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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 2014 měla Církev KS 41 místních sborů a skupin a 1785 dospě-
lých členů.

 
 

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 Hostivař
Starší: Josef Hejnic a Václav Kordula

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: Martin Benc a Jan Snížek

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

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

VEDOUCÍ SPECIÁLNÍCH SLUŽEB
Sbor poradců: Dita Frantíková, Vladimít Hoblík, Miloš Kačírek, 
Vedoucí služby dětem: Renata Padevětová
Vedoucí služby mládeži: Dita Frantíková
Účetní: Jiřina Homolková
Sekretářka: Magdaléna Louthanová 
Vedoucí technického zabezpečení: Petr Vlasák
Šéfredaktor Sborového dopisu: Anna Slobodová 
Vedoucí celosborových modlitebních: Vladimír Hoblík, Ota Kunzmann, Anna Slobodová
Vedoucí kurzů Alfa: Miloš Poborský
Vedoucí grantové komise: Dan Frantík
Vedoucí mzdové komise: Stanislav Roubal
Revizní komise: Arnošt Kobylka, Jana Poláčková, Vladimír Vácha
Misionáři vyslaní do zahraničí: Dohnalovi
Vedoucí misijní rady: Jaroslav Sloboda
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PRACOVNÍCI SBORU 
k 31. 8. 2015 (zaměstnanci, mandátní smlouvy, OSVČ, nejsou uvedené DPP) Jméno/pracovní ná-
plň/ úvazek/středisko

Lubomír Ondráček/hlavní pastor/9/10/kmen
Magdaléna 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/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
Anna Slobodová/Sborový dopis/DPP dle odvedené práce/kmen
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VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA OBDOBÍ ZÁŘÍ 2014 AŽ SRPEN 2015
Křesťanské společenství Praha i  v  minulém roce fungovalo ve  struktuře regionálního sboru. 
Většina života sboru se odehrávala na regionech a na regionálních skupinkách. O jednotlivých 
regionech hovoří zprávy v další části Almanachu. V této zprávě zmiňuji jen společné věci celého 
sboru a některé mimořádné události. 

Celý sbor se scházel k bohoslužbám první neděli v měsíci a dále jsme měli společná shro-
máždění celé léto. Letní shromáždění byla na Střeleckém ostrově, pozornost jim věnovalo mnoho 
návštěvníků parku, hodně z nich bylo ze zahraničí. Během roku jsme se scházeli v KD Domovina 
a v KD Ládví. Na shromážděních sloužili sborové hudební kapely a kazatelé, výjimečně jsme měli 
zahraniční hosty. Speciální shromáždění bylo v květnu, kdy jsme si připomněli 25. výročí vzniku 
samostatného sboru a kázáním sloužil zakladatel sboru Dan Drápal. Pozdravit sbor přijeli i bývalí 
členové, kteří působí na jiných místech České republiky.

Každou druhou neděli v měsíci se scházela na svém speciálním shromáždění mládež. Je to 
příležitost zvát hosty mladšího věku. Kromě této neděle se mládež účastní běžného regionálního 
života a zapojuje se do služby na regionech. Během roku se mládež scházela podle věkových ka-
tegorií každý týden a pořádala několik akcí. O této službě pojednává samostatná zpráva mládeže. 
Pro některé mládežnické činnosti, divadlo a  kroužky pro děti funguje samostatná organizace 
Křesťanské společenství mládeže, která vydává vlastní výroční zprávu, ale její činnost je se sborem 
úzce propojena a většinu členů tvoří členové KSP.

Sbor byl veden staršovstvem, které se scházelo dle potřeby a mělo dva víkendové výjezdy. 
Starších sboru je dvacet a mají regionální nebo sborovou působnost. Tyto výjezdy slouží k při-
pomenutí společné vize, k  společným modlitbám a  zásadním rozhodnutím a  také k budování 
obecenství i mezi těmi staršími, kteří většinu času slouží na regionech.

Ve sboru je mnoho lidí, kteří se zapojují do služby na různých úrovních. Počet starších, ve-
doucích skupinek, služebníků ve chvalách, dětem a mládeži je ve sboru takřka 200. Tito služebníci 
měli čtvrtletní setkání, kde dopolední část byla věnována společným chvalám, připomenutí si 
prorockých slov ke sboru, vyučování a sdílení vize. Odpoledne se služebníci scházeli podle svých 
specializací.

Jedenkrát za čtyři týdny se konala sborová modlitební. Modlitba patří k jedné z hodnot na-
šeho sboru, čemuž neodpovídala poměrně nízká účast na této modlitební. Naopak týdenní mod-
litební stráž 24/7 před Velikonocemi, tentokrát spojená s  půstem, byla naplněna velmi rychle.  
Pořádali jsme také večery chval (každý měsíc) a 42hodinový víkend chval, kde se zapojily i chvá-
licí týmy z jiných sborů.

Na podzim jsme pořádali opět sborovou Alfu a to pro dospělé i pro mládež. Na Alfu navázaly 
Základy, které po předchozí zkušenosti fungovaly opět s rozšířeným týmem a se skupinkami. 

Vydařil se i 7. ročník festivalu Dny dobrých zpráv.  Změnou bylo, že to byl první ročník ko-
naný na jaře a byl pořádaný na novém místě, v divadle Mana ve Vršovicích. 

Během roku proběhlo několik společných kurzů Biblické školy, kurzy Výchova dětí, Výchova 
teenagerů a Statečný muž.

V  listopadu došlo po  letech k  významné události, kdy jsme založili nový region Hostivař. 
Vyvrcholila tím mnohaletá práce přípravného týmu. Mám naději, že se regionu bude dařit a že 
další region nebudeme zakládat po tak dlouhé době. Na přípravě vzniku dalšího regionu pracuje 
nejintenzivněji tým na Barrandově, který se také zapojil do projektu M4 pro zakládání sborů. 
Věnovali jsme se také práci v Mníšku pod Brdy a v Úvalech.

 Během  léta jsme kromě společných bohoslužeb pořádali otevřené skupinky ve sborové bu-
dově a v pronajatých prostorách na Budějovické. 



Kristem proměněné životy8 /  VÝROČNÍ ZPRÁVA

Naším hlavním úkolem zůstává oslovit Pražany evangeliem. Nejsme spokojeni s tím, jak se 
nám to daří. Za posledních dvanáct měsíců jsme pokřtili 11 nových lidí a 13 dětí členů sboru. 
Jsem za každého z nich vděčný a jsem také vděčný za každého, kdo evangelium zvěstuje. Modlím 
se ale za průlom v počtu lidí obracejících se k Bohu.

V souladu s malým počtem pokřtěných stagnuje i počet členů sboru i účast na shromáždě-
ních. K 31. 8. 2015 bylo ve sboru 493 dospělých, 83 pokřtěných do 18 let a 171 dětí členů sboru. 
O rok dříve byl tento počet 503/84/179. V celém sboru funguje 47 domácích skupinek. Kromě 
těchto skupinek fungují miniskupinky. Zdaleka ne všichni členové sboru mají úzké obecenství 
na skupinkách a i tady rovněž doufám ve změnu. Ve sboru se pozvolna chystá určitá generační 
obměna. Někteří dlouholetí členové sboru, kteří slouží na různých místech, se dostávají do dů-
chodového věku a studium dokončují mladí lidé, kteří se ve sboru narodili. Mnozí z nich aktivně 
vstupují do služby a to i do vedoucích pozic.

Sbor je financován pouze z  darů členů sboru a  obětavost většiny je příkladná. Běžné pří-
jmy sboru činily 6  990  966 Kč, což je srovnatelné s  předchozími 12 měsíci, kde příjmy činily 
6 981 363 Kč. Službu sboru v oblasti přednášek na školách podpořila příspěvkem F-nadace. 

Náš sbor je součástí Církve Křesťanská společenství. Jsme členy České evangelikální aliance, 
Křesťanské misijní společnosti a součástí mezinárodní sítě Connections, z které nám slouží hlavně 
Peter Game z Velké Británie. Spolupracujeme i s dalšími organizacemi a přestože si ceníme svých 
specifik, cítíme se součástí celé Kristovy církve a rádi spolupracujeme s křesťany v Praze i v okolí.

Je mnoho věcí, za které můžeme být Bohu vděční. Tím největším darem jsou lidé, které Bůh 
do našeho sboru dal a změny, které dělá v jejich životech. Jsem vděčný za každého, kdo v našem 
sboru poznal Ježíše jako osobního Spasitele a Pána a slouží mu buď ve sboru nebo na jiném místě 
Kristova těla. Děkuji všem, kteří jste se v loňském roce na činnosti sboru podíleli, a mám naději, 
že i v dalším roce uvidíme mnoho projevů Boží milosti, budeme věrni hodnotám, které nám svě-
řil, a uvidíme Kristem proměňované své životy i nové lidi, kteří se s Kristem setkají.

Lubomír Ondráček

GRANTOVÁ KOMISE

Grantová komise se jako poradní orgán staršovstva věnuje žádostem o dary, podpory nebo půjčky 
přicházejícími na sbor. Základním a dlouhodobě dodržovaným principem činnosti grantové 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 2014/2015: 110  000 Kč a  1000 dolarů. Podpořeny byly tyto projekty: spolek Isachar, NF 
Nehemie, RUN Ministries a Komunitní centrum Zvánovice. 

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, Betel Česká republika, Armáda spásy, ACET.

Obsazení grantové komise bylo doplněno o J. Krajníka a tvoří ho tedy zástupci z šesti regionů 
KS Praha. 

Dan Frantík
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ZÁPIS O REVIZI ÚČETNICTVÍ SKS PRAHA ZA OBDOBÍ ZÁŘÍ 2014 
AŽ SRPEN 2015                               

Revizní komise zjistila následující skutečnosti:
Byl zkontrolován zápis z revizí pokladen k 30. 6. 2015. Chybí revize reg. Střed. Regiony Sever, 
Palmovka a Hostivař měly výrazně nadlimitní zůstatky v pokladně (limit je 20 000 Kč).
Byly zkontrolovány konečné stavy na přelomu roku 2014/15 (konec srpna 2015) na sborových 
bankovních účtech a tyto souhlasily se stavem v účetnictví. Bez závad.
Byla provedena kontrola pokladních dokladů v měsíci březnu 2015. Jen formální chyba u jednoho 
dokladu.
Byly namátkově zkontrolovány cestovní příkazy. Bez závad.
Byly zkontrolovány faktury přijaté. 
U některých faktur chyběl podpis vedoucího regionu (střediska).
U některých personálních faktur sborových pracovníků (reg. Střed a Západ) chybí výkazy práce.
Byly zkontrolovány faktury vydané za  rok 2014 II. pololetí. Byla provedena kontrola pohledá-
vek. Až na  pohledávky ve  výši 48  660 Kč (k  30. 9. 2015, ICEJ – zaplatili po  termínu, IHOPP, 
Kaliničenko) jsou pohledávky po splatnosti uhrazeny.
Byly zkontrolovány tři nejvyšší výdajové položky co do oprávněnosti a formalit. Byly dohledány 
podklady a bez závad. 

Komise doporučuje:
Dodržovat vnitřní směrnicí předepsaný limit pokladního zůstatku hotovosti regionů 20 000 Kč.
Vypracovat předpis pro účtování regionálních dovolených.
U sborových pracovníků, kteří fakturují, by měly být doložitelné náplně práce a výkazy činnosti.
Doporučuje nerozšiřovat rozsah pronájmu prostor pro J. Kaliničenka z důvodu prodlení v úhra-
dách pohledávek.

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

Členové revizní komise: Arnošt Kobylka,Vladimír Vácha, Jana Poláčková
V Praze dne: 10. 11. 2015

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 a nedělní mládežnické setkání Šestá 
jsou společné pro všechny věkové kategorie.

TYPICKÉ AKTIVITY:
Celoroční  program pro mladé ve věku 12 – 25 let s pestrým programem zaměřeným na vedení 
k víře v Krista a poznání Boha, budování osobnosti mladých lidí, na využití volného času, bu-
dování hodnotných vztahů, sportovní i výtvarné aktivity a podobně. Náplní akcí mimo Prahu   
jsou kromě výše uvedeného aktivity v přírodě, přiblížení podstaty křesťanské víry, jíž je vztah 
s Ježíšem, rozvíjení samostatného myšlení, hry a další. Malé skupinky se scházejí ke společnému 
sdílení, vyučování, poskytování poradenské činnosti a vedení k zájmu o společnost a osobní roz-
voj. Některé dobrovolnické aktivity jsou zaměřené na pomoc potřebným –  sociálně znevýhodně-
ným dětem na Žižkově a ve Šluknově či dětem v dětských domovech.
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V průběhu školního roku se schůzky konají v  prostorách Křesťanského společenství Praha, 
adresa Na  Žertvách 23 v  Praze 8.
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 a vedením svých vě-
kových skupin. Věnují se vedoucím malých skupinek a připravují celoroční programy.

AKCE:
Pravidelná setkání probíhají jednou týdně asi na  dvě hodiny. Mladí mají společný křesťanský 
program, hry a občerstvení a možnost diskuze v malých skupinkách. Jednotlivé věkové kategorie 
pořádají i své vlastní aktivity, jako jednorázové sporty, víkendová přespání či výjezdy do přírody.

Mládež společně již tradičně pořádá několik akcí v době školních prázdnin – podzimní kon-
ferenci v Kutné Hoře, Silvestrovský lyžařský tábor,   Jarní prázdniny na  lyžích, velikonoční Go 
Camp, letní English Camp, Teen Camp a misijní výjezd do  Estonska. Vždy druhou neděli v  mě-
síci se konalo mládežnické shromáždění Šestá. 

Podzimní konference: V pěkných prostorách kutnohorského gymnázia Jiřího Ortena jsme 
strávili 4 dny nabité programem. Byli tu s námi mladí ze tří dalších měst Čech, a celkem se nás 
sešlo asi 120.  Součástí akce byla příprava užitečných aktivit a jejich realizace – program pro po-
uliční romské děti v Neškaredicích, pro staré lidi v LDN, úklid města, veřejné čtení Bible. Hlavním 
vedoucím akce je Jan Krišica.

Silvestr: Supermanský Silvestr proběhl v Jablonci nad Nisou v objektu místního skautského 
oddílu. Zúčastnilo se asi 50 mladých s vedoucími. Akci vedli Betty Šejbová, Petra Dostálková, 
Pavel Bukáček a další.

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 mělijsme 
dobré příležitosti mluvit s nimi o křesťanství, což především Romy velmi zajímá. Vedoucími této 
akce byly Bohdana Frantíková a Míša Ondráčková.

English camp: Opět 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: Poslední týden v srpnu se konala největší společná akce mládeže – letní Teen 
Camp, tábor ve  festivalovém stylu.   Mnozí mladí lidé považují Teen Camp za místo, které jim 
nejlépe pomůže nasměrovat život k Bohu a tvůrčímu životnímu stylu. Konal se ve Svoru v uby-
tovacím zařízení Star Line. Mladí se mohli věnovat různým druhům aktivit – sportovním i in-
telektuálním a dle zájmu zkoumání Bible a poznávání Boha. Teen campu se zúčastňuje více než 
100 mladých a považují ho za místo, kde načerpají nový elán a zacílení do dalšího školního roku. 
Vedoucími akce byli Šimon Ondráček, Pavel Bukáček a Dita Frantíková.

Šestá: Mládežnické shromáždění Šestá se konalo jednou měsíčně v  budově školy TGM 
na Ortenově náměstí. Součástí programu jsou chvály, promluva na křesťanské téma, scénky, ta-
nec, hry, možnost modliteb. Chvály vedla mládežnická skupina Mladí s Kristem pod vedením 
Davida Bukáčka. Účast bývá cca 100 osob. Řečníci bývají z  řad mládeže nebo pozvaní hosté. 
Do přípravy programu se zapojuje nejméně 30 mládežníků.

Vedoucí mládeže spolu strávili jeden víkend určený k  team buildingu a  supervizi společné 
práce v Kutné Hoře. Také se čtyřikrát za rok zúčastnili sborových sobotních setkání pro vedoucí, 
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kde po společné dopolední části tráví odpoledne spolu a mohou řešit problémy spojené s prací 
s mládeží. 

Dále probíhala pravidelná přípravná a modlitební setkání vedoucích vždy třetí středu v mě-
síci.                                                                                                                                      Dita Frantíková

TÁBOR LÉVITŮ

Vedení: Jakub Černý, Renata Padevětová
Pod hlavičkou Křesťanského společenství mládeže, se v létě roku 2015 uskutečnil pátý ročník tá-
bora Lévitů. Kromě sboru Křesťanské společenství Praha se na jeho organizaci podíleli sourozenci 
ze Slovenska, ze sborů Christiana Bratislava a Radostné srdca Partizánské.

Tábor se uskutečnil od 15. 8. 2015 do 22. 8. 2015 v rekreačním středisku Varvažov. Celkem 
přijelo 109 dětí, z  různých sborů a  denominací (přibližně polovina dětí byla z  našeho sboru) 
a  40 služebníků. Ze sboru KS Praha: Pavel Bukáček, Matěj Heřmanský, Martina Šplíchalová, 
Michaela Machulková, Markéta Mušínská, Ondřej Semilský, Martina Černá, Miloš Padevět, 
Mirek Stodůlka, Jiří Mašlej, Miloš Kačírek jr., Lucie Bendová, Markéta Pasková, Jáchym Rykl, Joel 
Ptáček a Kamil Nešetřil. 

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

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

Pro rok 2016 plánujeme šestý 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. Vyhlížíme nové místo 
pro tábor.

Mimo tábor Lévitů jsme za  školní rok 2014/2015 organizovali 2x den Lévitů, v  sobotu 
ve sborové budově. Děti měly možnost zažít uprostřed roku jeden táborový den – oddílový čas             
s vedoucím, workshopy a bohoslužby. Na den Lévitů přijeli také sourozenci ze Slovenska. Účast 
byla kolem 50 dětí, převážně účastníků tábora. Podzimní den byl od 10 do 15 hodin a jarní byl 
od 14 hodin s možností přespání, kterou využilo asi 12 dětí.

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). Každý rok se proto scházíme a radíme, 
jak finance rozdělit mezi misionáře.

V minulém a tomto roce šlo o Dohnalovy, kteří slouží v Chorvatsku, o Ivanu Šímovou, která 
slouží v  Asii, a  o  Patočkovy, kteří jezdí pravidelně do  Kambodže, kde pořádají ve  spolupráci 
místní s církví úspěšné evangelizace. 

Rozhodli jsme se podpořit již čtvrtý misijní výjezd naší mládeže do Estonska a třetí výjezd 
do Řecka. Na další, tedy třetí rok, 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 další jednotlivce, a  to Kláru Božovskou, která odjela na  3 měsíce studovat 
misijní školu v Mosambiku v Africe. Tuto školu spolu se sirotčincem založili Rolland & Heidi 
Baker. Dále Pavla Bukáčka, který odjel na 3 měsíce do USA na International Children’s Ministry 
Institute (ICMI) pod záštitou Latter Rain Ministries (LRM Missions). LRM Missions je meziná-
rodní charismatická organizace fungující za účelem šíření evangelia Ježíše Krista do celého světa             
a budování církve.

V září 2014 navštívil podpůrný tým naše misionáře Jirku a Katku Dohnalovy v Chorvatsku 
ve městě Rovinj.

Cestou zpět jsme navštívili manžele Petra a Evu Böhmovy, kteří v Nové Gorici (Slovinsko), 
působí jako misionáři čtrnáctým rokem. Kdysi byli členové našeho sboru „Na Maninách“.

3. února 2015 měla Klára Božovská program o své misijní cestě do Afriky.
V únoru 2015 Luboš Ondráček, Jirka Bukovský a dva bratři z regionu Palmovka opět navští-

vili sbor v Nové Gorici ve Slovinsku. Kromě praktické pomoci se podíleli na kázání a svědectví. 
Luboš s Jirkou také zajeli na krátkou návštěvu do Rovinje, kde se setkali s vedením sboru a sloužili 
na nedělním shromáždění.

Na 21. května 2015 jsme dohodli setkání Luboše Patočky se sborem a vyslechli jeho napínavé 
příběhy z Kambodži, Luboš sdílel svoje zkušenosti z předchozích misijních výjezdů, i své plány 
do budoucna. Byla to také dobrá příležitost k modlitbám za celou rodinu.

14. června 2015 kázal Jirka Dohnal na regionu Palmovka. Další den jsme se s Dohnalovými 
setkali jako Misijní rada a večer pak byla příležitost setkat se s celou rodinou Dohnalů ve sboru. 
Zájemci, kteří přišli, si vyslechli příběhy z misijního pole z města Rovinj v Chorvatsku, kde Jirka 
slouží už 19. rokem.                                                                               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. 

Ve školním roce 2014/2015 bylo osloveno přednáškami 9823 žáků a studentů, z toho bylo cca 
65 % v Praze. Při přednáškách jsem najezdil více než 9700 kilometrů.

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, anti-
semitismus, sexting, kyberšikana a tak dále. Děti jsou konfrontovány s křesťanským pohledem 
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na sexuální čistotu a sexualitu a možná často poprvé slyší, že ještě dnes může někdo tyto hodnoty 
respektovat a nepodléhat mediální masáži o normálnosti promiskuitního života.

V tomto školním roce jsem opět získal grant od F-Nadace na podporu této služby a doufám, 
že se podaří získat prostředky i pro další práci v dalších letech. Byla by škoda ukončit takto roz-
jetou práci, která je velice dobře hodnocena jak pedagogy (v posledním roce jsem také mnohem 
častěji přednášel i pro pedagogy), 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

Již 7. ročník multižánrového festivalu křesťanské kultury proběhl tentokrát v netradičním ter-
mínu, a to v dubnu 2015. Pro změnu již tradičního podzimního termínu jsme se rozhodli z dů-
vodu kumulace velkých akcí (např. kurzy Alfa, Podzimky) na podzim. Tento ročník byl o něco 
méně navštívený, přesto si své diváky našel. Festival také letos poprvé byl v prostorách divadla 
Mana ve Vršovicích a do jeho přípravy se zapojil též místní sbor CČSH.

Festival zahájila divadelní performace Martina Žáka s  autobiografickými prvky o  hledání 
smyslu života, drogové závislosti a  nacházení Boha. Hardcorová skupina Runaway My Son se 
předvedla tentokrát v akustické verzi a dokázala, že jsou dobrými muzikanty, kteří si nemusí po-
máhat hradbou decibelů. Divadelní společnost Kairos II představila hru francouzského drama-
tika Erica – Emmanuela Schmitta Hotel mezi dvěma světy. Toto představení se setkalo s velkým 
ohlasem. Zatím tradičně nejméně navštívený den, tedy čtvrtek, patřil Janovi Skleničkovi s jeho 
hosty s komponovaným pořadem Cello napříč žánry. Všechny organizátory překvapilo, že tento 
pořad byl druhým nejvíce navštíveným programem a  vystoupení Honzy si vysloužilo potlesk 
ve stoje. Pátek patřil výbornému koncertu folkrockového písničkáře Jindry Černohorského s do-
provodnou skupinou. A sobota již tradičně patřila gospelu, tentokrát opět v podání pražského 
souboru Maranatha Gospel Choir.

Celkem festival navštívilo zhruba 540 diváků.
Grantem na festival přispělo též Ministerstvo kultury ČR, za což děkujeme.

Vladimír Vácha

VÝROČNÍ ZPRÁVA KURZY ALFA 2014/2015

Loni na podzim jsme již počtvrté pořádali společnou sborovou Alfu Na Žertvách, současně běžela 
také Alfa pro mládež. 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 27 lidí, 23 prošlo celým kurzem. Část účastníků po Alfě 
pokračovala na kurzu Základy křesťanské víry, během jara jsme pokřtili celkem šest nových křes-
ťanů, což je jeden z nejúspěšnějších kurzů v historii sboru. Svědectví některých účastníků jsme 
během jara mohli slyšet na sborových shromážděních v Ládví i na Střeleckém ostrově.

Kurz Alfy pro mládež v minulém roce proběhl v menším rozsahu. Neevidovali jsme přesné 
počty, ale odhadujeme, že kurz navštívilo okolo 10 hostů z nichž zhruba 5 chodilo pravidelně. 
Ve skupině hostů byli částečně již znovuzrození křesťané, kterým kurz posloužil spíše jako zá-
klady víry. U nevěřících hostů nevíme u nikoho o výrazné změně. Věříme ale, že se jim na kurzu 
líbilo a pomohl jim při poznávání Boha.
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Rádi bychom na tomto místě poděkovali všem, kteří věnovali svůj čas a pomohli oba kurzy 
uspořádat. Ať už v týmu u stolů, nebo v technickém týmu, obojí má pro Boží království stejnou 
hodnotu, protože pořádání kurzu je týmová záležitost a jedno bez druhého nedává smysl. Díky!

Zpracovali: Miloš Poborský a Martin Šindelář

ZÁKLADY KŘESŤANSKÉHO ŽIVOTA 2015

„Základy“ probíhaly ve  sborové budově od  ledna do  dubna a  měly tradičně 14 přednášek, se 
stejnými tématy jako dříve. Druhým rokem začaly už na začátku, ne na konci ledna, aby plynu-
leji navázaly na podzimní Alfu. Šlo o devětadvacátý 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 44. běh). Záznamy promluv jsou vyvěšeny na sborovém webu (http://kspraha.cz/kestazeni/
zaklady).

Na Základech sloužil tým posílený o několik vedoucích z Alfy. V návaznosti na Alfu jsme 
po  promluvě opět zařadili skupinky, kterých bylo pět. Jiří Bešta a  Kateřina Hunalová vedli 
chvály a zapojili se na skupinkách. Skupinky vedli Petr Zůna, Anna Slobodová, Petr a Kristýna 
Leitermannovi, Tomáš Dittrich a Martin Šindelář. Přednášky měl Tomáš Dittrich, Martin Šindelář  
a David Ptáček. Na setkání věnovaném naplnění Duchem sloužila Renata Kunzmannová mod-
litbami za  naplnění svatým Duchem. Kateřina Hunalová prodávala knížky. Technicky pomá-
hal Jakub Homolka (úprava sálu, promítání). Zvukaři se střídali. Moučníky na střídačku pekly 
ochotné sestry za sboru.

Průměrně chodilo (bez sloužícího týmu) 13 účastníků (o 2 méně než před rokem) v širokém 
věkovém spektru (od 17 do cca 75 let). Podle ankety, kterou na konci kurzu vyplnilo 11 účast-
níků, bylo 5 z nich absolventy loňské Alfy a Alfy pro mládež. Chodili pravidelně (průměrně 9 
setkání). 3 respondenti uvedli, že na Základech přijali nový život v Kristu, nejméně 4 účastníci 
byli pokřtěni. Dva respondenti byli uzdraveni, jeden přijal vysvobození, u 5 zmizel zmatek nebo 
nejistota ve vztahu k Bohu. 5 účastníků nebylo členem žádného společenství,  4 z nich se rozhodli 
do společenství vstoupit.

Tomáš Dittrich
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JAK JSME HOSPODAŘILI OD ZÁŘÍ 2014 DO SRPNA 2015

Celý sbor
Celkové příjmy z řádných sbírek (desátky)  6 990 966 
Nárůst oproti minulému období 0,13 %
Aktiva k 31. 8. 2015 celkem  22 303 760    
Z toho finanční aktiva – banky  2 915 291    
Z toho finanční aktiva – pokladny  303 212    
Výsledek hospodaření za období 09/2014–08/2015 – zisk  353 529    

   
Centrum
Příjmy
Odvody z regionů (24 % z desátků)  1 703 609    
Nájem sb.prostor vč.zařízení  131 076    
Tržby za služby (semináře, kurzy, zvučení)  48 645    
Tržby za zboží (knihy, CD, Sbor. dopis)  18 147    
Úroky (běžný a spořící účet, ostatní)  15 789    
Kurzové zisky  758    
Evangelizace  – dary (Alfa, DDZ)  40 524    
Příjem od regionů  na evangeliz. (Alfa, DDZ)  44 990    
Dary – ostatní (na Místa uzdr., Izrael, ATM atd.)  131 041    
Nadační příspěvek F-nadace (činnst V. Váchy)  246 105    
Příjem od regionů (Střelecký ostrov, dataproj., auto)  71 350    
Ostatní 
Celkem příjmy  2 452 034    
Výdaje
Režie (kanc. potřeby, potraviny, aparatura)  58 102    
Režie – Sborový dopis  38 223    
Pohonné hmoty  18 785    
Prodané knihy D. Drápala  6 688    
Servis (auto, ost. zařízení)  2 351    
Cestovné  20 446    
Služby (účetní, zvučení, graf. práce, údržba PC atd.)  163 100    
Služby V. Váchy (podpora F-nadace)  258 815    
Mzdy a dohody o prov.práce  367 895    
Mandátní smlouvy (Ondráček, Hoblík, Kácha)  748 194    
Mandátní smlouvy (Kácha – Izrael–konvokace)  46 000    
Nájem (sb. shromáždění)  196 379    
Ostatní služby (ubytování, stravování, semináře atd.)  114 632    
Poštovné  3 656    
Telefonní poplatky  12 545    
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Evangelizace (Alfa, DDZ)  69 716    
Ostatní náklady (bank. popl., pojištění, stud. fond atd.)  16 666    
Dary a čl.příspěvky  90 746    
Celkem  2 232 939    
Výsledek hospodaření  219 095    
Zůstatek na účtu střediska Centrum k 31. 8. 2015  402 136    

Středisko Žertvy (stavební fond)
Příjmy
Odvody z regionů (10 % z desátků)  709 835    
Nájem sb.prostor – regiony  129 416    
Nájem sb.prostor – ostatní  128 922    
Ostatní  3 089    
Celkem  971 262    
Výdaje
Režie  30 604    
Energie (elektřina, vodné, stočné)  254 455    
Opravy a udržování  63 284    
Služby (úklid, správa budovy atd.)  149 307    
Pojištění majetku  18 901    
Odpis budovy  354 778    
Celkem  871 329    
Výsledek hospodaření  99 933    
Zůstatek na účtu k 31. 8. 2015 -2 312 796    

Misijní rada
Příjmy
Odvody z regionů (4 % z desátků)  283 933    
Příjmy z regionů na misii  55 250    
Celkem  339 183    
Výdaje
Mzdy včetně mandátních smluv  54 000    
Dary NF KMS – Dohnalovi  90 000    
Dar – Wycliffe Bible Translators  50 000    
Dar – SKP Y-port Jihlava (L. Patočka)  20 000    
Misijní výjezd do Estonska  44 758    
Misijní výjezd do Řecka  39 500    
Misijní výjezd do Slovinska  6 309    
Misjní výjezd do Chorvatska  2 089    
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Zaokrouhleno na celé koruny. Zpracovali dne 12. 10. 2015 J. Homolková, L. Ondráček.

Školné (P. Bukáček, K. Božovská)  23 000    
Ostatní  5 002    
Celkem  334 658    
Výsledek hospodaření  4 525    
Zůstatek na účtu k 31. 8. 2015  42 612    

Grantová komise
Příjmy
Odvody z regionů (3 % z desátků)  212 954    
Výdaje
Dar – Nadační fond Nehemia  30 000    
Dar – Komunit. centrum Zvánovice  40 000    
Dar – RUN Ministries (na Nepál)  25 317    
Dar – Isachar o.s.  40 000    
Celkem  135 317    
Výsledek hospodaření  77 637    
Zůstatek na účtu k 31. 8. 2015  101 524    

Středisko mládež
Příjmy
Sbírky a dary  45 291    
Výdaje
Mandátní smlouva (D. Frantíková)  251 045    
Nájem (Šestá)  32 000    
Režie (potraviny, pozvánky atd.)  37 605    
Celkem  320 650    
Výsledek hospodaření -275 359    
Zůstatek na účtu k 31. 8. 2015 -860 305    

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 2014/2015 
VEDENÍ
Pastor: Pavel Louthan – pověřen vedením regionu 
Starší: Pavel Louthan, Pavel Ondrák 
Vedoucí skupinky: Pavel Louthan, Marcela Ondráková, Zdena Kačírková 

DALŠÍ SLUŽBY
a) pokladník: Magdalena Louthanová
b) zástupce v grantové komisi: Vít Záruba
c) reg. knihovna: Helena Zárubová, Líba Kobyláková

PERSONÁLNÍ ZPRÁVY
Narození: Samuel Bouda
Celkem přibylo: dětí – 1
Výstupy: Radka Novotná – přestup na region Střed 
Celkem ubylo: dospělých – 1
Počty členů k 31. 8. 2015

počet dospělých členů – 17
počet pokřtěných dětí (do 18 let) – 6
počet nepokřtěných dětí (do 18 let) – 6
počet členů dlouhodobě v zahraničí a pod. – 7

AKCE A SPECIÁLNÍ ČINNOSTI BĚHEM ROKU
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 podílela Radka Novotná, Pavel Ondrák, Helena, Johana, Veronika a David 
Zárubovi, Miloš a Zdena Kačírkovi, Líba Kobyláková.
Několik členů regionu se zúčastnilo úklidových brigád 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 Johany 
Zárubové do Mezinárodního domu modliteb v Jeruzalémě.
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FINANČNÍ ZPRÁVA ROČNÍ REGIONU ČERNÝ MOST
Příjmy 
Desátky  277 446
Ostatní  400
Celkem  277 846

Výdaje 
Podíl na společ.sb.výdajích  66 587
Podíl na misijním fondu  11 098
Podíl na stavebním fondu  27 745
Podíl na darech navenek  8 323
Mzdy vč.mandát.smluv  20 000
Nájemné  6 150
Režie  14 577
Dary, čl.přísp.  35 563
Evangelizace  1 539
Celkem  191 582
Výsledek hospodaření  86 264
Zůstatek na účtu k 31. 8. 2015  749 923

HODNOCENÍ
HODNOCENÍ MINULÉHO ROKU A VÝHLED DO OBDOBÍ 2015/2016
Z důvodu malého počtu členů regionu jsme během uplynulého období nepořádali veřejné boho-
služby. Členové regionu měli možnost navštěvovat bohoslužby regionu Východ nebo Palmovka. 

Během minulého období se nepodařilo život regionu obnovit. Vzhledem k tomu, že většina 
členů nevidí jako praktické a  jako Boží vůli, aby region Černý Most formálně dál pokračoval, 
starší sboru rozhodli region Černý Most zrušit.

Členové regionu přestoupí na jiné regiony popř. do jiného sboru. 
Starší i členové regionu nevzdávají výhled do budoucna na fungující společenství na Černém 

Mostě. 
Zpracoval: Pavel Louthan 

VÝROČNÍ ZPRÁVA REGIONU HOSTIVAŘ ZA ROK 2014/2015 
VEDENÍ
Starší: Kordula Václav, Hejnic Josef
Vedoucí skupinky: Kordula Václav, Hejnic Josef jr., Eva a Arnošt Kobylkovi, Josefa a Petr Potfajovi

DALŠÍ SLUŽBY
a)  nedělka: vede Eva Podrazilová; Eva Kobylková, Josefa Potfajová, Noemi Podrazilová, 
 Petr Kobylka
b)  chvály: Jakub Hejnic, Noemi Podrazilová, Anežka a Alžběta Kordulovy; 
 hosté: Tereza Kluzová, Mirek Hoblík, Hanka Hoblíková; chvály s prapory: Tereza Hejnicová,
 Pavel Podrazil, Ivan Janecký
c)  pokladník: Pavel Podrazil
d)  příprava večeře Páně: Zuzana Hejnicová, Eva Podrazilová, Eva Kobylková
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e)  kázání: Václav Kordula, Arnošt Kobylka, Tereza, Jakub a Josef Hejnicovi, hosté (P. Game, 
 M. Prosner, T. Božovský, L. Ondráček)
f)  atd. další specifické služby na regionu
 Vítání hostů před bohoslužbami: Monika Kordulová, Pavel Podrazil, Zdenka Řeháková, 
 Eva Kobylková, Ivan Janecký a mnozí další;
 Modlitební před bohoslužbami: Zuzana Hejnicová
 Vedení nedělních shromáždění: Václav Kordula, Tereza Hejnicová, Arnošt Kobylka, 
 Jakub Hejnic, Petr Kobylka
 Příprava občerstvení po bohoslužbách: Eva Podrazilová, Zdenka Řeháková, Eva Kobylková,
 Monika Kordulová, Zuzana Hejnicová, Josefa Potfajová, a stálí hosté Libuška Jordánová,
 Tereza Kluzová a další
 Modlitební skupina: Zuzana Hejnicová, Monika Kordulová, Eva Podrazilová
 Modlitební krytí: Helena Tattermuschová
 Zvučení venkovních akcí a větších uvnitř: Josef Hejnic jr.
 Zajišťování pronájmů a prostor pro nedělní bohoslužby: Monika Kordulová

PERSONÁLNÍ ZPRÁVY
Vstupy: Josef Hejnic jr., Petr Kobylka
Celkem přibylo:  dospělých – 2

 dětí – 0
Vyloučení: 1
Celkem ubylo:  dospělých – 1
 dětí – 0
Počty členů k 31. 8. 2015

počet dospělých členů – 17
počet pokřtěných dětí (do 18 let) – 5 
počet nepokřtěných dětí (do 18 let) – 1 
počet členů dlouhodobě v zahraničí a pod. – 2

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

Proběhla v KC Imanuel na Dlouhém (Vysočina) společně s regionem Střed v červenci 2015
b)  další akce

Víkendový výjezd v květnu 2015 do Doks spolu s hosty
Ekumenická bohoslužba ve spolupráci s dalšími místními sbory a farnostmi v lednu 2015
1x měsíčně pravidelné společné modlitební setkání vedoucích sborů a farností z Hostivaře, 

 Petrovic a Uhříněvse
Veřejné bohoslužby venku, Rodinné odpoledne v  lesoparku, Odpoledne modliteb a  chval,  

 Modlitební vycházka za Hostivař

MIMO REGION
a)  evangelizace

Hledání pokladů
misijní práce na Hradčanech s cílem založit časem další region.
Pouliční evangelizace se zvaním na Dny dobrých zpráv; téměř každá akce pořádaná venku má 

 také misijní rozměr (viz výše).
Vánoční divadlo 
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b)  další akce
c)  další činnosti mimo region: Arnošt Kobylka předsedá revizní komisi, Jakub Hejnic 
 krátkodobá misie v Řecku, zvučení Alfa kurzů; Josef Hejnic jr. zvučení na Šesté 
 a kapely Mlask. 

FINANČNÍ ZPRÁVA ROČNÍ REGIONU HOSTIVAŘ 
Příjmy 
Desátky  475 181
Ostatní  17 019
Celkem  492 200

 
Výdaje 
Podíl na společ.sb.výdajích  114 044
Podíl na misijním fondu  19 007
Podíl na stavebním fondu  47 518
Podíl na darech navenek  14 255
Mzdy vč.mandát.smluv  -
Nájemné  25 550
Režie  22 318
Dary, čl.přísp.  7 350
Evangelizace  1 912
Celkem  251 954
Výsledek hospodaření  240 246
Zůstatek na účtu k 31. 8. 2015  240 246

HODNOCENÍ
Jsme na začátku regionálního života: na jaře jsme postupně rozvinuli samostatný provoz včetně 
nedělí. Blízké vztahy se uplatňují ve skupinkovém životě, v osobních přátelstvích i ve společné 
službě směrem ven. 

ČÍM MŮŽEME PROSPĚT OSTATNÍM 
Můžeme motivovat a  povzbuzovat v  oblasti misijní práce ve  svém okolí a  v  zakládání nových 
regionů. V tomto směru se snažíme sami pracovat dál. Máme propracovaný systém vzájemného 
modlitebního krytí i přímluvných modliteb v širším pojetí. 

HODNOCENÍ MINULÉHO ROKU 
Rok byl úspěšný v pohledu stabilizace života regionu, na druhou stranu jsme zůstali dost daleko 
za očekáváním početního růstu. Přestože na skupinky i bohoslužby a akce směřované ven chodí 
řada „stálých hostů“, nedaří se motivovat je k překonání pomyslné bariéry závazného členství. 
Určitou komplikací je také skutečnost, že nemáme stálé místo nedělních bohoslužeb.

VÝHLED DO BUDOUCNA 
Vedle zachování vnitřní soudržnosti a obětavosti bychom rádi rozvinuli praktický vliv kultury 
Božího královsví ve svém okolí a (dá-li Pán) rostli do hloubky, ale také početně. Máme naději 
na „stálou adresu“ nedělních shromáždění a na růst prostřednictvím mladé generace.
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VÝROČNÍ ZPRÁVA REGIONU JIH ZA ROK 2014/2015
VEDENÍ
Pastor: Miloš Poborský
Starší: Stanislav Roubal
Vedoucí skupinky: Stanislav Roubal, Míša Zoubková, Dan Drápal, Karel Petrák, 

Helena Koblihová – skupinka pro ženy od dubna 2015

DALŠÍ SLUŽBY
a)  nedělka: Josef a Jana Machulkovi, Martina a Jakub Šplíchalovi, Lucie Bendová,  
 Eliška Zlonická, Adéla a Johana Ptáčkovy, Radek a Monika Čermákovi, Martin a Eliška Kočí, 
 Eva Poborská, Martin a Dana Bartošovi, Jan Hučín, Adam Petráček (mládež)
b)  chvály: Michaela Zoubková, Radek Čermák, Jaromír Hrad, Jan Sklenička, Míša Machulková, 
 Eva Poborská, Jiří Jelínek s kapelou WVision, Iveta Kuželová, Jan Knížek, Kamil Nešetřil
c)  pokladník: Jindra Soukupová
d)  příprava večeře Páně: Tomáš Bártík a Alena Sanislová
e)  zástupce za region ve mzdové komisi: Stanislav Roubal
f)  zástupce v misijní komisi: Eva Poborská
g)  kázání: Miloš Poborský, Dan Drápal, Stanislav Roubal, Lubomír Ondráček, Matouš Zoubek, 
 Ota Kunzmann, Jiří Bukovský, Jan Hučín, Nataly Hardy, Jan Bakker
h) letní tábory: Míša Machulková, Mirek a Renata Stodůlkovi, Martina a  Jakub Šplíchalovi, – 
 Tábor Lévitů; 
 letní tábor pro rodiny s dětmi pod tee-pee: Radek Čermák
 letní sportovní tábor pro děti v Horní Blatné: Josef Machulka
i)  zvučení: Jiří Zlonický, Matouš Zoubek, Jakub Šplíchal
j)  promítání: Matouš Zoubek, Lucie Flajšmanová, Dávid Pangrác
k)  grafika, pozvánky, tvorba web. stránek: Matouš a Míša Zoubkovi
l)  narozeniny: Jirka a Zoja Zloničtí
m)  Zadáno pro dámy: Dana Bartošová, Eva Poborská, Zoja Zlonická, Míša Zoubková
n)  Začít znovu: Jan Hučín, Daniela Čížkovská, Eva Kučerová
o)  služba v AGLOW, překlady na shromáždění: Daniela Čížkovská
p)  služba v ICEJ, vaření na sborových akcích: Marie Denková
q)  služba na místech uzdravení: Stanislav a Marie Roubalovi slouží modlitbou nemocným  
 na Místech uzdravení.
r)  příprava sálu a aparatury pro bohoslužby: Matouš a Michaela Zoubkovi, Jiří Zlonický 

a další členové regionu 
s)  regionální fonotéka v mp3 na webu: Jiří Zlonický
t)  modlitební: schází se u Dáši Blažkové 
u)  divadelní společnosti Kairos II.: hraje Adam Petráček

PERSONÁLNÍ ZPRÁVY
Vstupy: Míša Machulková, Jan, Karolína a Hedvika Hučínovi, Olina Šípová, 
Narození: Veronika a Michal Krejčí, 2. 11., Izák Petráček 27. 3.
Celkem přibylo: dospělých – 3

 dětí – 5
Výstupy: Renata Marková – přestup do TCV, Jiří Ptáček
Vyřazení z evidence: Anežka a Eliška Hejrovské
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Celkem ubylo: dospělých – 3
 dětí – 1

Svatby: Stanislav Roubal a Marie Šímová, Milan Bareš a Eliška Zlonická
Křty: Markéta Sofroňová, David Drahota, Alena Částková, Hana Částková
Počty členů k 31. 8. 2015

počet dospělých členů – 52
počet pokřtěných dětí (do 18 let) – 7
počet nepokřtěných dětí (do 18 let) – 29
počet členů dlouhodobě v cizině a pod. – 2

AKCE A SPECIÁLNÍ ČINNOSTI BĚHEM ROKU
PRO REGION
a)  regionální dovolená: zimní dovolená v Horní Blatné
 letní dovolená Špindlerův mlýn
b)  akce pro děti: mikulášská slavnost pro děti u Kočích,
 výjezd rodin do Horní Blatné (květen 2015) Radek Čermák,
 Ostrovský orientační běh (říjen 2014) Radek Čermák

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

FINANČNÍ ZPRÁVA ROČNÍ REGIONU JIH
Příjmy 
Desátky  654 841
Ostatní  83 212
Celkem  738 053

Výdaje 
Podíl na společ.sb.výdajích  157 162
Podíl na misijním fondu  26 194
Podíl na stavebním fondu  65 484
Podíl na darech navenek  19 645
Mzdy vč.mandát.smluv  350 320
Nájemné  270 000
Režie  36 786
Dary, čl.přísp.  53 850
Evangelizace  4 685
Celkem  984 126
Výsledek hospodaření -246 073
Zůstatek na účtu k 31. 8. 2015  418 828

HODNOCENÍ
CHARAKTERISTIKA REGIONU
Vzhledem k malým personálním změnám se region výrazněji nemění, nejsilněji jsou zastoupeny 
rodiny s dětmi.
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ČÍM MŮŽEME PROSPĚT OSTATNÍM
Stanislav a Marie Roubalovi slouží modlitbou nemocným na Místech uzdravení.
Miloš Poborský pomáhá vést kurzy Alfa na celosborové rovině.
Jan Hučín vede kurz Začít znovu.
Dana Bartošová vede setkávání žen Zadáno pro dámy.

HODNOCENÍ MINULÉHO ROKU
Máme za sebou první celý rok setkávání ve vlastních pronajatých prostorech na Budějovické. Je 
tedy na čase zhodnotit, zda a  jakým způsobem prostory pomohly k rozvoji duchovního života 
regionu.

Možnost vlastních prostor přinesla dvě nové aktivity, setkávání žen jednou za měsíc s názvem 
„Zadáno pro dámy“. V úvodu je zpravidla krátké povzbudivé slovo na biblické téma, a pak už se 
ženy věnují nejrůznějším aktivitám, nejčastěji rukodělným.

Druhou aktivitou je kurz Začít znovu, který proběhl již třikrát, pokaždé asi pro osm účast-
níků. Kurz se věnuje lidem, kteří prošli zkušeností rozchodu a rozvodu. Na kurz byly velice dobré 
ohlasy.

Na jaře jsme se pokusili zahájit regionální běh kurzu Alfa, nicméně podařilo se nám pozvat 
pouze jediného účastníka, a tak jsme kurz neotevřeli. 

Skupinky vedli Dan Drápal, Standa Roubal a Karel Petrák. Vedoucí skupinek se pravidelně 
schází a hledají cesty, jak sloužit lidem a skupinky vést.

Během celého roku probíhala každý čtvrtek na Budějovické pod vedením Dana Drápala ote-
vřená skupinka. Záměr, aby se čtvrteční otevřená skupinka stala vstupní branou do sboru, se po-
dařilo naplnit jen částečně. Výhodou bylo, že skupinka se konala i o prázdninách s účastí zhruba 
stejnou jako během školního roku. Běžná účast na skupince je asi 10 lidí, ale někdy se nás tam 
sešlo i ke 20.

Skupinka Standy Roubala pokračovala v navštěvování dvakrát za rok (Velikonoce, Vánoce) 
Dům pro seniory. Záměrem je oslovit seniory, přinést Boží slovo a chvály, zvěstovat evangelium, 
pohovořit se seniory, modlit se s nimi a obdarovat je drobnými dárky. Senioři se na tato opako-
vaná setkání těší. Vstříc návštěvám vychází i ošetřovatelský tým domu.

Chvály vedla Míša Zoubková spolu s  Radkem Čermákem, doplňovali je ponejvíce Mirek 
Hrad a Honza Sklenička, někdy i s Míšou Machulkovou nebo Evou Poborskou. V případě potřeby 
zveme další muzikanty z jiných regionů.

Regionální modlitební probíhaly na Budějovické jednou za měsíc. Zvláště během podzimu 
2014, možná kvůli novým prostorám, účast narostla, sešlo se nás i 12. Pak se ale vrátila k původní 
návštěvnosti cca 6-8 lidí. Probíhají také modlitební nedělní odpoledne u Dáši Blažkové. Účast je  
o něco menší, chodí cca 2-4 lidé.

Nedělní škola byla i v tomto školním roce rozdělena na dvě oddělení. Služebníci v NŠ a ro-
diče sloužili povětšinou celý měsíc. Používali jsme sborové učební plány. Duchovní práci rodičů 
s dětmi podporujeme formou sdílení nad pracovními sešity. Snažíme se také na různých akcích 
vytvářet prostor pro rozvoj blízkých přátelských vztahů mezi dětmi.

Radek Čermák také připravil dvě mimořádné akce pro děti – tradiční Mikulášskou s hrou 
a rozdáváním dárků a Vánoční hru na Starém Městě.

Jana Machulková uspořádala výjezd pro ženy na Šumavě s vyučováním Lenky Spěváčkové.
Ivana Šímová po dokončení jazykových studií odjela začátkem září 2014 sloužit do své země. 

Díky informačním mailům jsme s ní v kontaktu, modlíme se za její misijní službu a také ji v rámci 
možností finančně podporujeme.

Zdravotní stav Matěje Stodůlky zůstává po dvou letech od smutné události v podstatě stejný. 
Nyní je umístěn v léčebně v Hořovicích, během roku jej byli někteří členové regionu navštívit, aby 
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se za něj modlili. I nadále píšeme zájemcům občasník s aktuálními informacemi a pokračujeme 
v modlitbách za něj. Modlíme se také za Viktora Burdu, se kterým jsou jen sporadické kontakty, 
a jehož zdravotní stav zůstává neutěšený.

V únoru byla tradiční regionální zimní dovolená v Horní Blatné. Počasí nám přálo, sněhu 
bylo dostatek jak na  běžky, tak na  sjezd. V  létě jsme uspořádali dovolenou ve  středisku Eljon 
ve Špindlerově mlýně. Abychom naplnili celou budovu, oslovili jsme s nabídkou účasti odběratele 
článků Dana Drápala. Vyšla z toho skupina složená z křesťanů z několika různých církví z celé 
republiky. Na začátku jsme se vzájemně neznali, podařilo se ale vytvořit nadstandardně dobré 
společenství, takže se nám pobyt velice vydařil. Přes den jsme chodili na hřebenové túry, večerní 
programy měl Dan Drápal na téma Úskalí na cestě ke zralosti.

Pokřtili jsme celkem čtyři lidi, kteří uvěřili na podzimním běhu kurzu Alfa, který proběhl 
ve sborových prostorech Na Žertvách.

V létě 2015 jsme se scházeli dohromady jako celý sbor v letním kině na Střeleckém ostrově. 
Účast členů regionu je však na těchto shromážděních relativně nízká.

I tento rok jsme měli výrazně deficitní hospodaření. V létě se nám ale podařilo navázat spo-
lupráci se sborem převážně nigerijských křesťanů The Redeemed Christian Church of God, kteří 
na sebe vzali necelou polovinu nájmu. Ačkoliv je plánovaný rozpočet na další období stále ještě 
deficitní, v tuto chvíli se dá říci, že v těchto prostorech se budeme scházet i po uplynutí dvouleté 
nájemní smlouvy, která vyprší v březnu 2016.

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.

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 2015/2016
Minulý školní rok byl obdobím stabilizace a také určitým mapováním našich možností a obdaro-
vání, která mají nyní možnost být ve vlastních prostorech zrealizována. Bude pokračovat scházení 
Otevřené skupinky. Na podzim 2015 jsme naplánovali otevřít další, již čtvrtý běh kurzu Začít 
znovu (pro nedostatek zájemců jsme jej nakonec neotevřeli) a znovu budeme pořádat regionální 
běh kurzů Alfa (probíhá s cca 4 stálými a dalšími občasnými hosty). Zvažujeme možnost otevřít 
pilotní běh nového kurzu o finančním správcovství Peníze a já.

Nedělní škola se bude i v tomto školním roce scházet ve dvou odděleních, školním a před-
školním. Letos však nastala změna v organizaci. Školní NŠ se rozhodli po celý rok zařídit a vést 
Radek Čermák a Jana Machulková. Předškolní NŠ bude zorganizovaná podobně jako loni s tím, 
že budeme používat sborový program Bůh mě má rád. Vzhledem k rostoucímu počtu pokřtěných 
dětí ve věku nad 12 let bude Adam Petráček pokračovat ve službě mládeži, schází se 2x měsíčně.

Chystáme zimní dovolenou na přelomu února a března 2016 v Horní Blatné. Zvažujeme, zda 
v létě 2016 uspořádáme letní regionální dovolenou.

Letošní podzim je Budějovická díky spolupracujícímu sboru poprvé po večerech takřka plně 
využita a jsme rádi, že může sloužit Božímu království.

Zpracoval: Miloš Poborský
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VÝROČNÍ ZPRÁVA REGIONU JIHOVÝCHOD ZA ROK 2014/2015 
VEDENÍ
Pastor: Zdeněk Rašovský 
Poradní tým: Elena Zemanová, Tomáš Pešl, Vlasta Sotorníková, Laďka Ebenstreitová
Vedoucí skupinky: Babeta Rašovská, Elena Zemanová, Zdeněk Rašovský, Richard Sotorník

DALŠÍ SLUŽBY
a)  nedělka: Vlasta Sotorníková, Babeta Rašovská, Kristýna Leitermannová, Petr Leitermann, 
 Tomáš Pešl, Emma Rašovská
b)  chvály: Markéta Heřmanská, Martin Heřmanský, Matěj Heřmanský, Katka Naitová, 
 Vašek Hájek, Monika Walker, Marek Markov, Věra Markovová, Richard Sotorník 
c)  pokladník: Andrea Pešlová
d)  příprava večeře Páně: Vlasta Sotorníková 
e)  zástupce za region ve mzdové komisi: není
f)  zástupce v grantové komisi: není
g)  zástupce v misijní radě: není
h)  kázání: Zdeněk Rašovský, Lubomír Ondráček, Robert Filip, Marek Markov, Ráchel Bícová, 
 Jiří Bukovský, Michal Klesnil, David Snell
h)  letní dovolená: Andrea Pešlová
ch)  dárky pro děti: Eliška Táboříková
i)  dětská kapela: Monika Walker, Martin a Markéta Heřmanští
j)  pomocníci Marcelky Losenské a Jarušky Vondráškové: Zdeněk Rašovský, Monika Walker,  
 Andrea a Tomáš Pešlovi
k)  Místa uzdravení: Monika Wlaker, Laďka Ebenstreitová
l)  Chvály na Václavském náměstí: Monika Walker
m)  celosborová Alfa: Kristýna Leitermannová, Petr Leitermann
n)  příprava a koordinace vánočního shromáždění a nedělí: Vlasta Sotorníková,  
 Babeta Rašovská, Tomáš Pešl, rodina Heřmanských, Dominik Rašovský
o)  Vedení modlitební chvíle před regiony: Babeta Rašovská

PERSONÁLNÍ ZPRÁVY
Vstupy: Richard a Zuzka Sotorníkovi (návrat ze zahraničí), Veronika a Petr Tichý  
 (zařazení do evidence)
Celkem přibylo: dospělých – 4
  dětí – 5
Výstupy: Monika Walker, Václav a Zdenka Hájkovi (CB Šeberov)
Celkem ubylo: dospělých – 3
  dětí – 3
Křty: 1 (Jaruška Vondrášková)
Počty členů k 31. 8. 2015

počet dospělých členů – 26
počet pokřtěných dětí (do 18 let) – 2
počet nepokřtěných dětí (do 18 let) – 16
počet členů dlouhodobě v zahraničí a pod. – 4
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AKCE A SPECIÁLNÍ ČINNOSTI BĚHEM ROKU
PRO REGION
a)  regionální dovolená: Dovolená 2015 – Dolní Morava, Králický Sněžník 
 
MIMO REGION
a)  evangelizace
 Manželské večery, celosborová Alfa 
b)  atd. další akce

FINANČNÍ ZPRÁVA ROČNÍ REGIONU JIHOVÝCHOD
Příjmy 
Desátky  392 717
Ostatní  8 745
Celkem  401 462

Výdaje 
Podíl na společ.sb.výdajích  94 252
Podíl na misijním fondu  15 709
Podíl na stavebním fondu  39 272
Podíl na darech navenek  11 782
Mzdy vč.mandát.smluv  232 800
Nájemné  66 350
Režie 18 882 
Dary  7 737
Evangelizace  11 823
Celkem  498 607
Výsledek hospodaření -97 145
Zůstatek na účtu k 31. 8. 2015  912 902

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
Dětská kapela – skupinka pro děti, Manželské večery

HODNOCENÍ MINULÉHO ROKU
V mnohém jsem vděčný za další rok, který jsem mohl prožít na našem regionu. I přesto, že ne-
rosteme početně ani finančně, tak mám radost ze společenství, které máme. Statisticky region 
nevyrostl a finanční pokles z minulých let pokračoval. V dalším roce bude snížen plat hlavního 
vedoucího, aby se vyrovnal rozpočet. Rád bych poděkoval všem za dary a finanční podporu, kte-
rou regionu věnovali.

Poradní tým fungoval podobně jako v  minulých letech. Během roku jsme nemuseli řešit 
žádnou krizovou situaci. Věnovali jsme se přípravě vánočního shromáždění a regionální dovo-
lené. Na podzim loňského roku pak přípravě Manželských večerů, které probíhaly ve spolupráci 
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s místní katolickou farností. Večery navštěvovalo pravidelně devět manželských párů a podle je-
jich hodnocení byly přínosné. Zvláštní poděkování patří Ajce Pešlové za přípravu a organizaci.

Na  regionu pokračovaly tři skupinky. Skupinka Babety Rašovské opět nabízela společen-
ství žen a byla výborným zázemím. Zdeněk Rašovský vedl skupinku pro muže. Skupinka Eleny 
Zemanové změnila během roku svého vedoucího. Po návratu z ciziny převzal vedení skupinky 
opět Ríša Sotorník. 

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 delší dobu. Moc jim děkuji. Nedělka dává prostor pro budování 
našich dětí, které se pomalu blíží do věku dospívání. Proto si velmi vážím času a úsilí každého 
v nedělce. Chci poděkovat i Monice Walker a rodině Heřmanských za páteční kapely pro naše 
děti. Během léta opět probíhala shromáždění na Střeleckém ostrově a mimo prázdnin v KD Ládví. 
Během roku jsme začali spolupracovat s  regionem Hostivař ve  službě na  celosborových shro-
mážděních. Velký dík patří i všem za přípravu vánočního regionu. Rád bych poděkoval zejména 
Kristýně Zemanové, která připravila krásné vánoční dílny pro děti. Tradičně dobré vánoční chvály 
připravili Heřmanští. Během roku proběhly i dva společné obědy po nedělních bohoslužbách. 

Letošní dovolená byla na Dolní Moravě. Myslím, že šlo opět o  velmi dobrý společný týden. 
Vděčný jsem zejména za naše dospívající děti, pro které je společný čas velmi důležitý. Myslím, že 
i nám prospívá společná příprava her a akcí, které nás sbližují.

Navenek pokračovala služba na Místech uzdravení, kde sloužily Laďka Ebenstreitová a Monika 
Walker. Na celosborové Alfě sloužili Petr a Kristýna Leitermannovi a chvály na Václavském ná-
městí pokračovaly díky Monice Walker. 

VÝHLED DO BUDOUCNA
Na podzim začínáme kurzy Alfa ve spolupráci s regionem Jih. Měl bych velkou radost, kdyby se 
nám podařilo přivést hosty z Alfy i na náš region. Během roku chceme začít nedělku pro školní 
oddělení se zaměřením na učednictví. Jednotliví vedoucí se budou střídat po delším období, aby 
se mohli s dětmi více poznat. Rád bych opět uspořádal na jaře Manželské večery. Na region při-
chází poměrně dost hostů a bylo by dobré je více začlenit na skupinkách. 

Zpracoval: Rašovský Zdeněk

VÝROČNÍ ZPRÁVA REGIONU PALMOVKA ZA ROK 2014/2015 
VEDENÍ
Starší: Tomáš Dittrich, Lumír Ptáček
Diakoni: Jiří a Lucie Beštovi
Vedoucí skupinek: Jan Svárovský, Ondřej Svoboda, Anna Slobodová, Zdeněk Zárybnický, 

Jan a Hana Krajníkovi, Kateřina Hunalová (biblická svačinka – něco mezi skupinkou 
a individuální službou)

DALŠÍ SLUŽBY
a) nedělka: Lucie Beštová (hlavní vedoucí)
mladší oddělení: Helena Wachtlová, Marcela Bláhová, Petra Jelínková, Lucie Beštová
střední oddělení: Lída Fialová (Ďoubalová), Aleš Hanzlíček, Martina Sýkorová, Jan Bíca
starší oddělení – chlapci: Laďka Havlová, Luboš Komárek, Pavel Chalupník, Jan Krajník, 
 Pavel Bukáček
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starší oddělení – dívky: Laďka Havlová, Dita Frantíková, Eliška Slobodová
b)  chvály: Jan Knížek, Laďka Havlová, Jan Gagalík, Kamil Nešetřil, Jiří Bešta, Jana Chalupníková, 
 Aleš Novák, 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)  zástupce v grantové komisi: Jan Krajník
g)  zástupce v misijní radě: Jaroslav Sloboda
h)  kázání: Jan Svárovský, Tomáš Dittrich, Lumír Ptáček, Lubomír Ondráček, Jaroslav Sloboda,  
 Dita Frantíková, Šimon Dittrich, Martin Šindelář, Pavel Bukáček, David Ptáček, hosté
ch)  letní tábory: Pavel Bukáček (hlavní vedoucí), Petra Dostálková (hlavní vedoucí),  
 Martin Šindelář, Joel Ptáček, Bohdana Frantíková, Štěpán Ptáček, Tomáš Dostálek,  
 Dita Frantíková, Daniel Kačírek
i)  koordinace bohoslužeb vedených mládeží: Štěpánka Krišicová
j)  koordinace rodinných bohoslužeb (22. 2.): Petra Jelínková
k)  setkání žen: Lucie Beštová
l)  kurzy Alfa: Anna Slobodová, Jiří a Petra Jelínkovi
 kurzy Alfa pro mládež: Martin Šindelář
m)  miniskupinky s probíráním kurzíků s novými zájemci: Tomáš Dittrich, Kateřina Hunalová,  
 Jan Kalina, Martin Šindelář, Pavel Mach
n)  zvukaři: Jan Kalina, David Sloboda, Jiří Jelínek, Štěpán Ptáček, 
o) promítání: Tomáš Dostálek, Štěpán Vávra, Joel Ptáček, Dan Chalupník, Eliška Sýkorová,  
 Dan Bešta, Bohdana Frantíková
p)  koordinace občerstvení pro nedělní školu: Hana a Pavel Chalupníkovi
q)  knihovna, půjčování knih: Jiří Bešta, Veronika Beštová
r)  webové služby: Kamil Nešetřil, Daniel Frantík
q)  Příprava občerstvení po shromáždění: Veronika Beštová, Markéta Beštová, Eliška Sýkorová,  
 Jan a Hana Krajníkovi, Milena, Magdalena a Miloš Černí, Jan Bíca
s)  nástěnka: Hana Krajníková, Tomáš Dittrich
t)  letáky BTM: Vlasta Hauptmannová
u)  modlitební skupinka za  region: kateřina Hunalová, Lumír Ptáček, Lucie Beštová, Anna 
Slobodová, Pavel Bukáček a Tomáš Dittrich.

PERSONÁLNÍ ZPRÁVY
Vstupy: Ondřej Krišica, Jan a Hana Krajníkovi, František Josef Poulíček, Michal Najman,  
 Bohdana Frantíková (návrat z misie), Ivona Stančíková
Narození: Matěj Kalina
Celkem přibylo: dospělých – 7
  dětí – 1
Výstupy: Olina Altmanová (přestup), Jakub, Jana, Matouš a Michaela Jersákovi (přestup), Ludmila 
Fialová (roz. Ďoubalová) (přestup), Barbora Sterziková (přestup)
Vyřazení z  evidence: Jaroslav Šerfel (dlouhodobě v  zahraničí), Sára Bícová, Johana Čunková, 
Anna Slobodová ml.
Celkem ubylo: dospělých – 6

 dětí – 5
Svatby: Luboš a Judit Komárkovi, Jana a Šimon Dittrichovi, Ludmila a Radek Fialovi, 

David a Betty Bukáčkovi
Stříbrná svatba: Lumír a Marcela Ptáčkovi
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Křty: Adéla Mochanová, David Prukner, Marie Hunalová, Korina Lucie Magdalena Podehradská
Změny v počtu a fungování skupinek: Vznikla skupinka Jana a Hany Krajníkových
Počty členů k 31. 8. 2015

počet dospělých členů – 83
počet pokřtěných dětí (do 18 let) – 23
počet nepokřtěných dětí (do 18 let) – 23
počet členů dlouhodobě v zahraničí a pod. – 4

AKCE A SPECIÁLNÍ ČINNOSTI BĚHEM ROKU
PRO REGION
a)  tábory viz výše ch)
b)  regionální dovolená: 25. 7.–1. 8. – Bílý Potok
c)  regionální víkend: 30. 4.–3. 5. – Dobrá Voda u Hartmanic

MIMO REGION
a)  evangelizace

- dětský domov Přestavlky (Eliška a Jan Kalinovi – do jara 2015, Marcela a Lumír Ptáčkovi, 
Aleš Novák, Martin Augustin, Michal Vadlejch, Pavel Bukáček, Ivona Stančíková)

- dětský domov Sedlec: (Laďka Havlová, Filip Hauptmann, Martin Augustin)
- předvánoční mytí oken v Domě s pečovatelskou službou na Bulovce (ve spolupráci s odros-

tem a regionem Sever)
- dětský den v  Jenštejně (nejen pro region, ale i pro místní rodiny s dětmi) (Magda a Petr 

Hlaváčkovi)
- čtení Bible na Karlínském náměstí – úterky (Kateřina Hunalová, Martina Sýkorová)
- misijní práce Bůh národů (Kamil Nešetřil)
- gospely – Gospel Train o. s. (Alena Dobrovolná)
- English camp (Kateřina a Štěpán Vávrovi, Dita Frantíková a další)
- tábor na Ukrajině (Zdeněk Zárybnický)
- krátkodobý misijní výjezd do Estonska (Milena Černá, Martin Šindelář, František Poulíček)
- krátkodobý misijní výjezd do Slovinska (Miloš Černý, Zdeněk Zárybnický)
- krátkodobý misijní výjezd do Řecka (Kamil Nešetřil, Aleš Novák)
- festival Dny dobrých zpráv (Jaroslav Sloboda)

b) další akce
- Finanční kompas (Jiří a Lucie Beštovi)
- Podpůrný tým pro misionáře v Chorvatsku (Anna a Jaroslav Slobodovi)
- kroužky (Tomáš Dittrich)
- IHOPP (David Bukáček)
- služba mládeži (samostatná zpráva v tomto almanachu)
- Základy křesťanského života (samostatná zpráva v tomto almanachu)
- divadelní soubor Kairos II (Jiří, Veronika a Dan Beštovi, Marie Hunalová)
- Dětská konference (Jan a Ráchel Bícovi, Jiří Bešta, Lucie Beštová, Veronika Beštová, Dan 

Bešta, Jan Svárovský)
- večer chval (Jiří Jelínek)
- školení pro zvukaře (Jiří Jelínek)
- kurz o službě dětem na ETS (Ráchel Bícová, Jan Bíca, Lucie Beštová)
- spolupráce s Teen Challenge na Žižkově (Pavel Bukáček, Joel Ptáček, Bohdana Frantíková)
- práce pro ICEJ (Jaroslav Sloboda, Lumír Ptáček)
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FINANČNÍ ZPRÁVA ROČNÍ REGIONU PALMOVKA
Příjmy 
Desátky  1 607 869
Ostatní  19 794
Celkem  1 627 663

Výdaje 
Podíl na společ.sb.výdajích  385 889
Podíl na misijním fondu  64 315
Podíl na stavebním fondu  160 787
Podíl na darech navenek  48 236
Mzdy vč.mandát.smluv  125 382
Nájemné  70 980
Režie  225 932
Dary, čl.přísp.  137 787
Evangelizace  8 318
Celkem  1 227 626
Výsledek hospodaření  400 037
Zůstatek na účtu k 31. 8. 2015  1 153 318

HODNOCENÍ
CHARAKTERISTIKA REGIONU
Poslání regionu vystihují tři proroctví z let 2009–2012, podle kterých máme být pro lidi kolem 
stezkami k životu a nést Kristovo světlo do svého okolí. Konkrétně to znamená, že jako společen-
ství máme druhé přivádět ke Kristu a pomáhat jim, aby se Krista naučili následovat.

Jsme vícegeneračním společenstvím založeným na  vztazích, s  výrazným podílem mládeže 
(řada mládežníků z KS Praha chodí na Palmovku) a rodin s manželi ve středním věku. Máme 
dost dětí a jen velmi málo starších lidí kolem šedesátky. Jsme součástí skupinkového sboru jen 
částečně fungujícího jako skupinkový sbor. Palmovka není výjimkou: členy skupinek není ani 
polovina členů Palmovky.

Velká většina členů regionu jsou Bohu vydaní lidé s  rozvinutou osobní zbožností a někdy 
(zároveň) s nižším očekáváním Božího jednání. Velká většina z nás věří řadu let. Na regionu je 
velké bohatství obdarování.

Někteří členové mají náročná zaměstnání a  tím specifickou možnost sloužit Bohu (podni-
katelka, úspěšný architekt, vysoce postavený úředník státní správy). Řada lidí výrazně investuje 
do specifických služeb (dětské domovy, sborová mládež, chvály, misijní výjezdy).

Po odchodu Martina Čunka, pastora na plný úvazek, máme jako zaměstnance T. Dittricha 
(1/4 úvazku) a J. a L. Beštovy (dohromady 1/4 úvazku). To, že 3 roky máme o půl úvazku méně 
než před tím, vytváří potřebu většího zapojení dobrovolníků, což se částečně děje.

Na nedělních shromážděních se prakticky pokaždé objevují hosté. Pravidelněji chodí 10 no-
vých lidí, 4 z nich přišli kvůli kurzům (Alfa nebo Základy). 

ČÍM MŮŽEME PROSPĚT OSTATNÍM
Máme řadu obdarovaných kazatelů a  kazatelek a  několik hudebních skupin, v  obou oblastech 
jsme po domluvě ochotni vypomoci jiným regionům, u chval se tak už děje.

Řada členů regionu je v rámci sboru spolu se členy jiných regionů zapojena v různých týmech 
(viz přehled působení mimo region), takže spolupracujeme a snažíme se být užiteční.
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Alena Dobrovolná by se v rámci Gospel Train (pořádání gospelových workshopů, zvaní křes-
ťanských zpěváků a  dirigentů gospelu) při dostatečně včasném naplánování určitě dala získat 
k pomoci zorganizovat gospelové bohoslužby.  

HODNOCENÍ MINULÉHO ROKU
V uplynulém období, jako už řadu let, region Palmovka početně stagnoval (což, žel, odpovídá 
stavu celého sboru).

Život společenství byl opravdu činorodý (viz inventární části této zprávy). Stabilně skvěle 
fungovala nedělní škola se čtyřmi(!) odděleními (včetně sobotních výletů a přespávaček) a služba 
v dětských domovech. Svou službu vedoucího týmu pro Přestavlky ukončila Eliška Kalinová, ná-
hrada se stále hledá.

Vznikla nová domácí skupinka. Tři domácí skupinky se scházely jednou za čtrnáct dní, dvě 
nové každý týden. Kromě toho probíhá několik miniskupinek, některé s novými zájemci, s nimiž 
většinou probíráme maninské kurzíky „Na cestu víry“.

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 Teen Challenge na Žižkově, pravidelné výjezdy do dětských domovů 
Sedlec a Přestavlky) má pro region velký význam, i když se do ní zapojoval jen užší okruh členů 
a někteří externisté. Nejsou to samozřejmě jen sociální služby, ale jde o šíření Božího království 
včetně sdílení evangelia.

Přibylo zapojení do misijních výjezdů.
Tři z  účastníků kurzů Alfa byli na  regionu Palmovka pokřtěni, dva z  nich se pravidelně 

účastní života regionu.
„Vyprodaná“ byla regionální dovolená i regionální víkend, na kterém vyučoval David Snell.
Chybí trvalejší společné modlitební nasazení celého společenství, aspoň se snažíme společné 

modlitby zařazovat do nedělních shromáždění.

VÝHLED DO OBDOBÍ 2015/2016
Má-li se naplnit poslání našeho společenství přivádět nevěřící ke Kristu a naučit je Krista násle-
dovat, vyžaduje to konkrétní kroky. Dokud bylo nově obrácených málo, mohl jsem to více méně 
stihnout sám (naštěstí se zapojili i další), ale v uplynulých dvou letech nových lidí nebývale při-
bylo. Pokud v našem společenství najdou jen Krista (to je to největší, co se jim v životě může stát, 
ale pro jejich dlouhodobě zdravý život s Bohem to nestačí), patrně u nás (a možná ani u Krista) 
nezůstanou. Pokud jako region chceme růst, bude výhledově potřeba zapojení dalších pracov-
níků. Záleží zde na obdarování, na osobních možnostech a na prvním místě na vedení Božím 
Duchem, který dává chtění i činění. Členové, kteří jsou k tomu obdarováni a mají kapacitu, mo-
hou oslovovat hosty, zvát je na oběd a případně se zapojit do individuální péče o nově obrácené 
(miniskupinky – kurzíky). Výborná věc je seznámit se s hostem, který přišel poprvé, a nabídnout 
mu modlitbu za uzdravení nebo za jeho potřeby. Ty, kteří se k těmto věcem necítí povoláni, pro-
sím, aby se za nové lidi, o kterých vědí, modlili. Pokud to dovoluje nastavení skupinek, je dobré, 
když vedoucí nebo i členové zvou nové lidi na skupinku.

Pro region jsou skupinky velmi důležité. Máme pět skupinek, z toho dvě nové, ale budeme 
potřebovat další. Po podzimním kurzu Alfa budou patrně potřeba další lidé, aby s hosty Alfy, kteří 
budou chtít pokračovat, začali probírat „kurzíky“.

Pro Palmovku je významná mládež, na  náš region chodí asi nejvíc mládežníků ze sboru. 
Důležité bude, do jaké míry se podaří mládež zapojovat, aby její vliv na regionu sílil.
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V delší perspektivě se nabízí založení nového regionu v Karlíně. Zatím je to ve fázi modliteb, 
dvě sestry už třetím rokem na Karlínském náměstí pravidelně veřejně čtou Bibli.

Celkově k modlitbám je, abychom žili v jednotě a lásce, abychom mnoho lidí pozvali ke Kristu  
a abychom se o ty, kteří pozvání přijmou, dostatečně postarali. Přeju si také, aby v našem spole-
čenství rostla touha po tom, aby lidé poznali Krista a byli zachráněni.

Končím prorockou modlitbou Davida Snella za nás na Palmovce z letošního října: „Modlím 
se za  to, abyste zakoušeli hlubiny Kristovy lásky a  slovem i  skutkem předávali poselství světu, 
který ztratil svou identitu a neví kam a proč jde. Modlím se za to, aby ve vás na Palmovce planul 
oheň svatého Ducha a aby se šířil k dalším lidem.“ 

Zpracoval: Tomáš Dittrich 

VÝROČNÍ ZPRÁVA REGIONU SEVER ZA ROK 2014/2015
VEDENÍ
Pastor: Tomáš Božovský
Diakon: Ondra Paska
Vedoucí skupinek: Tomáš Božovský, Mirek a Květa Šedivých, Zdeněk a Dana Paulusovi, 

Věra Ondráčková, Luboš Patočka, Theodor Kříž, Ondra a Marta Paskovi

DALŠÍ SLUŽBY A AKTIVITY
a)  nedělka: předškolní oddělení: Martina Bezpalcová, Jana Dušková, Veronika Bohuňková,  
 Kristýna Náhlá, Marta Božovská
 školní oddělení: Martin Neužil, Jana Ryklová, Petr Tichavský, Jana Frantíková
 narozeniny dětí a nákup dárků: Marta Pasková
b)  chvály: Aleš Náhlý, Katka Knopová a Ratolesti (Jakub Bezpalec, David Dušek, 
 Viola Dušková, Markéta Pasková), Johana Dittrichová, Jáchym Rykl, Lukáš Ondráček, 
 Jan Hadrávek, Marek Václavík, Luisa Černochová, David Šerý, mládežnické uskupení a hosté 
 (Honza Knížek, Christiana a skupina z Brandýsa)
 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, Jana Frantíková, Luboš Ondráček,  
 Šimon Ondráček a mládežníci, Marta Pasková, Luboš Patočka, Petr Tichavský 
 a hosté: Miloš Kačírek, Igor Rosa, Jan Eriksen, a Marek Prosner
h)  vedení regionálních modlitebních: Lucka Bohatá
ch)  vedení modlitebních před shromážděním: Tomáš Božovský
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
m)  misionáři: Jirka a Katka Dohnalovi, Luboš Patočka
n)  zvučení: Petr, Petra a Josef Vlasákovi, Vít Dušek (Ratolesti)
o)  zástupce v misijní radě: Tomáš Božovský
p)  zpracování a ukládání kázání na web: Lucka Bohatá
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q)  Sborový dopis a Život víry: Pavel Rosecký, Johana Dittrichová, Tomáš Božovský,  
 Petr Paderlík (prodej ŽV)
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,  
 Markéta Pasková
v)  Místa uzdravení: Luboš a Věra Ondráčkovi
w)  bulletin: Lukáš Ondráček, Věra Ondráčková, Tomáš Božovský
x)  modlitební služba vnitřního uzdravení: Zdeněk a Dana Paulusovi
y)  modlitební skupinka maminek: Marta Pasková
z)  dohled nad závěrečným úklidem po shromáždění: Bohumír Maňásek
zz)  praktická pomoc na Alfě: Petra Bukáčková, Věra Fidrichová, Věra Kozáková, Pavla Rosecká

Děkujeme všem, kteří se do těchto důležitých služeb průběžně zapojili, všem, kteří nejsou jme-
nováni, ale pomáhali s přípravou sálu a aparatury, s úklidem, připravovali svačiny do nedělky apod.

Děkujeme Vám všem, kteří jste se na životě regionu nějak podíleli. Děkujeme za vaši službu, 
praktickou pomoc, i za finanční obětavost.

PERSONÁLNÍ ZPRÁVY
Vstupy: 0
Celkem přibylo: dospělých – 0
Výstupy: Betty Šejbová (přestup na reg. Palmovka)
Ukončení členství pro neúčast: Vladimír Sýkora, Marie Brožová, Lucie Biróová
Zemřela: Marie Špirková
Celkem ubylo: dospělých – 5
Křty: Daniela Bohatá, Petra Bohatá, Terezka Frantíková, Matouš Neužil, Ondřej Neužil
Počty členů k 31. 8. 2015

počet dospělých členů – 101
počet pokřtěných dětí (do 18 let) – 18
počet nepokřtěných dětí (do 18 let) – 39
počet členů dlouhodobě v zahraničí a pod. – 9

FINANČNÍ ZPRÁVA ROČNÍ REGIONU SEVER
Příjmy 
Desátky  1 205 886
Ostatní  78 952
Celkem  1 284 838

Výdaje 
Podíl na společ.sb.výdajích  289 413
Podíl na misijním fondu  48 235
Podíl na stavebním fondu  120 589
Podíl na darech navenek  36 177
Mzdy vč.mandát.smluv  385 271
Nájemné  111 576
Režie  60 733
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Dary, čl.přísp.  179 187
Evangelizace  12 115
Celkem  1 243 296
Výsledek hospodaření  41 542
Zůstatek na účtu k 31. 8. 2015  78 321

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

HODNOCENÍ MINULÉHO ROKU 
Při ohlédnutí se za loňským rokem máme důvod k vděčnosti, i když ne vše, oč jsme usilovali, se 
podařilo.

Během shromáždění bychom rádi zapojili do vedení, kázání či vysluhování VP více lidí. Daří 
se to méně, než bych rád, stále je ještě prostor pro další. Oblast, kde se asi nejvíce zapojují další 
sourozenci, jsou chvály. 

Opravdu velkou radost máme z mladé generace, která se nebojí vstupovat do nových věcí. 
Během roku jsme pokřtili pět mladých lidí, kteří tak potvrdili svou víru v Ježíše. Vždy to byla 

radostná událost. 
Kromě domácích kazatelů u nás na shromážděních sloužili i hosté: Miloš Kačírek, Igor Rosa, 

Jan Eriksen a Marek Prosner. V květnu jsme po roce měli návštěvu z Teen Challenge, a opět, jako 
v minulosti, jsme byli povzbuzeni svědectvími o proměněných životech.

Vážíme si každého, kdo nějak slouží, ale zvlášť chci ocenit ty, kteří se podílejí na službě dětem. 
Jejich práce je opravdu moc důležitá. Kromě nedělky fungují také dětské oddíly, které se během 
celého roku vydávají na jedno i dvoudenní výpravy a v létě na tábor.

V dubnu nás po delší nemoci opustila Maruška Špirková, ale máme naději, že se s ní jednou 
znovu setkáme.

O  prázdninách jsme se v  červenci vypravili na  regionální dovolenou do  Bílého Potoka 
v Jizerkách. Přestože jsme tu už byli potřetí, pořád se ještě našly nové možnosti pro výlety. Při ve-
černích setkáních jsme se snažili dát více prostoru Duchu svatému, chvalám a modlitbám. Radost 
nám udělaly křty Daniely a Péti Bohatých. 

Na podzim (v říjnu) strávili mnozí víkend na horské chatě v Horní Blatné a v listopadu se 
vydařil už téměř tradiční výjezd mužů. Patřilo k němu páteční grilování, sobotní slovo Luboše 
Ondráčka, ale také chvály, vzájemné modlitby a byl i čas na sport.

Dál hledáme způsoby, jak sdílet evangelium. Před Velikonocemi i před Vánocemi jsme byli 
venku před Ládvím, kde kromě chvály znělo i Boží slovo, svědectví či krátká kázání. Nejpřínosnější 
byly asi osobní rozhovory s těmi, kteří se tam zastavili. V Líbeznicích připravili Paulusovi předve-
likonoční a předvánoční evangelizační koncerty, na kterých vystoupily Ratolesti. V prosinci jsme 
spolu se sourozenci z Palmovky myli 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 míst-
ními sbory, Johanu Dittrichovou na misijním výjezdu do Řecka a Kláru Božovskou při její cestě 
na tříměsíční misijní školu v Africe. Na krátkodobý misijní výjezd do Bosny také vyjeli Daniela 
Frantíková a Jáchym Rykl.

Pravidelně podporujeme tři projekty NF Nehemia (Děti Etiopie /Obama, Severní Korea – pe-
kárna a Podpora dětských domovů a práce na ulici s dětmi na Ukrajině).
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Na regionu se schází několik skupinek. Jsou příležitostí být spolu více než jen na bohosluž-
bách. Některé jsou „speciální“, jako skupinka maminek nebo modlitební skupinka starších sester, 
jiné jsou bez zvláštního zaměření.

Jednou měsíčně se scházíme k regionálním modlitebním. Modlitební jsou někdy zaměřené 
tematicky (např. modlitby za  nevěřící příbuzné), jindy obecnější, ale vždy Pána jak chválíme 
a předkládáme Mu naše modlitební potřeby, tak si užíváme i obecenství a čas s Ním.

Pravidelně se setkáváme v rozšířeném vedení (setkávání vedoucích skupinek a některých dal-
ších služeb) v tomto složení: 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 a  já. V  červnu jsme společně vyrazili 
na pravidelný výjezd do Vožice k Šedivým. Průběžně se také scházím s Ondrou Paskou, regionál-
ním diákonem.

I když máme proč být vděční, nemůžeme být 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 2015/2016
Naše shromáždění máme už asi 10 let v aule školy na Ortenově náměstí. Do těchto prostor jsme 
se přestěhovali, když jsme přišli o možnost scházet se v Chabařovické. Tím jsme se dostali na geo-
grafický okraj regionu (nebo spíš mírně za hranici). Proto jsme vyhlíželi možnost vrátit se zpátky 
na Prahu 8. V létě se objevila možnost pronájmu v novém objektu Rosa v Kobylisích, který má 
velmi dobrou polohou. Začátkem září jsme tam uskutečnili první „zkušební“ shromáždění, 
a od listopadu se tam stěhujeme nastálo. Vyhlížíme to nejen jako návrat na území regionu, ale 
i jako příležitost změnit, co je už nějak zaběhnuté. Vidím to jako dveře, které pro nás Bůh otevřel. 
V  něčem je to jako nový začátek, např. nikdo ještě nemá „vysezené místo“. Protože prostor je 
o něco menší, budeme mít k sobě určitě blíže. Budou potřeba trošku jiné služby než dosud. Už 
jen to, že budeme dělat některé věci jinak než dosud, nám může pomoci uvidět je z jiného úhlu. 
Možná zjistíme, že něco už dělat nemáme a něco jiného zase máme začít. 

Chceme hledat svá obdarování a vstupovat do nich. A určitě chceme dál hledat způsoby, jak 
dobrou zprávu, kterou máme, sdílet dál. 

Zpracoval: Tomáš Božovský

VÝROČNÍ ZPRÁVA REGIONU STŘED ZA ROK 2014/2015
VEDENÍ
Pastor: Petr Kácha
Starší: Jan Snížek, Martin Benc
Sborový pracovník: Vladimír Hoblík
Sekretářka: Radka Novotná
Domácí skupinky (vedoucí): Jan Snížek, Mirek Hoblík, David Hoblík, Martin Berger,  
 Martin Benc, Ondřej Pumr

DALŠÍ SLUŽBY
a) nedělka
 vedoucí: Hana Hoblíková
 služebníci: Jarka a Vítek Dobiášovi, Ivana a Jan Snížkovi, Hana a Mirek Hoblíkovi,  
 Kateřina Coufalová, Daniel Jungmann, Veronika Kolářová, Carola Baumruková
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b) chvály
 vedoucí chval: Mirek Hoblík
 1. Skupina: Mirek Hoblík, Hana Hoblíková, Kateřina Coufalová, Tomáš Coufal
 2. Skupina: Iveta Hlávková, Radek Hlávka
 3. Skupina: Iveta Kuželová
 chvála s prapory: Josefa Potfajová, 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)  kázání: Petr Kácha, Michal Klesnil, Martin Benc, Lubomír Ondráček a další
g)  obsluha ozvučení: Petr Potužník, David Hoblík, Libor Vodička, Petr Doleček a další
h)  promítání: Daniel Pumr, Daniel Jungmann, Kryštof Jungmann, Michal Jungmann, 
 Libor Vodička a další
ch)  příprava sálu a úklid sálu: Vodičkovi, Jungmannovi, Takatsovi, Benjamín Hoblík, 
 Tomáš Kácha
i)  počítání lidí: Adéla Snížková
j)  příprava občerstvení po regionu: Jana Krejčová
k)  narozeniny: Radka Novotná
l)  organizace letní dovolené: Radka Novotná, Hana Káchová
m)  regionální zpravodaj: Tomáš Kolář, Hana Káchová
n)  koordinace technických služeb: Jevgenija Němcová
o)  zasílání emailů s modlitbami za členy regionu: Hana Andreasová, Jana Nováková
p)  Manželské večery, Příprava na manželství, Výchova teenagerů: Jakub a Dagmar Güttnerovi
q)  poradenská činnost: Petra Mizurová
r)  služba mládeži a bezdomovcům: Michal Klesnil
s)  modlitební stráže, Davidovy stánky, chvála a uctívání: Vladimír Hoblík
t)  divadlo KAIROS II, služba na školách: Vladimír Vácha
u)  kurz Finanční kompas: Aranka Bergnerová
v)  KMS a Život víry: Tomáš Coufal
w)  Royal Rangers: Michal Jungmann, Daniel Jungmann, Daniel Pumr
x)  služba Izraeli: Alena Krausová (Jeruzalémský dům modliteb za všechny národy),  
 Iva Kostrbová (České místo modlitby v Jeruzalémě)
y)  Rada Církve křesťanská společenství: Petr Kácha
z)  Mezinárodní rada starších (při Konvokaci všech národů v Jeruzalémě): Petr Kácha

PERSONÁLNÍ ZPRÁVY
Vstupy: Daniela Jungmannová, Jana Nováková, Radka Novotná, Jiří Šebek
Celkem přibylo: 4
Výstupy: Oldřiška Šípová (přestup na region Jih), Magdaléna Potfajová (Voráčová) (přestup  
 do Father‘s House Turnov)
Založení nového regionu Hostivař: 16
Vyškrtnuti: Simona Rückelová, Martin Břeň, Eva Břeňová
Úmrtí: IvanaJirásková
Celkem ubylo: 22

Pozn.: V  listopadu 2014 došlo ke  vzniku regionu Hostivař a  proto se počty výrazně změ-
nily. Na  region Hostivař odešlo 16 dospělých (Josef Hejnic, Zuzana Hejnicová, Jakub Hejnic, 
Tereza Hejnicová, Josef Hejnic ml., Václav Kordula, Monika Kordulová, Arnošt Kobylka, Eva 
Kobylková, Pavel Podrazil, Eva Podrazilová, Petr Potfaj, Josefa Potfajová, Ivan Janecký, David 
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Vavřík, Zdeňka Řeháková), 7 pokřtěných dětí (Petr Kobylka, Markéta Potfajová, Michal Potfaj, 
Anežka Kordulová, Alžběta Kordulová, Marie Kobylková, Noemi Podrazilová) a 1 nepokřtěné 
dítě (Ráchel Podrazilová).

Křty: Tomáš a Eliška Dolečkovi, Kryštof Jungmann, Veronika Dobiášová, Vojtěch Benc.
Počty členů k 31. 8. 2015

počet dospělých členů – 83
počet pokřtěných dětí (do 18 let) – 14
počet nepokřtěných dětí (do 18 let) – 25
počet členů dlouhodobě v cizině – 9

FINANČNÍ ZPRÁVA ROČNÍ REGIONU STŘED
Příjmy 
Desátky  1 203 578
Ostatní  21 841
Celkem  1 225 419

Výdaje 
Podíl na společ.sb.výdajích  288 859
Podíl na misijním fondu  48 143
Podíl na stavebním fondu  120 358
Podíl na darech navenek  36 107
Mzdy vč.mandát.smluv  297 157
Nájemné  117 210
Režie  355 345
Dary, čl.přísp.  74 684
Evangelizace  7 941
Celkem  1 345 804
Výsledek hospodaření -120 385
Zůstatek na účtu k 31. 8. 2015  1 261 195
Pozn.: Podrobnější vyčíslení příjmů a výdajů je v roční výsledovce regionu (2014–2015), která 
je k dispozici u pastora regionu.

HODNOCENÍ
CHARAKTERISTIKA REGIONU
Region je složen z lidí různých věkových kategorii. Máme mnoho rodin s dětmi, mladých lidí, 
střední generaci a také seniorů. Větší polovina členů chodí na domácí skupinku. Významný počet 
členů má nějakou výraznou službu mimo region. Na regionu se snažíme spojovat obě poloviny 
křesťanské spektra. Na  jedné straně děláme mnoho aktivit, kurzů, výletů, dovolených, společ-
ných obědů a podobně. A na druhé straně usilujeme o větší zapojení duchovních darů, prorocké 
služby, modliteb za osvobození, modliteb za nemocné, důraz na chválu a uctívání (hudba, tanec, 
prapory) a další věci. 

HODNOCENÍ MINULÉHO ROKU
Region pokračoval ve  své obvyklé činnosti v centru Prahy (v Římské ulici 20). V  listopadu se 
začal scházet pravidelně nový region v  Hostivaři (viz zpráva v  Almanachu: Region Hostivař). 
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Na Vánoce jsme měli opět výborné divadlo, na které přišlo tradičně mnoho hostů z řad příbuz-
ných a  přátel. Na  jaře se konal regionální výlet a  také výlet NŠ. V  létě se v  Úvalech opět ko-
nal English camp za velké účasti dětí a také jsme měli velmi požehnanou společnou dovolenou 
v Dlouhém u Ždírce. Jeli jsme tam společně s novým regionem Hostivař a opět tam s námi jelo 
poměrně mnoho hostů a to jak věřících tak i nevěřících. Celkem nás bylo včetně dětí dost přes sto 
lidí. Během roku se událo mnoho pozitivních věcí a zároveň to byl rok dost náročný, protože nám 
chyběli naši sourozenci v Kristu, kteří odešli na nový region. Bylo třeba doplnit neobsazené služby 
a vyrovnat se s tím, že odešli (a to bylo a stále je dosti náročné).

DOMÁCÍ SKUPINKY
skupinka Praha východ: vedoucí Martin Benc
Skupinka se scházela pravidelně v Pětihostech a okolí a je mimořádná tím, že část členů nejsou 
členové našeho regionu. Jedná se tedy vlastně o pomoc a podporu křesťanů, kteří žijí na východ 
od Prahy a nemají žádnou církev. Zároveň ale jádro skupinky tvoří lidé z našeho regionu.

skupinka Praha 6–Dejvice: vedoucí Martin a Aranka Bergnerovi
Skupinka se scházela pravidelně 1x za14 dní ke společným modlitbách, sdílení a službě.

setkávání mužů: vedoucí Ondřej Pumr
Skupinka mužů se pravidelně setkávala jednou měsíčně. Společně se povzbuzovali, modlili se 
za sebe navzájem a budovali se v tom „být mužem“.

skupinka Praha–Holešovice: vedoucí Jan Snížek
Skupinka (spíše miniskupinka) se pravidelně scházela na modlitby a sdílení.

skupinka seniorů: vedoucí Mirek Hoblík
Skupinka se scházela pravidelně 1x za14 dní v naší sborové budově na Palmovce ke společným 
modlitbám, sdílení a službě.

skupinka Úvaly: vedoucí Mirek Hoblík
Skupinka se scházela pravidelně každý týden u Hoblíků a mimo členů regionu na ni chodilo i ně-
kolik dalších křesťanů. Na skupince byly společné modlitby, chvály, sdílení a vyučování.

mládežnická skupinky Úvaly: vedoucí David Hoblík
Skupinka pokračovala ve své činnosti s tím, že tam chodí mladí lidé z více církví.

Nedělní škola: (vedoucí Hana Hoblíková)
Ve školním roce 2014/2015 měla NŠ tři oddělení dětí – 1 předškolní, 2 školní. Děti probíraly chro-
nologicky témata podle Bible. 1x v měsíci probíhaly společné dětské bohoslužby.

Misijní práce v Úvalech
Pokračovala tak jako v minulých letech. V létě se konal hojně navštívený English Camp, na který 
navázal English club (během školního roku) a také Sports club. Dále se v Úvalech konají 1x týdně 
modlitební setkání (společně s Církví bratrskou) a 1x za měsíc modlitební místnost 24/7.

DALŠÍ SMĚŘOVÁNÍ NAŠEHO REGIONU
Budeme pokračovat v proměně 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 jednak na centrum Prahy (kde se mnoho 
let scházíme) a na další místa, kde již nějak působíme. Nejvíce je to oblast Praha-východ (Úvaly, 
Pětihosty) a dále také nově Praha 6 – Suchdol, kde vznikla nová skupinka a kde již několik let 
působí skupinka v Dejvicích.

Budeme „rozhojňovat“ duchovní dary (modlit se za nemocné, vymítat démony, prorokovat, 
atd.). Budeme usilovat o větší Boží moc (zázraky a znamení) na našich shromážděních. Zároveň 
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budeme dávat prostor širokému spektru programů, aktivit, kurzů a podobně, skrze které se sna-
žíme oslovit lidi kolem nás.

Budeme stát na pevných základech Božího slova. Budeme kázat a vyučovat „celou radu Boží“ 
s důrazem na zdravou identitu v Kristu.

Také pastorační činnost budeme směřovat 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, atd.
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.

Budeme budovat společenství všech generací, kde najdou své místo děti, mládež, dospělí 
mladší, střední generace i senioři. Stejně tak i celé rodiny, lidé z rozdělených manželství a také 
lidé, kteří jsou sami. Aby tedy každý mohl přijímat to, co potřebuje a dávat to, co potřebují ostatní. 
Budeme podporovat dobré, zdravé vztahy a přátelské vazby na regionu skrze společnou dovole-
nou, výlety, společné obědy a další příležitosti, jak být spolu a budovat obecenství.

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 požehnáním 
pro Boží vyvolený národ a jak pomoci k tomu, aby Židé uvěřili v Mesiáše a On se pak mohl ko-
nečně vrátit.

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.

ČÍM MŮŽEME PROSPĚT OSTATNÍM
Jako region máme velký počet lidí, kteří slouží mimo region a jsou požehnáním pro ostatní regi-
ony i další sbory (viz body a-z). Jsme už nyní požehnáním pro ostatní a věříme, že toto požehnání 
se nám nějakým způsobem vrátí. Určitě v tom budeme pokračovat.

Zpracoval: Petr Kácha

VÝROČNÍ ZPRÁVA REGIONU VÝCHOD ZA ROK 2014/2015
VEDENÍ
Pastor: Otakar Kunzmann st.
Diakoni: Petr a Jiřina Homolkovi (zástupci v nejužším vedení)
Vedoucí skupinky: Michaela Maratová, Petr Homolka a Jaroslav Novák, Renata Kunzmannová st., 
Otakar Kunzmann ml. a  Marie Kunzmannová, Jana Říhová a  Verunka Hájková, Petr a  Olga 
Hrdinovi, David Vondra, Růžena Poborská, Jan Krišica

DALŠÍ SLUŽBY
a)  nedělka: Sára Vávrová (vedoucí do  06/2015 a  zástupce v  nejužš. vedení), Jan Krišica (ve- 
 doucí  od 07/2015 a zástupce v nejužš. vedení), Petr Mourek, Matěj Homolka, Stanislav Pospíšil,  
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 Marie Hrdinová, Olga a Antonie Hrdinová, Michaela Macáková (pomocník), Marta Hrabcová
 (chvály)
b)  chvály: Anna Kunzmannová (vedoucí a zástupce v nejužš. vedení), Otakar Kunzmann ml.,  
 Renata Kunzmannová ml., Jakub Homolka, Benjamin Drápal, Johana Zárubová,  
 Martina Čiháková
c)  pokladník: Karel Říha
d)  příprava večeře Páně: Karel a Kristýna Říhovi, Lenka Moravcová, Eva Hrabcová
e)  zástupce za region ve mzdové komisi: Alena Voltová
f)  zástupce v grantové komisi: David Vondra
g)  zástupce v misijní radě: Petr Hrdina
h)  kázání: Otakar Kunzmann st., Jaroslav Novák, Lubomír Ondráček, Věra Hájková,  
 Otakar Kunzmann ml., Rút Vávrová , Pavel Ondrák, Benjamin Drápal, Miloš Kačírek, 
 Michal Ženíšek, Jan Eriksen
ch)  další specifické služby na regionu
 - vedení shromáždění: Zuzana Mourková, Jiřina Homolková, Rút Vávrová, Petr Hrdina, 
   Otakar Kunzmann st., Marie Kunzmannová, 
 - modlitebně-prorocký tým: Jana Říhová (zástupce v nejužším vedení),  
   Marianna Horváthová, Jiří Mašlej ml., Libuše Mašlejová, Jaroslav Novák, Petra Macáková
 - 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, Jiřina Homolková,  
   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
 - dlouhodobá služba na sborovém shromáždění: Helena Frieslebenová, Jiří Trojánek,  
   Ivan Ženíšek
 - narozeninový servis: Renata Kunzmannová st., Kristýna Říhová, Veronika Zárubová
 - 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: Vítězslava Plašilová, Jan Krišica, Zlata a Josef Kimlovi, Jitka a Karel Holubovi
Narození: Ondřej Paulus, Linda Kunzmannová
Celkem přibylo:  dospělých – 6
  dětí – 2
Výstupy: Tobiáš Hrabec, Šimon Hrabec, Pavla Viktorová s dětmi Anežkou a Pavlem, 

Martin a Lenka Paulusovi s dětmi Nelou a Ondřejem, Jan Valášek
Přestup: Jaroslav Rada na region Střed
Úmrtí: Jan Ledvina
Celkem ubylo:  dospělých – 8
  dětí – 4
Křty: Jitka Holubová
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Počty členů k 31. 8. 2015
počet dospělých členů – 72
počet pokřtěných dětí (do 18 let) – 3
počet nepokřtěných dětí (do 18 let) – 17
počet členů dlouhodobě v cizině – 1

AKCE A SPECIÁLNÍ ČINNOSTI BĚHEM ROKU
 PRO REGION
 a) Vánoční divadlo 2014: V prosinci jsme opět pořádali speciální shromáždění, na které si děti 
z nedělní školy připravily divadlo s vánočním příběhem. Mnoho členů opět využilo této příleži-
tosti a pozvalo na shromáždění své nevěřící přátele a známé. 

b) Jarní výlet: V  sobotu 18. dubna se uskutečnil již tradiční jarní výlet Posázavským pacifi-
kem na  Sázavu. Víc jak polovinu účastníků tvořili nevěřící kamarádi, přátelé, příbuzní, kole-
gové z práce, zkrátka rodiny s dětmi kolem nás, kteří tak měli možnost poznat, že křesťané jsou 
úplně normální lidé. Cestou nechyběly hry, tentokrát na motivy námořníků, hledajících poklad. 
Ve vlaku cestou domů bylo kupé plné špinavých, upatlaných, ale spokojených dětí i rodičů, kteří 
se už těší na další, tentokrát podzimní výlet. 

c) Regionální dovolená: Do Bělče nad Orlicí jsme jeli letos už potřetí. Že by to mohla být nuda? 
Na tu neměla většina z nás ani tentokrát čas – příležitostí, jak ji případně zahnat, bylo každý den 
hned několik. 

Ráno po  snídani jsme se na  společných setkáních zamýšleli nad našimi oblíbenými verši 
z Písma, chválili jsme Boha a slavili Večeři Páně. Po dvě dopoledne měly děti svůj program, jeden 
na téma Archa Noemova a během druhého jim Petr M. pomocí knížky beze slov přiblížil evan-
gelium. Aby o hraní nepřišli ani dospělí, připravila Jiřka H. na další dopoledne hru pro všechny 
– opět na téma archy. A kdo měl ještě dostatek sil, mohl si jít zahrát volejbal . Letošním cílem 
společného výletu byl Potštejn. Během večerních setkání jsme zabývali tím, jak zvěstovat evange-
lium a vydávat svědectví. A to nejen teoreticky, ale i prakticky. Měli jsme i několik modlitebních 
setkání za nemocné a jeden večer jsme chválili Boha a čekali na Jeho slovo. Poslední večer jsme 
strávili společně u ohně. 

d) Finanční kompas: Na regionální skupince se uskutečnilo vyučování na téma: Víra a finance. 

e) Finanční podpora: Finančně jsme podpořili člena regionu, který odjel na rok studovat biblic-
kou školu v Reddingu v USA. Nadále pokračovala finanční podpora  naší členky, která pracuje 
v organizaci sloužící v pohraničí prostitutkám a sociálně slabým skupinám obyvatel.

MIMO REGION
a)  Andělský strom 2014: Akci, k níž jsme se připojili, pořádá Mezinárodní vězeňské společen- 
 ství, které mimo jiné zprostředkovává v rámci tohoto projektu nákup vánočních dárků dětem  
 vězněných rodičů.
b)  Pravidelné čtení Bible na Palmovce a spuštění webu Evangelizuj.cz 
c)  Výpomoc při čtení Bible v Mníšku pod Brdy
d)  Finanční podpora evangelizační akce mládeže – Go Camp na Žižkově
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FINANČNÍ ZPRÁVA ROČNÍ REGIONU VÝCHOD
Příjmy 
Desátky  973 153
Ostatní  7 033
Celkem  980 186

Výdaje 
Podíl na společ.sb.výdajích  233 557
Podíl na misijním fondu  38 926
Podíl na stavebním fondu  97 315
Podíl na darech navenek  29 195
Mzdy vč.mandát.smluv  199 024
Nájemné  67 369
Režie  69 343
Dary, čl.přísp.  119 355
Evangelizace  11 675
Celkem  865 759
Výsledek hospodaření  114 427
Zůstatek na účtu k 31. 8. 2015  1 193 266

HODNOCENÍ
CHARAKTERISTIKA REGIONU
Na charakteristice regionu se ani během uplynulého školního roku nic podstatného nezměnilo. 
Stále jsme regionem, kde jsou zastoupeny všechny věkové kategorie. Snažíme se proto dávat pro-
stor nejen mladé generaci, ale nezapomínáme ani na starší členy regionu. Snažíme se vzájemně 
doplňovat dle svých možností a dle obdarování, které jsme od Boha dostali. 

ČÍM JSME PROSPĚLI OSTATNÍM 
a)  Na regionu se uskutečnila návštěva dětí z Teen Challenge – Žižkov s prezentací a prodejem  
 výrobků.
b)  Rozhodli jsme se k jednorázové finanční podpoře akce Záchranář pro středisko 
 Teen Challenge. 
c)  Někteří členové regionu přispívali pravidelně rok na studia mladému studentovi (F. E.) 
 z Afriky.
d)  Finanční podpora členů regionu, kteří se zúčastnili krátkodobých letních misijních výjezdů  
 (Estonsko, Řecko)

HODNOCENÍ MINULÉHO ROKU
Výhled z minulé Výroční zprávy zněl: „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 ži-
votech.“ Rozhodně nebylo naším záměrem napsat do loňské Výroční zprávy jen líbivá slova. Celý 
rok jsme se snažili být pro oblast Palmovky opravdu požehnáním. Pravidelně jsme proto chodili 
číst Bibli, snažili se kontaktovat a zvát na různé akce i žáky místní ZŠ. Pro širší okolí Palmovky 
na letošní rok připravuje akci s názvem „Rozbalené Vánoce“, na kterou pozveme sociálně slabší 
rodiny, jejichž dětem koupíme a na shromáždění předáme vánoční dárky.

A ohledně získávání víry? Tak i zde máme dobré zprávy. Jedna žena byla pokřtěna, čtyři čle-
nové absolvovali sborovou Biblickou školu a několik členů se rozhodlo zapojit nově do regionál-
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ních služeb. Další oblastí, ve které jsme se rozhodli posunout, je oblast duchovních darů. Na zá-
kladě podnětů Modlitebně prorockého týmu regionu jsme započali sérii kázání na 1. Korintským 
12. Někteří členové regionu se také aktivně zapojili do  zvaní a  následného doprovázení hostů 
na kurzy Alfa, které jsme jako sbor pořádali.

VÝHLED DO OBDOBÍ 2015/2016
Oslovit a zaujmout návštěvníky akce Rozbalené Vánoce a pokračovat v naplňování Boží vůle, kte-
rou Bůh zjevuje našemu regionu skrze službu Modlitebně prorockého týmu. Konkrétně se bude 
jednat o osobní růst, jehož základem je osobní vztah s Bohem, poznávání Otce a téma identity 
v Kristu a dále růst celého regionu, což bude obnášet to, že budeme znát svá obdarování a uplat-
níme je ve prospěch celého regionu  viz Ef 4,15–16: „...nýbrž abychom byli pravdiví v lásce a rostli 
všemi způsoby v  toho, který je hlavou, v Krista. Z něho celé tělo, spojované a držené pohromadě 
pomocí každého kloubu podpory, která je podle činnosti a míry jedné každé části, bere výživu pro 
svůj růst ke svému vybudování v lásce.“

Zpracovali: Kunzmann Otakar st., Homolková Jiřina, Mourková Zuzana

VÝROČNÍ ZPRÁVA REGIONU ZÁPAD ZA ROK 2014/2015 
VEDENÍ
Starší: Miroslav Bálek, Jiří Bukovský, Richard Roušal, Petr Zůna 
Diakoni: Jakub Černý, Renata Padevětová
Vedoucí skupinky: Miroslav Bálek, Jakub Černý, Jan Semilský, Richard Roušal, Bohuslav Zapadlo, 

Petr Zůna

DALŠÍ SLUŽBY
a)  nedělka: Renata Padevětová, Radka Petrasová, Renata Zapadlová, Petr Zůna
b)  chvály: Miroslav Bálek, Matyáš Bálek, Michal Petras, Richard Roušal, Harut Asatryan
c)  pokladník: Renata Padevětová
d)  příprava večeře Páně: Dan Gawlik
e)  zástupce v grantové komisi: Jan Semilský 
f)  kázání: Jiří Bukovský, Jakub Černý, Lubomír Ondráček, Renata Padevětová, Petr Zůna, 
 Pavel Ondrák, Genadij Padun, Valery Šejbak
g)  letní tábory: tábor Lévitů – Jakub a Martina Černí, Miloš a Renata Padevětovi, 
 Markéta Mušínská
h)  atd. další specifické služby na regionu: 
 příprava občerstvení: Alena Krejčíková, Hana Bálková, Magda Kalamárová 
 příprava oběda v Sananimu: Jakub a Martina Černí 
 výroba Zápaďáčku: Jakub Černý
 administrativní práce: Renata Padevětová
 gratulace k narozeninám: Zdena Brázdilová
 uspořádání stolu s letáčky: Periklis Awramovszky 
 technická podpora na shromáždění: Ondřej Semilský, Jakub Zůna
 vedení shromáždění: Richard Roušal, Jakub Černý, Renata Padevětová, Bohuslav Zapadlo,
 Petr Zůna
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PERSONÁLNÍ ZPRÁVY
Vstupy: 0
Narození: 0
Celkem přibylo:  dospělých – 0
  dětí – 0
Výstupy: David a Lucie Drapákovi s dětmi
Vyloučení: Anna Poláčková 
Vyřazení z evidence: Karolína Bálková
Celkem ubylo:  dospělých – 3 
  dětí – 5
Křty: Marek a David Mušínští, Stanislava Henzlová, Ilona Slabá
Počty členů k 31. 8. 2015

počet dospělých členů – 42
počet pokřtěných dětí (do 18 let) – 5
počet nepokřtěných dětí (do 18 let) – 15 
počet členů dlouhodobě v zahraničí a pod. – 4

AKCE A SPECIÁLNÍ ČINNOSTI BĚHEM ROKU
PRO REGION
a)  tábory: tábor Lévitů
b) regionální dovolená: regionální víkend v Krušných horách (19.-21. 9.)  
 a regionální víkend v Jizerských horách (22.-24. 5.)

MIMO REGION
a)  evangelizace 
b)  aktivity na Barrandově: (English Club, odpoledne s grilováním, apod.)

FINANČNÍ ZPRÁVA ROČNÍ REGIONU ZÁPAD
Příjmy  
Desátky  615 829 
Ostatní  15 257 
Celkem  631 086 

Výdaje  
Podíl na společ.sb.výdajích  147 799 
Podíl na misijním fondu  24 633 
Podíl na stavebním fondu  61 583 
Podíl na darech navenek  18 475 
Mzdy vč.mandát.smluv  154 400 
Nájemné  61 107 
Režie  73 969 
Dary, čl.přísp.  29 700 
Evangelizace  10 390 
Celkem  582 056 
Výsledek hospodaření  49 030 
Zůstatek na účtu k 31. 8. 2015  792 934 
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HODNOCENÍ
CHARAKTERISTIKA REGIONU
Region Západ je středně velký region. Většina jeho členů žije na Praze 5. Regionální bohoslužby se 
konají odpoledne v KC sv. Prokopa na Slunečním náměstí. Výjimkou je poslední neděle v měsíci, 
kdy se bohoslužby konají dopoledne v budově doléčovacího centra Sananim o.s. a jsou spojené se 
společným obědem. 

Region má kolektivní vedení čtyř starších. Novým starším je Jiří Bukovský, který byl do této 
služby povolán na začátku roku 2015. Počet členů oproti minulému roku mírně klesl. Účast na bo-
hoslužbách se obvykle pohybuje mezi třiceti a čtyřiceti lidmi. Pravidelně se objevují i hosté, kteří 
ke sboru nepatří. 

ČÍM MŮŽEME PROSPĚT OSTATNÍM
Řada členů regionu se podílí na  táboře Lévitů a  službě dětem mimo region. Chválicí skupina 
Beracha pod vedením Mirka Bálka slouží na  nejen celosborové úrovni, ale také na  akcích za-
měřených na uctívání v naší zemi i v zahraničí. Bohuslav Zapadlo je zapojen do prorocké služby 
v rámci sboru a mimo něj. Řada členů regionu zásadně přispívá k pořádání kurzů v rámci sboru 
(kurz Výchova dětí, kurzy Alfa kromě Prahy také v Mníšku). Jiří Bukovský slouží svým kazatel-
ským obdarováním také i mimo region a sbor. Zdena Brázdilová je aktivně zapojená do služby 
v divadelním spolku Kairos II.

HODNOCENÍ MINULÉHO ROKU
V minulém roce se povoláním Jirky Bukovského starším stabilizoval počet starších na našem re-
gionu a Luboš Ondráček tak mohl tuto pozici na regionu opustit. Během roku se dále rozvíjela 
misijní činnost na  sídlišti Barrandov, která probíhá ve  spolupráci s  misionáři Allie a  Brianem 
McCluerovými. Z  těchto aktivit vznikl v průběhu roku tým ve  složení Jakub a Martina Černí, 
Miroslav a Hana Bálkovi, Alena Krejčíková a Brian McClure. Tým se přihlásil do nadsborového 
hnutí zakládání sborů M4 a usiluje o založení nového regionu Barrandově.

Na podzim a na jaře proběhly regionální víkendy, které částečně nahrazují regionální dovole-
nou a umožňují společně strávit čas i mimo církevní aktivity. Region se také zapojil do podzim-
ního běhu celosborové Alfy. Radostnou událostí byly křty čtyř lidí, z nichž dva na regionu vyrostli 
a ostatní našli cestu ke Kristu z venku. Těší nás, že se na bohoslužbách pravidelně objevují noví 
lidé a mnozí přichází opakovaně. Máme naději, že další lidé mezi námi poznají Krista a najdou 
mezi námi duchovní domov. 

VÝHLED DO OBDOBÍ 2015/2016
V následujícím roce chceme pokračovat podobně jako v roce uplynulém. Vyhlížíme růst a Boží 
požehnání. Těšíme se na nové lidi, kteří budou mezi námi poznávat Krista. Chceme se učit prak-
ticky naplňovat velké poslání. Součástí tohoto úsilí je služba na Barrandově, která se slibně roz-
víjí a přináší oživení pro celý region. Chceme dál zvát lidi na bohoslužby a další akce a zejména 
shromáždění poslední neděli v měsíci pojímat evangelizačně. Na říjen 2015 připravujeme kurz 
o Výchově dětí, kam chceme pozvat maminky ze Sananimu. Modlíme se za  to, abychom ales-
poň s některými z nich navázali osobní kontakty. Zároveň toužíme po tom, aby naše vzájemné 
obecenství nebylo pouze povrchní, ale abychom vytvořili prostor pro skutečné sdílení, modlitby 
a učednictví. Za tímto účelem plánujeme pro nový rok i nové skupinky. 

Zpracovali: Jiří Bukovský, Jakub Černý, Renata Padevětová (s podporou dalších vedoucích)
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