatní (neznovuzrozené) lidi, ale zároveň se nebudeme „při-
způsobovat tomuto věku/světu“ v tom smyslu, že budeme dělat kompromisy s Božími prav-
dami a nebo tím omezíme jednání Božího ducha v našim shromážděních.

ZÁVĚR
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

VÝROČNÍ ZPRÁVA REGIONU VÝCHOD ZA ROK 2013/2014 
VEDENÍ
Pastor: Otakar Kunzmann st.
Diakoni: Petr a Jiřina Homolkovi
Vedoucí skupinky: Michaela Maratová, Petr Homolka a Jaroslav Novák, Jan Ledvina, 
 Renata Kunzmannová st., Otakar Kunzmann ml. a Marie Kunzmannová, Věra Hájková a Jana
 Říhová, Petr a Olga Hrdinovi, David Vondra

DALŠÍ SLUŽBY
a)  nedělka: Sára Vávrová (vedoucí), Petr Mourek, Petra Macáková, Matěj Homolka, 
 Alena Melicharová, Marie Hrdinová, Antonie Hrdinová, Marta Hrabcová (chvály)
b)  chvály: Anna Kunzmannová (vedoucí), Otakar Kunzmann ml., Renata Kunzmannová ml., 
 Jakub Homolka, Martin Moravec, Benjamin Drápal, Aleš Líbal a Marek Ševčík, 
 Martina Čiháková, Radomíra Rusínová
c)  pokladník: Karel Říha
d)  příprava večeře Páně: Karel a Kristýna Říhovi, Lenka Moravcová, Eva Hrabcová
e)  zástupce za region ve mzdové komisi: Petra Macáková (do října 2013), 
 Alena Voltová (od října 2013)
f)  zástupce v grantové komisi: David Vondra
g)  zástupce v misijní radě : Petr Hrdina
h)  kázání: Otakar Kunzmann st., Jaroslav Novák, Lubomír Ondráček, Martin Šindelář, 
 Věra Hájková, Petr Nový, Jiří Bukovský, Otakar Kunzmann ml., Rút Vávrová 
ch)  další specifické služby na regionu
 vedení shromáždění: Zuzana Mourková, Petr Nový, Jiřina Homolková, Rút Vávrová, 
 Petr Hrdina, Otakar Kunzmann st., Michal Ženíšek, Marie Kunzmannová
 modlitebně-prorocký tým: Jana Říhová (zástupce v nejužším vedení), Marianna Horváthová,  
 Jiří Mašlej ml., Libuše Mašlejová, Jaroslav Novák
 příprava témat na modlitební kouty: Jana Říhová
 zvučení: Jakub Říha, Bohouš Címl, Otakar Kunzmann ml.
 příprava občerstvení: Bohuslav a Andrea Címlovi, David a Lili Vondrovi, 
 Matěj a Jiřina Homolkovi, Lenka Moravcová, Hana a Stanislav Pospíšilovi
 svačina do nedělky: Eva Hrabcová
 nástěnka: Kristýna Říhová
 Bulletin, region.web.stránky a promítání textů: Jakub Homolka
 knihovna: František Hrabec
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 služba na sborovém shromáždění: Helena Frieslebenová, Alena Melicharová, Ivan Ženíšek
 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
 příspěvky za region do Sborového dopisu: Zuzana Mourková

PERSONÁLNÍ ZPRÁVY
Vstupy: Stanislav a Hana Pospíšilovi, Marie Kunzmannová, Benjamín Drápal, Růžena Poborská  
 se synem Františkem, Dagmar Hrinčárová, Matěj Homolka – po dosažení plnoletosti 
Narození: Anna Ženíšková
Celkem přibylo: dospělých – 7
  dětí – 2
Výstupy: Marta Vostrá s dětmi Miriam a Markétou, Lukáš Moravec – po dosažení plnoletosti 
Vyškrtnutí: Quido Mann
Úmrtí: Milada Mertlová, Jitka Pohořelská
Celkem ubylo:  dospělých – 4
  dětí – 3
Svatby: Otakar Kunzmann ml. a Marie Bukáčková
Počty členů k 31. 8. 2014

počet dospělých členů – 72
počet pokřtěných dětí (do 18 let) – 3
počet nepokřtěných dětí (do 18 let) – 19
dlouhodobě v cizině – 3

AKCE A SPECIÁLNÍ ČINNOSTI BĚHEM ROKU
PRO REGION
a) Regionální dovolená: Společnou dovolenou jsme strávili, stejně jako loni, v  Táboře J. A. 
Komenského v Bělči nad Orlicí nedaleko Hradce Králové. Myslím, že se vydařila a že snad každý 
si našel něco, při čem si mohl odpočinout. Po ranním setkání nad Biblí a chvalách jsme vyráželi 
na výlety (ať už pěšky, autem nebo na kolech), hráli volejbal, jezdili na lodi po zdejším Mlýnském 
rybníku, koupali se v písáku, chodili na houby nebo jsme měli možnost si na nedalekém ranči 
zajezdit na koni. Podnikli jsme společný výlet do Muzea betlémů v Třebechovicích, kde jsme ob-
divovali hlavně Proboštův mechanický betlém, který byl prohlášen za národní kulturní památku. 
Mnoho zajímavého jsme se dozvěděli i na exkurzi v malé secesní vodní elektrárně Hučák v Hradci 
Králové. Na své si přišly také děti (a s nimi i dospělí), pro které Jiřka Homolková se svými po-
mocníky připravila dobrodružnou hru, ve které se vydaly po stopách Ježíšových zázraků. A když 
už jsme byli ze všeho poznávání, chození a soutěžení unavení, mohli jsme si za asistence Laďky 
Havlové něco hezkého vyrobit.

Večerní setkání patřila povídání o  misijních cestách do  Slovinska a  Estonska a  shlédli 
jsme na pokračování i filmovou sérii Full Flame, ve které evangelista Reinhard Bonnke vy-
práví o tom, co se naučil během 30 let služby o získávání lidí pro Krista. Bylo povzbuzující 
si uvědomit, že si Pán Ježíš nevybral učedníky podle toho, co uměli nebo dokázali, ale podle 
toho, jaký v nich viděl potenciál. Jsme sice nuly, ale vedle Pána Ježíše jsme cenní, protože On 
je jednička! Můžeme být ve víře i ve zvěstování evangelia smělí, protože smělost je vlastnost 
spravedlnosti. 
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Týden utekl jako voda a přiblížil se odjezd. Líbilo se nám tady tolik, že bychom se sem příští 
léto zase rádi vrátili. Líbilo se tady i  jedné nevěřící rodině, kterou se podařilo jedné mamince 
z našeho regionu pozvat, prý rádi pojedou znovu. A třeba se ještě někdo další přidá.

b) Jarní výlet – „Za kandíkem na Medník“
Právě takový název nesl náš společný regionální výlet do  Posázaví, na  který jsme se vypravili 
poslední dubnovou sobotu. Ráno jsme se probudili do mlhy tak husté, že by se dala krájet, ale 
v Pikovicích nás již přivítalo sluníčko :-) Pod vedením Homolkových jsme se vydali po naučné 
stezce – zřejmě druhé nejstarší u nás, k vrchu Medník. Zpočátku cesta vedla po břehu řeky a za-
tímco se dospělí kochali krásami přírody, děti hrály hry, plnily různé úkoly a dokonce hledaly  
i zlato. Poté následoval dobrodružnější úsek, a to sice původně neplánovaný strmý výstup kory-
tem potoka, který jsme všichni zvládli bez úhony. Stezka vedla dále kolem místa, kde se vyskytuje 
ona vzácná rostlina kandík psí zub. Medník je totiž nejspíš jediným místem v  naší zemi, kde 
roste. Kandík již ale odkvetl, a tak jsme si ho prohlédli jen na obrázku. Zakrátko jsme se dostali 
opět k břehu Sázavy, kde jsme si mohli odpočinout a svlažit se. Děti vyměnily nasbírané zlato 
za sladkosti, a protože nám ještě do odjezdu zbývalo dost času, zakončili jsme náš výlet v místní 
cukrárně. Měli jsme radost, že se tak vydařil, ale nejlepší na něm bylo to, že se nám povedlo říct 
evangelium dětem, které ho nejspíš ještě nikdy neslyšely. Pozvaní přátelé a hosté byli totiž oproti 
nám z regionu v přesile.

c) Finanční kompas
Na jaře proběhl na našem regionu dvouměsíční kurz s názvem „Finanční kompas“. Sedm účast-
níků se během deseti setkání seznamovalo s biblickým pohledem na spravování peněz, hospo-
daření s  majetkem, který nám Bůh svěřil do  péče. Kromě teoretické části, kdy hledali v  Bibli 
odpovědi na otázky týkající správcovství, dluhu, spoření, či životního stylu, si také mohli zcela 
prakticky vyzkoušet sestavování výdajového plánu, rozpočtu, atd. Bylo velmi povzbuzující, že 
po skončení kurzu mohli někteří účastníci svědčit o změnách ve svých životech. Kurzem prová-
zela Jiřina Homolková

d) Návštěva dětí v domě seniorů
Na Velikonoce se uskutečnila návštěva dětí z nedělní školy v domově seniorů na Žižkově. Žijí zde 
dvě naše členky, a protože se vzhledem ke svému zdravotnímu stavu již nedostanou na shromáž-
dění, vydali jsme se tentokrát za nimi my. Děti si připravily krátkou hudební produkci, předaly 
dárečky, pak jsme se společně modlili a povídali si.

d) Vánoční divadlo
V prosinci jsme pořádali speciální shromáždění, na které si děti z nedělní školy připravily divadlo 
s vánočním 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.

e) Andělský strom
Nákup hraček v rámci projektu Andělský strom. Akci pořádá křesťanské ekumenické hnutí, které 
mimo jiné zprostředkovává v rámci projektu nákup vánočních dárků dětem vězněných rodičů.

MIMO REGION
evangelizace
I v tomto roce jsme pokračovali ve čtení Bible na Palmovce. Tento rok to bylo ale veselejší. Vznikla 
druhá čtecí skupinka. Často se četlo i dvakrát za měsíc a i reakce kolemjdoucích byly vstřícnější.
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Finanční podpora evangelizační akce mládeže – Go Camp na  Žižkově, misijních výjezdů – 
Estonsko, Řecko a dlouhodobá finanční podpora jedné naší členky, která pracuje v organizaci 
sloužící v pohraničí prostitutkám a sociálně slabým skupinám obyvatel.

FINANČNÍ ZPRÁVA ROČNÍ REGIONU VÝCHOD
Příjmy 
Desátky 921 042
Ostatní 7 452
Celkem 928 494

Výdaje 
Podíl na společ.sb.výdajích 221 050
Podíl na misijním fondu 36 842
Podíl na stavebním fondu 92 104
Podíl na darech navenek 27 631
Mzdy vč.mandát.smluv 165 106
Nájemné 96 975
Režie 62 166
Služby 113 272
Dary 60 600
Evangelizace 25 799
Členské příspěvky (CKS,KMS) 28 770
Celkem 930 315
Výsledek hospodaření -1 821
Vlastní jmění k 31. 8. 2014 1 078 839

HODNOCENÍ
CHARAKTERISTIKA REGIONU
Na charakteristice regionu se ani během uplynulého školního roku nic podstatného nezměnilo. 
Stále jsme regionem všech věkových kategorií. Snažíme se proto dávat stále prostor mladé ge-
neraci, ale snažíme se nezapomínat ani na starší členy regionu. Pokud například vidíme, že jim 
jejich finanční situace neumožňuje se účastnit běžného života regionu, snažíme se je finančně 
podporovat (přispíváme na dopravu, někdy uděláme „velký“ nákup). Ne vždy jsou u starších lidí 
problémem finance. Někdy je to samota. Proto se snažíme o pravidelné návštěvy u těch členů, 
kteří již nemohou pravidelně navštěvovat bohoslužby. Tyto návštěvy jsou spojené i s vysluhová-
ním Večeře Páně.

ČÍM MŮŽEME PROSPĚT OSTATNÍM 
Kromě již zmíněné finanční podpory evangelizačních aktivit se snažíme jako region zapojovat 
do stálých služeb na celosborových shromážděních, do aktivit v Mníšku pod Brdy a dále ve Vlkově 
pod Oškobrhem, kde máme jednu „detašovanou“ skupinku.

HODNOCENÍ MINULÉHO ROKU.
Výhled z minulé Výroční zprávy zněl: „Chtěli bychom být pro oblast Palmovky skutečným požeh-
náním a přínosem“. Nevím, do jaké míry se nám tuto vizi daří naplňovat, ale vzhledem k tomu, 
že jsme před prázdninami začali spolupracovat s jednou místní základní školou (propagace sbo-
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rových aktivit pro děti a mládež, propagace letních táborů pořádaných naším sborem) a o spolu-
práci je ze strany pracovníků školy zájem i po prázdninách, tak snad ano. Věříme, že se nám také 
na škole podaří získat rodiče a děti pro nově vzniklou sborovou aktivitu: „Kroužky na Palmovce“ 

Pozitivně hodnotíme také nárůst domácích skupinek. Na regionu v uplynulém školním roce 
fungovalo sedm domácích skupinek. Některé skupinky vznikly naprosto spontánně. Například 
tak, že absolventi kurzu Statečný muž (na sborové úrovni vedl L. Ondráček) se rozhodli, že se 
budou setkávat dál. Podobně vznikla i skupinka účastníků Alfy.

Slabinou regionu zůstávají křty. Ani v uplynulém školním roce jsme nepokřtili žádného člo-
věka. Na regionu se sice začínají objevovat nové tváře, ale často to jsou lidé, kteří se spíše do církve 
navracejí. Další člověk přijal sice Ježíše jako svého Spasitele a Pána, ale kvůli vážným zdravotním 
problémům se zatím nestačil dát pokřtít. Určitou naději proto v tomto roce vkládáme do kurzů 
Alfa, na kterém budeme mít opět svůj vlastní stůl.

Bohužel se také nepodařilo dotáhnout do viditelného konce záměr s dotazníky. Ty měly zefek-
tivnit vyhledávání vhodných služebníků na základě jejich obdarování a schopností.

VÝHLED DO OBDOBÍ 2014/2015
Být požehnáním pro Palmovku a okolí. Budovat svůj vztah s Bohem a v důsledku toho získávat 
víru k realizaci Božích záměrů na regionu, ale i v osobních životech.
 Zpracovali: Kunzmann Otakar st., Homolková Jiřina , Mourková Zuzana

V Praze dne 1.10. 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA REGION ZÁPAD ZA ROK 2013/2014 
VEDENÍ
Pastor: Kolektivní vedení  
Starší: Miroslav Bálek, Lubomír Ondráček, Richard Roušal, Petr Zůna
Diakoni: Jakub Černý a Renata Padevětová 
Vedoucí skupinky: Miroslav Bálek, Jakub Černý, Jan Semilský, Richard Roušal, 

Bohuslav Zapadlo, Petr Zůna
   

DALŠÍ SLUŽBY
a)  nedělka
 vedoucí služby dětem: Renata Padevětová
 starší nedělka: Jakub Černý, Petr Zůna, Kamila Gawliková
 předškolní nedělka: Renata Padevětová, Jana Semilská, Radka Petrasová, Renata Zapadlová 
b)  chvály: Miroslav Bálek, Matyáš Bálek, Michal Petras, Richard Roušal, Harutyun Asatryan
c)  pokladník: Renata Padevětová
d)  příprava večeře Páně: Daniel Gawlik a Kamila Gawliková
e)  zástupce za region ve mzdové komisi
f)  zástupce v grantové komisi: Jan Semilský 
g)  kázání: Jiří Bukovský, Lubomír Ondráček, Petr Zůna, Kamila Gawliková, Renata Padevětová,  
 Mirek Bálek, Jakub Černý
h)  letní tábory
  Tábor Lévitů 2014: Renata Padevětová, Miloš Padevět, Jakub Černý, Martina Černá, 

Markéta Mušínská, Ondřej Semilský 
ch)  atd. další specifické služby na regionu
 příprava občerstvení: Alena Krejčíková, Hana Bálková, Magda Kalamárová
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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 setkání žen: Jana Zouvalová
 technická podpora na shromáždění: Ondřej Semilský, Jakub Zůna, Miloš Padevět ml.

PERSONÁLNÍ ZPRÁVY
Vstupy: Dorothea Zůnová, Harutyun Asatryan
Celkem přibylo: dospělých – 2
Vyřazení z evidence: Marie Jirotková
Úmrtí: Petr Hák
Celkem ubylo: dospělých – 2
Svatby: Jakub a Dorothea Zůnovi
Křty: Dominik a Destiny Drapákovi
Počty členů k 31. 8. 2014

počet dospělých členů – 47
počet pokřtěných dětí (do 18 let) – 7
počet nepokřtěných dětí (do 18 let) – 18
počet členů dlouhodobě v zahraničí apod. – 2

AKCE A SPECIÁLNÍ ČINNOSTI BĚHEM ROKU
PRO REGION
a)  tábory: Tábor Lévitů – většina dětí z našeho region se účastní letního tábora Lévitů. 

Z dospělých členů jsou do této služby zapojeni výše uvedení. 
b)  regionální dovolená: Regionální víkend v Krušných horách

MIMO REGION
a)  evangelizace: Evangelizační aktivity na Barrandově
b)  atd. další akce
 Kurz o výchově dětí
 Výjezd do Nové Gorici ve Slovinsku (služba a příprava letního výjezdu)
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FINANČNÍ ZPRÁVA ROČNÍ REGIONU ZÁPAD
Příjmy 
Desátky  664 750
Ostatní  15 445
Celkem  680 195

Výdaje 
Podíl na společ.sb.výdajích  159 540
Podíl na misijním fondu  26 590
Podíl na stavebním fondu  66 475
Podíl na darech navenek  19 942
Mzdy vč.mandát.smluv  125 000
Nájemné  69 870
Režie  62 098
Služby  93 210
Dary  3 085
Evangelizace  14 388
Členské příspěvky (CKS,KMS)  11 760
Celkem  651 958
Výsledek hospodaření  28 236
Vlatní jmění k 31. 8. 2014  743 904

HODNOCENÍ
CHARAKTERISTIKA REGIONU
Region Praha západ se nachází na rozsáhlém území Praha 5 a 6. Počet členů regionu se již ně-
kolik let pohybuje kolem čísla padesát. V čele regionu stojí kolektivní vedení, kde místním star-
ším Mirkovi Bálkovi, Richardu Roušalovi a Petrovi Zůnovi vypomáhá hlavní pastor sboru Luboš 
Ondráček. Region je stabilní. Většina členů se zná již velmi dlouhou dobu. Jako pozitivní po-
sun vnímáme to, že se oproti předchozím letům se na nedělních bohoslužbách pravidelně obje-
vují hosté. Poslední neděli v měsíci se region schází k rodinným bohoslužbám v prostorách o.s. 
Sananim, které pomáhá matkám, jež prošly drogovou závislostí, a i my se snažíme těmto ženám 
prakticky a duchovně posloužit. 

ČÍM MŮŽEME PROSPĚT OSTATNÍM
Poměrně velká část členů regionu je zapojena do nadregionální služby dětem (zejména tábor). 
Dále je tu chválicí skupinka, která krom regionu slouží i na dalších sborových a mimosborových 
akcích. Také Jiří Bukovský svým kazatelským obdarováním slouží nejen na regionu, ale i  jinde 
v rámci sboru a mimo něj. 

HODNOCENÍ MINULÉHO ROKU
Minulý rok se událo několik pozitivních změn a podařilo se uskutečnit i řadu dobrých akcí. 
Jiří Bukovský se zapojil do  týmu vedoucích regionu. Převzal některé povinnosti od  Lubomíra 
Ondráčka, zapojil se do kazatelské činnosti a tím jsme opět udělali další krok k plné soběstačnosti 
regionu. 

Uspořádali jsme kurz o výchově dětí, na který se po domluvě s vedením o.s. Sananim přihlá-
silo i šest matek z této organizace. Celkem kurz navštěvovalo asi patnáct matek. 

Dále pokračuje misijní činnost na sídlišti Barrandov, která probíhá ve spolupráci americkými 
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misionáři Allie a Brianem McCluerovými. 
Na podzim se podařilo strávit regionální víkend v Krušných horách, kterého se zúčastnilo asi 

15 členů.
Region měl také vlastní stůl na podzimním běhu celosborových kurzů Alfa i následném kurzu 

Základů. Těší nás, že někteří z účastníků kurzu se obrátili a zapojili do života církve, byť ne na na-
šem regionu. Růžena Klimentová, která je členkou regionu, se také zásadním způsobem podílela 
na úspěšném běhu kurzů Alfa a Základů v Mníšku pod Brdy. 

Na  jaře jsme spoluorganizovali další běh kurzu Manželských večerů v  Komunitním cen-
tru a skupina z našeho regionu podnikla cestu do Nové Gorici ve Slovinsku, aby zde posloužila 
ve sboru a pomohla připravit letní misijní výjezd. 

Mezi těžší události v životě regionu patřil odchod Petra Háka k Pánu. Během roku se výrazně 
zhoršoval jeho zdravotní stav. Region se snažil jak prakticky pomáhat, tak modlit. Od jara byla 
spuštěna modlitební stráž, nicméně v  srpnu Petr odešel k  Pánu. Snažíme se dále stát při jeho 
manželce Janě a synovi Petrovi, na které tato smutná událost doléhá. 

VÝHLED DO OBDOBÍ 2014/2015
Rádi bychom se ještě více přiblížili matkám z o.s. Sananim, rozvíjeli vztahy a pokusili se prak-
ticky posloužit. Chceme pokračovat v misijní službě na Barrandově a také být dobrým místem 
pro hosty, kteří přicházejí na region a hledají Pána. Chceme zvát na skupinky, regionální akce 
a vyhlížíme růst.
 Zpracoval: Jakub Černý (ve spolupráci s dalšími vedoucími)
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