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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), Petr Kácha (pastor KS Praha Střed) a Pavel Kolegar (pastor KS Jeseník).

Nejvyšším orgánem Církve KS je Kolegium pastorů, které je složeno ze zástupců místních 
sborů a misijních skupin. V roce 2015 měla Církev KS 41 místních sborů a skupin a 1761 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 (v současné době na dovolené)

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

Vedením pověřen: Pavel Louthan (rezignoval v březnu 2016)
Starší: Pavel Ondrák (rezignoval v prosinci 2015)

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, Miloš Kačírek 
Vedoucí služby dětem: Renata Padevětová
Vedoucí služby mládeži: Dita Frantíková
Účetní: Jiřina Homolková
Sekretářka: Magdalena Louthanová 
Vedoucí technického zabezpečení: Petr Vlasák
Šéfredaktor Sborového dopisu: Anna Slobodová 
Vedoucí sbor. modlitebních: Ota Kunzmann, Anna Slobodová, Olina Šípová, Tomáš Dittrich
Vedoucí kurzů Alfa: Miloš Poborský
Vedoucí grantové komise: Dan Frantík
Vedoucí mzdové komise: Stanislav Roubal
Revizní komise: Arnošt Kobylka, Pavel Ondrák, Jana Poláčková, Vladimír Vácha
Misionáři vyslaní dlouhodobě do zahraničí: Dohnalovi
Vedoucí misijní rady: Jaroslav Sloboda
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PRACOVNÍCI SBORU 
k 31. 8. 2016 (zaměstnanci, mandátní smlouvy, OSVČ, nejsou uvedené DPP) Jméno/pracovní ná-
plň/ úvazek/středisko

Lubomír Ondráček/hlavní pastor/9/10/kmen
Magdalena Louthanová/sekretářka/3/4/kmen
Jiřina Homolková/účetní, diakon/fakturuje podle odvedené práce/kmen a Východ
Petr Vlasák/technické zabezpečení/fakturuje podle odvedené práce jednotlivým střediskům
Petr Kácha/pastor, člen vedení sboru a Rady KS/3/4/Střed/ 1/4/kmen
Tomáš Dittrich/starší/1/4/Palmovka
Jiří a Lucie Beštovi/diakoni/fakturují dle odvedené práce/Palmovka
Zdeněk Rašovský/pastor/1/3/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 2015 AŽ SRPEN 2016
Křesťanské společenství Praha i  v  minulém roce fungovalo ve  struktuře regionálního sboru. 
Většina života sboru se odehrávala na regionech a na regionálních skupinkách, což byl i původní 
cíl, když jsme regiony zakládali. V této věci se nám naplnit naši vizi daří. O jednotlivých regionech 
a speciálních službách 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 ostrova, hodně z nich bylo opět ze zahraničí. Na zahraniční návštěvníky jsme byli 
lépe připraveni než loni. Pokračoval ale trend, kdy se celé léto těchto i společných shromáždění 
Na Žertvách a na Budějovické někteří členové sboru neúčastnili. Během roku jsme se scházeli 
v KD Ládví. Na shromážděních sloužili sborové hudební kapely (mírně jsme omezili počet stří-
dajících se kapel s ohledem na společný repertoár a hudební kvalitu) a kazatelé, výjimečně jsme 
měli zahraniční hosty. 

Každou druhou neděli v měsíci se scházela na svém speciálním shromáždění mládež. Mládež 
tvoří významnou část našeho sboru, dorostla první generace dětí ve sboru narozených a stále více 
mladých lidí se zapojuje do běžného života a služeb sboru. O službě mládeže a mládeži pojednává 
samostatná zpráva.

Sbor byl veden staršovstvem, které se scházelo dle potřeby a mělo dva víkendové výjezdy, 
které slouží k obecenství, připomenutí vize a hledání v klíčových otázkách budoucnosti sboru. 
Jména starších a jejich působnost je uvedena v jiné části Almanachu.

Ve sboru je mnoho lidí, kteří se zapojují do služby na různých úrovních. Počet starších, ve-
doucích skupinek, služebníků ve chválách, dětem a mládeži je ve sboru takřka 200. Tito služebníci 
měli čtvrtletní setkání, kde dopolední část byla věnována společným chválám, připomenutí si 
prorockých slov ke sboru, vyučování a sdílení vize. Odpoledne se služebníci scházeli podle svých 
specializací. Protože ukončil službu ve sboru Vladimír Hoblík, který byl mimo jiné vedoucí chval, 
není nyní ve sboru vedoucí chval a v této oblasti hledáme, kdo by měl toto povolání. Některé úkoly 
si rozdělili někteří vedoucí chval.

Jedenkrát za čtyři týdny se konala sborová modlitební. Modlitba patří k jedné z hodnot na-
šeho sboru, a proto se jí chceme věnovat. Týdenní modlitební stráž 24/7 před Velikonocemi byla 
naplněna a neměla žádnou mezeru. Pořádali jsme také večery chval (každý měsíc) a 44hodinový 
víkend chval, kde se zapojily i chválící týmy z jiných sborů. V modlitbě ale máme stále rezervy.

Na podzim jsme pořádali opět sborovou Alfu a to pro dospělé i pro mládež. O jejím průběhu 
je také samostatná zpráva. Na Alfu navázaly Základy. Podpořili jsme Alfu v KS Kutná Hora, kam 
zvali hosty účastníci pražské podzimní Alfy.

Vydařil se opět 8. ročník festivalu Dny dobrých zpráv. Znovu se konal v divadle Mana.
Určitým problémem zůstává, že na Alfě, DDZ i při jiných příležitostech se nám daří oslovit 

mnoho lidí, kteří pozitivně reagují, ale jen menšina z nich se rozhodne Krista následovat a ještě 
větší menšina se zapojí závazně do života sboru. Obecně přibývá lidí, kteří sbor navštěvují, ale ne-
zapojí se závazně. O to radostnější je, když někdo, třeba i po letech, k tomuto rozhodnutí dospěje.

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

Poprvé jsme v historii sboru uspořádali společný sborový víkend. Účast byla pod očekáváním, 
přibližně 110 osob včetně dětí, a  tak hledáme, jak v  této aktivitě pokračovat anebo zda je tato 
myšlenka chybná.
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Pokračuje práce na přípravě vzniku dalšího regionu na Barrandově, kde pracuje tým z re-
gionu Západ za podpory misionářů z USA, který se také zapojil do projektu M4 pro zakládání 
sboru. Věnovali jsme se také práci v Mníšku pod Brdy a v Úvalech.

Naopak v minulém roce jsme ukončili činnost regionu Černý Most, což je potřeba otevřeně 
uznat jako neúspěch. Doufám, že se poučíme z chyb, které k této situaci vedly a nevzdáváme vý-
hled na obnovení služby na tomto regionu. Již v příštím roce promýšlíme některé aktivity, které 
bychom mohli na území Černého Mostu pořádat.

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

Naším hlavním úkolem zůstává oslovit Pražany evangeliem. Nejsme spokojeni s tím, jak se 
nám to daří. To se v posledních letech moc nemění. Za posledních 12 měsíců jsme pokřtili 5 no-
vých lidí a 12 dětí členů sboru. Jsem za každého z nich vděčný a jsem také vděčný za každého, kdo 
evangelium zvěstuje. Ale s tímto stavem nemůžeme být spokojení a malá schopnost zasáhnout 
nové lidí zvěstí evangelia je zneklidňující.

V  souladu s  malým počtem pokřtěných stagnuje i  počet členů sboru. K  31. 8. 2016 bylo 
ve sboru 496 dospělých, 84 pokřtěných do 18 let a 151 dětí členů sboru. O rok dříve byl tento 
počet 493/83/171. V celém sboru funguje 43 domácích skupinek. Kromě těchto skupinek fungují    
i miniskupinky a některé neoficiální a speciální skupinky. Zdaleka ne všichni členové sboru mají 
úzké obecenství na skupinkách, přestože jsem skupinkový sbor. Tento stav je ale značně rozdílný 
v rámci jednotlivých regionů. Pozitivem je, že účast na regionálních shromážděních se zvýšila 
v průměru o 27 účastníků shromáždění.

Sbor je financován pouze z darů členů sboru a obětavost většiny je příkladná. Příjmy z darů 
členů sboru činily 7 946 296,- Kč, což je takřka desetiprocentní nárůst oproti minulému roku. 
Všem dárcům srdečně děkuji. Sbor je také štědrý navenek. V oblasti naší hodnoty „Štědré dávání“ 
jsme myslím věrní a i příkladní pro církev v celé republice.

 Službu sboru v oblasti přednášek na školách podpořila příspěvkem F-nadace. Dále jsme do-
stali příspěvek od Městské části Praha 10 na pořádání festivalu Dny dobrých zpráv.

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. 
Jsme jako jednotlivci údy Kristova těla a i  jako sbor máme nezastupitelnou úlohu v rámci Těla 
Kristova, současně potřebujeme i další části Kristova Těla.

Je úžasné, že smíme znát Krista a společně mu sloužit. Přestože je spousta věcí, kde vyhlížím 
zlepšení a kde vidím, že zatím nenaplňujeme Boží standardy, máme být za co Bohu vděční osobně 
i jako celý sbor. Potřebujeme možná více uvidět, jak úžasné věcí Bůh sboru dal a jak úžasné věci 
skrze sbor dělá. Vždy je možné uvidět i negativní věci a potřebujeme se jim věnovat, ale při po-
hledu zpět jsem za sbor nesmírně vděčný.

Děkuji všem, kteří se ve sboru nasazují ve službě, podporují ho modlitbami i finančně a za-
pojují se do  obecenství mezi námi. Jste úžasní lidé. Kéž i  rok, který už začal, přinese mnoho 
požehnání pro nás osobně i pro celé naše společenství a kéž naplníme Boží záměry. Kéž v tomto 
školním roce zažíváme Boží jednání a průlom tam, kde dosud nejsme v plnosti Božích zaslíbení.

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

Komise se scházela pravidelně 1x za  tři měsíce, dvě další jednání byla s ohledem na akut-
nost žádosti provedena dálkově mailem. Celkem prošlo prostřednictvím komise za  školní rok 
2015/2016: 276 500 Kč. Podpořeny byly tyto projekty a organizace: ACET, NF Generace 21, Teen 
Challenge, Bétel CZ, KMS, M. Prosner, sbory na Ukrajině a Dětská misie.

Tzv. „stálý seznam“ organizací, dlouhodobě podporovaný grantovou komisí, byl v tomto roce 
ponechán a tvoří ho: KMS, Nadační fond KMS, Nadační fond překladu Bible, Nadace Nehemie, 
Dětská misie Příbor, Teen Challenge, Bétel CZ, Armáda spásy, ACET.

Dan Frantík

ZÁPIS O REVIZI ÚČETNICTVÍ SKS PRAHA ZA OBDOBÍ ZÁŘÍ 2015 
AŽ SRPEN 2016

Revizní komise zjistila následující skutečnosti:
1. Byl zkontrolován zápis z revizí pokladen k 31. 12. 2015 a k 30. 6. 2016. Výrazně nadlimitní 

zůstatek v pokladně k 30. 6. 2016 měl region Palmovka. Řada regionů odevzdává pololetní zápisy 
z revize pokladen velmi opožděně.

2. Byly zkontrolovány konečné stavy k 31. 12. 2015 a k 30. 6. 2016 na sborových bankovních 
účtech; tyto souhlasily se stavem v účetnictví. Bez závad.

3. Byla provedena kontrola pokladních dokladů v měsíci leden 2016. Byly shledány formální 
nedostatky u několika dokladů: u výdajových dokladů z regionu Západ a Východ chybí schválení 
vedoucího regionu (každá částka nad 1 000 Kč). U dokladu na účelovou sbírku reg. Západ chyběla 
výčetka. 

4. Byly namátkově zkontrolovány cestovní příkazy. U CP, kde je účtována nižší než záko-
nem stanovená cena za km, chybí doklad o výpočtu účtované ceny. U jednoho CP chybí příkazní 
smlouva (reg. Sever).

5. Byly zkontrolovány faktury přijaté za 1. pololetí 2016. Faktury byly řádně proplaceny.
6. Byly zkontrolovány faktury vydané za rok 2016 (leden – srpen). Byla provedena kontrola 

pohledávek. Až na pohledávky v celkové výši 17 535 Kč (k 31. 8. 2016 nezaplatili v době splatnosti 
DJW group s.r.o., Kaliničenko) jsou pohledávky po splatnosti uhrazeny.

7. Byly zkontrolovány tři nejvyšší výdajové položky co do oprávněnosti a formalit. Byly do-
hledány podklady a bez závad. 

8. Doporučení z předchozí revize byla akceptována.

Závěr revizní komise: Neshledali jsme vážnější pochybení nebo porušení právních předpisů.
Členové revizní komise: Arnošt Kobylka, Vladimír Vácha, Jana Poláčková, Pavel Ondrák

V Praze dne: 22. 11. 2016
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MLÁDEŽ
TYP AKTIVITY
Skupina mládeže v KS Praha má za cíl budovat a podporovat mladé lidi ve věku 12–25 let směrem 
k užitečným životním hodnotám. Naším cílem je, aby se obrátili ke Kristu a našli v něm smysl 
života. Usilujeme také pomoct jim zdravě překonat dospívání a růst k samostatnému zodpověd-
nému rozhodování. Také se snažíme nabízet nejen aktivity zábavné, ale i užitečné druhým, aby 
se mladí učili vidět potřeby kolem sebe a smysluplně je naplňovat. Aktivit mládeže se účastní jak 
děti, jejichž rodiče jsou členy sboru, tak jejich kamarádi a sympatizanti. Celkový okruh návštěv-
níků je poměrně rozsáhlý, čítá kolem 300 osob ročně. Jádrem skupiny jsou účastníci pravidelných 
týdenních setkání, kde se v součtu sejde průměrně 80 osob týdně. Široký je také okruh vedoucích 
a pomocníků, na různých akcích během roku se jich vystřídá nejméně padesát. Díky pestrosti 
aktivit mládeže se mohou zapojit lidé různých schopností i věkových kategorií.

Pravidelná týdenní setkání jsou rozdělena dle věku na  dorost  (pro věk 12–15 let), dále  po-
rost (15–18 let) a odrost (18–25 let). Konají se v   prostorách Křesťanského společenství Praha, 
adresa Na  Žertvách 23 v Praze 8.

Větší akce mimo Prahu a nedělní mládežnické setkání Šestá jsou společné pro všechny věkové 
kategorie.

Část mládežnických aktivit se odehrává v Křesťanském společenství mládeže z.s., kde se sbo-
roví mládežníci setkávají i s mládežníky z jiných sborů a s těmi, kteří zatím křesťané nejsou.

Hlavní vedoucí mládeže: Dita Frantíková
Vedoucí věkových kategorií: Michal Klesnil (odrost), Dita Frantíková (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.

PRAVIDELNÁ TÝDENNÍ SETKÁNÍ
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.

AKCE
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 (letos do  Estonska). Vždy druhou neděli 
v  měsíci 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 
pouliční romské děti, pro staré lidi v LDN, úklid města, veřejné čtení Bible.  Hlavním vedoucím 
akce byl Jan Krišica.

Silvestr: Silvestr proběhl jako již tradičně v Jablonci nad Nisou v objektu místního skautského 
oddílu. Zúčastnilo se asi 50 mladých s vedoucími. Akci vedli Betty Bukáčková, 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 
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i pro jejich rodiče přímo v dětském centru Teen Challenge. Zájem místních dětí byl velký a měli 
jsme dobré příležitosti mluvit s nimi o křesťanství, což především Romy velmi zajímá. Vedoucími 
této akce byly Bohdana Frantíková a Pavel Bukáček.

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 80 osob, z toho asi 35 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 v Hrachově v uby-
tovacím zařízení Kymevo. Mladí se mohli věnovat různým druhům aktivit – sportovním i inte-
lektuálním 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 David Bukáček, Pavel Bukáček, Renata Kunzmannová 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 obvykle převyšovala 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 Dobřichovicích, společně se staršími sboru. Také se čtyřikrát za rok zúčastnili sborových 
sobotních setkání pro vedoucí, 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, Pavel Bukáček
Pod hlavičkou Křesťanského společenství mládeže se v  létě roku 2016 uskutečnil šestý ročník 
tábora Lévitů. Kromě církve Křesťanské společenství Praha se na jeho organizaci podíleli souro-
zenci ze Slovenska, ze sborů Christiana Bratislava a Radostné Srdca Partizánské. Přípravný tým 
tábora se více rozšířil a podařilo se delegovat některé věci na další služebníky, kteří se zapojili 
do přípravy tábora. Někteří se zapojili a výrazně pomohli s přihlašováním, tvorbou stránek, tvor-
bou pozvánek, kontrolou plateb, psaním potvrzujících i upomínacích emailů. Také si velmi vá-
žíme modlitební podpory rodičů, kteří se tábora aktivně neúčastní, ale posílají na něj své děti. 
Děkujeme všem, ale nebudeme na tomto místě jmenovití.

Tábor se uskutečnil od  13. 8. 2016 do  20. 8. 2016 v  rekreačním středisku Kymevo, v  obci 
Hrachov, okres Příbram. Celkem přijelo 110 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, Jakub Šplíchal, Irena Martinková, Michaela Machulková, Jan 
Machulka, Markéta Mušínská, David Mušínský, Martina Černá, Miloš Padevět, Mirek Stodůlka, 
Renáta Stodůlková, Eva Podrazilová, Anna Divišová, Miloš Kačírek jr., Markéta Pasková, Jáchym 
Rykl a Kamil Nešetřil. 

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

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

Pro rok 2017 plánujeme sedmý 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 2015/2016 organizovali 2x den Lévitů, v sobotu ve sbo-
rové budově. Děti měly možnost zažít uprostřed roku jeden táborový den – oddílový čas s ve-
doucím, workshopy a bohoslužby. Na den Lévitů přijeli také sourozenci ze Slovenska. Účast byla 
kolem 50 dětí, převážně účastníků tábora. 

Zpracoval Jakub Černý a Renata Padevětová 

MISIJNÍ RADA

Misijní rada slouží jako poradní orgán staršovstva, a jedním z jejích úkolů je rozdělovat svěřené 
finance od sboru (čtyři procenta celkového příjmu sboru). Každý rok se proto scházíme a mod-
líme se, jak finance rozdělit mezi misionáře.

V minulém a tomto roce šlo o Dohnalovy, o Patočkovy, kteří jezdí pravidelně do Kambodže, 
kde pořádají ve  spolupráci s  místní církví úspěšné evangelizace, o  jednu misionářku v  Asii 
a o „Markétu“, která v dubnu 2016 odjela sloužit imigrantům.

Rozhodli jsme se podpořit misijní výjezd naší mládeže do  Estonska a  výjezd do  Řecka. 
Na další rok jsme se rozhodli podpořit Jirku Bukovského z regionu Západ, který aktivně rozvíjí 
misijní službu při našem sboru a vede misijní kurz.

V říjnu 2015 navštívil Podpůrný tým naše misionáře Jirku a Katku Dohnalovy v Chorvatsku 
ve městě Rovinj.

Od 1. října do prosince 2015 pořádal Jirka Bukovský Misijní kurz. Na kurzu se probírají zá-
klady misie z Bible a probíhá skypový pohovor s misionářem přímo v jeho misijní zemi.

23. března 2016 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 20. rokem.

Na 21. dubna 2016 jsme dohodli setkání Luboše Patočky se sborem a vyslechli jeho napínavé 
příběhy z Kambodži. Tentokrát se také Luboš více zaměřil na vyučování z Písma.

 Za Misijní radu Jaroslav Sloboda

PŘEDNÁŠKY ACET

ACET (AIDS, Care, Education and Training) je mezinárodní křesťanská organizace. Ve sboru KS 
Praha je jejím lektorem Vladimír Vácha, který takto přednáší od roku 1993. 

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. Školám na-
bízím témata: Sex, AIDS a  vztahy, Moderní je nekouřit, Přátelství a  láska, Bolest jménem ši-
kana, Nebezpečné sekty, Reprodukční zdraví a antikoncepce, Pornografie a kult krásného těla, 
Kyberšikana, Jak přežít dospívání, Holocaust a antisemitismus, Srovnání světových náboženství, 
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Bible – kniha pro 21. století, Hus jako ho neznáte atd. Nadále pokračuje intenzivní spolupráce 
i s Národním centrem bezpečnějšího internetu (Saferinternet.cz). Většina přednášek je dvouho-
dinových (tedy dvě vyučovací hodiny za sebou), poměrně pravidelně jsou v jednom dni dvě až tři 
přednášky a přednáším 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 2015/2016 bylo osloveno přednáškami 10484 žáků a studentů, z toho bylo 
cca 61 % v Praze. Při přednáškách jsem najezdil více než 13400 kilometrů.

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

I v novém školním roce (2016/17) jsem opět získal grant od F-Nadace a doufám, že se podaří 
získat prostředky i pro další práci v následujících letech. Byla by škoda ukončit takto rozjetou 
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, je možno přispět jakoukoli částku na konto 2400083780/2010, variabilní symbol 
201607001. Díky grantové politice F Nadace se každá vložená koruna daru zdvojnásobí – a  to 
stojí za to. 

Vladimír Vácha

DNY DOBRÝCH ZPRÁV

Již 8. ročník multižánrového festivalu křesťanské kultury proběhl letos již podruhé na jaře, a to 
v dubnu 2016. A opět proběhl v prostorách divadla Mana ve Vršovicích, jeden koncert byl v klubu 
Basement.

Festival zahájila mezinárodní formace Symphony of nations, čtveřice muzikantů předvedla 
hudebně velmi zajímavý koncert. Druhý den patřil objevu loňského festivalu United skupině 
Nenadarmo. Středa patřila rocku a v suterénním klubu Basement se představila nejprve skupina 
Náš člověk v  Havaně s  nepříliš zdařilou produkcí, celý večer ale vyvrcholil naprosto úžasným 
koncertem skupiny Safenat Paneach. Čtvrtek patřil místnímu divadlu Mana a  jejich předsta-
vení Krlíček aneb radostné bezdomovectví. Pokud si pod názvem neumíte nic představit, asi ani 
po zhlédnutí představení byste na tom nebyli lépe. Pátek patřil famóznímu a vtipnému one-man 
show Pavla Helana. V sobotu odpoledne bylo divadlo pro děti v podání divadla Marky Mikové. 
A večer byl nejnavštívenějším programem, a patřil Divadelní společnosti Kairos II se hrou J.O.B.. 

Celkem festival navštívilo zhruba 460 diváků.
Grantem na festival přispěla též MČ Praha 10, za což děkujeme.

Vladimír Vácha

VÝROČNÍ ZPRÁVA KURZŮ ALFA 2015/2016
 

Loni na podzim jsme již popáté pořádali společnou sborovou Alfu Na Žertvách, současně bě-
žela také Alfa pro mládež. Oba kurzy probíhaly ve stejný den, díky tomu jsme mohli mít jeden 
technický tým, který zajistil vaření pro oba kurzy. Samostatný kurz probíhal ještě na Budějovické 
(podrobnější informace naleznete ve výroční zprávě regionu Jih).

Na kurz pro dospělé přijalo pozvání 17 lidí. Celým kurzem prošlo 10 hostů, z nichž někteří 
zažili posun ve svém hledání Boha. Největší radost jsme měli ze tří žen, které se v průběhu kurzu 
obrátily a daly se pokřtít. Dvě z nich, Petra a Markéta, byly z okolí Kutné Hory. Protože chtěly 
na  na  Alfu přivést své přátele a  známé, pro které by Praha byla příliš vzdálená, zrodil se ná-
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pad udělat Alfu ve spolupráci s KS Kutná Hora. Od března do května Tomáš Božovský a Renata 
Kunzmannová jezdili do Kutné Hory a sloužili společně se sourozenci odtamtud. Na Alfu tam 
chodilo v průměru kolem 12 hostů, dva lidé se obrátili, jednu sestru jsme pokřtili na víkendovém 
výjezdu.

Alfa pro mládež se také povedla. Kurz  nám navštívilo cca 16 hostů, zhruba 10 hostů navštěvo-
valo kurz pravidelně. Víkendu se zúčastnilo okolo 5 hostů. Na víkendu jsme zažili, podobně jako 
v minulých letech, navštívení Ducha svatého a jeho působení v lidských životech. Hosté na kurzu 
byli věřící i nevěřící. Věříme, že pro obě skupiny hostů byl kurz přínosem. Největší radost máme 
z  jedné dívky, která během kurzu navštěvovala také mládež, a bylo vidět, že se mění její vztah 
k Bohu, až nakonec svůj život Ježíši vydala. Dále navštěvovala kurz základů a nechala se pokřtít. 
Po skončení kurzu jsme se viděli s některými hosty na mládeži či jiných setkáních. Jsme vděční 
za viditelné ovoce, za to, jak kurz proběhl. Proto chceme Alfu pořádat i do budoucna.

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: Tomáš Božovský, Martin Šindelář a Miloš Poborský

ZÁKLADY KŘESŤANSKÉHO ŽIVOTA 2016

„Základy“ probíhaly ve sborové budově od ledna do dubna a měly tradičně 14 přednášek, se stej-
nými tématy jako dříve. Jako obvykle navázaly na podzimní Alfu. Šlo o jubilejní třicátý 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 45. běh). Záznamy promluv jsou vyvěšeny na sborovém 
webu (http://kspraha.cz/kestazeni/zaklady).

Jako na kurzu Alfa následovaly po promluvě skupinky, které byly tři (o dvě méně než v mi-
nulém běhu). Jiří Bešta vedl chvály, spolu s ním se do chval střídavě zapojovali Vladimír Vácha 
a Milena Černá. Skupinky vedli Anna Slobodová, Tomáš Dittrich a Martin Šindelář. Přednášky 
měl Tomáš Dittrich, Martin Šindelář a David Ptáček. Na setkání věnovaném naplnění Duchem 
sloužila Renata Kunzmannová modlitbami za naplnění svatým Duchem. Knížky prodával Vojtěch 
Novák. Moučníky na střídačku pekly sestry ze sboru – za tuto nenápadnou, ale důležitou službu 
jsem opravdu vděčný.

Průměrně chodilo (bez sloužícího týmu) 11 hostů (o 2 méně než před rokem) v širokém vě-
kovém spektru. Část účastníků navázala z kurzu Alfa, část zájemců byla nová. Oproti minulým 
letům nás překvapilo, že se do kurzu v jeho polovině nezávisle na sobě zapojili dva noví zájemci, 
kteří pokračovali až do konce. Nejméně dva účastníci byli pokřtěni a vstoupili do sboru. 

Tomáš Dittrich



Kristem proměněné životy15 /  FINANČNÍ ZPRÁVA

JAK JSME HOSPODAŘILI OD ZÁŘÍ 2015 DO SRPNA 2016
Celý sbor
Celkové příjmy z řádných sbírek (desátky)  7 946 296
Nárůst oproti minulému období 9,15 %
Aktiva k 31. 8. 2016 celkem  22 303 760
Z toho finanční aktiva – banky  4 932 826
Z toho finanční aktiva – pokladny  211 271
Výsledek hospodaření za období 09/2015–08/2016 – zisk  1 713 043

Centrum
Příjmy
Odvody z regionů (19,5 % z desátků)  1 547 485
Nájem sb.prostor jiným subjektům  182 801
Tržby za služby (vstupné DDZ, semináře, kurzy, VPN a telef.)  47 820
Tržby za zboží (knihy, CD, Sbor.dopis)  14 742
Úroky (běžný a spořící účet, ostatní)  44 829
Kurzové zisky  38
Ostatní výnosy  2 401
Evangelizace – dary (Alfa)  19 883
Příjem od regionů  na evangeliz. (Alfa, DDZ)  40 509
Dotace na DDZ od MČ Praha 10  17 000
Dary – ostatní (Místa uzdr., Izrael, ATM atd.)  41 954
Nadační příspěvek F-nadace (činnost V. Váchy)  320 276
Příjem od regionů (Střelecký ostrov, dataproj., auto, sešity NŠ atd.)  76 316
Celkem příjmy  2 357 054
Výdaje
Režie (kanc. potřeby, potraviny, aparatura)  83 686
Režie – Sborový dopis  45 749
Pohonné hmoty  18 830
Prodané knihy D. Drápala  2 355
Servis (auto, ost. zařízení)  2 298
Cestovné  42 184
Náklady na reprezentaci (dárky, květiny)  6 732
Služby (účetní, zvučení, graf. práce, sborová NŠ atd.)  278 006
Služby V. Váchy (podpora F-nadace)  328 006
Mzdy a dohody o prov.práce  401 501
Mandátní smlouvy (Ondráček, Kácha)  650 129
Nájem (sb. shromáždění)  147 014
Ostatní služby (ubytov., stravov., semináře, BŠ, poštov.)  99 712
Telefonní poplatky a poplatky VPN  11 505
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Evangelizace (Alfa, DDZ)  94 660
Ostatní náklady (bank. popl., pojištění, stud. fond atd.)  13 814
Kurzové ztráty  1 008
Dary a čl. příspěvky  88 982
Celkem výdaje  2 316 171
Výsledek hospodaření  40 883
Zůstatek na účtu střediska Centrum k 31. 8. 2016  442 993

Středisko Žertvy (stavební fond)
Příjmy
Odvody z regionů (10 % z desátků)  792 863
Nájem sb. prostor – regiony  184 494
Nájem sb. prostor – ostatní  159 072
Ostatní  5 271
Celkem příjmy  1 141 700
Výdaje
Režie  32 187
Energie (elektřina, vodné, stočné)  109 482
Opravy a udržování  11 195
Služby (úklid, správa budovy atd.)  166 637
Pojištění majetku  18 901
Odpis budovy  354 778
Celkem výdaje  693 180
Výsledek hospodaření  448 520
Zůstatek na účtu k 31. 8. 2016 -1 654 086

Misijní rada
Příjmy
Odvody z regionů (4 % z desátků)  317 145
Ostatní příjmy  56 186
Celkem příjmy  373 331
Výdaje
Mzdy včetně mandátních smluv  48 000
Dar – NF KMS (Dohnalovi)  102 360
Dar – NF KMS („Markéta“)  20 000
Dar – Wycliffe Bible Translators  50 000
Dar – SKP Y-port Jihlava (L. Patočka)  20 000
Misijní výjezd do Estonska  64 151
Misijní výjezd do Řecka  20 000
Misijní výjezd do Bosny  4 615
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Misjní výjezd do Chorvatska  5 688
Ostatní  7 317
Celkem výdaje  342 131
Výsledek hospodaření  31 200
Zůstatek na účtu k 31. 8. 2016  73 813

Grantová komise
Příjmy
Odvody z regionů (3 % z desátků)  237 858
Výdaje
Dar – NF Generace 21  60 000
Dar – Bétel  36 000
Dar – Teen Challange  36 000
Dar – ACET  30 000
Dar – Dětská misie  35 000
Dar – Církev Křesťanská společenství  30 000
Dar – Křesťanská misijní společnost  25 000
Dar na Ukrajinu  24 500
Celkem výdaje  276 500
Výsledek hospodaření -38 642
Zůstatek na účtu k 31. 8. 2016  62 882

Středisko mládež
Příjmy
Odvody z regionů (4,5 %)  356 790
Ostatní dary  68 270
Celkem příjmy  425 060
Výdaje
Mandátní smlouva (D. Frantíková)  254 940
Nájem (Šestá)  28 800
Ost. služby (zvučení, konzultace atd.)  18 525
Režie (potraviny, pozvánky atd.)  17 014
Celkem výdaje  319 279
Výsledek hospodaření  105 781
Zůstatek na účtu k 31. 8. 2016 -754 525

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

Zaokrouhleno na celé koruny. Zpracovali dne 3. 11. 2016 J. Homolková, L. Ondráček.
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VÝROČNÍ ZPRÁVA REGIONU ČERNÝ MOST ZA ROK 2015/2016
Region ukončil činnost k 31.12. 2015. Členové se již účastnili života ostatních regionů. V po-
sledním čtvrtletí 2015 došlo k administrativnímu ukončení činnosti. Finance jsou uloženy jako 
rezerva na případné budoucí obnovení činnosti nebo na mimořádný výdaj. Lubomír Ondráček

FINANČNÍ ZPRÁVA ZA OBDOBÍ REGIONU ČENÝ MOST (v celých Kč)
Příjmy  
Desátky  29 990
Ostatní  320
Celkem  30 310

Výdaje  
Podíl na společ.sb.výdajích  5 848
Podíl na misijním fondu  1 200
Podíl na stavebním fondu  2 999
Podíl na darech navenek  900
Podíl na výdajích mládeže  1 350
Mzdy vč.mandát.smluv  -
Nájemné  180
Režie  364
Dary, čl.přísp.  -
Evangelizace  -
Celkem  12 840
Výsledek hospodaření  17 470
Zůstatek na účtu k 31. 8. 2016  767 393

VÝROČNÍ ZPRÁVA REGIONU HOSTIVAŘ ZA ROK 2015/2016 
VEDENÍ
Starší: Václav Kordula, Josef Hejnic
Vedoucí skupinky: Václav Kordula, Josef Hejnic 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, Vladimír 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 
e)  kázání: Václav Kordula, Arnošt Kobylka, Tereza, Jakub a Josef Hejnicovi,  
 hosté (P. Game, M. Prosner, D. Drápal, T. Božovský, L. Ondráček, M. Klesnil, M. Láníková)
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f)  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, Josef Hejnic jr., Pavel Podrazil.

Příprava občerstvení po bohoslužbách: Eva Podrazilová, Zdenka Řeháková, Eva Kobylková,  
 Monika Kordulová, Zuzana Hejnicová, Josefa Potfajová, a  stálí hosté Libuška Jordánová  
 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: Alena a Ivan Nievaldovi
Celkem přibylo: dospělých – 2
  dětí – 0
Celkem ubylo: dospělých – 0
  dětí – 0 
Křty: Ráchel Podrazilová
Počty členů k 31. 8. 2016

počet dospělých členů – 19
počet pokřtěných dětí (do 18 let) – 6 

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

Proběhla v J-campu v Novém Městě pod Smrkem za účasti několika hostů v červenci 2016
b) další akce
 Ekumenická bohoslužba ve spolupráci s dalšími místními sbory a farnostmi v lednu 2016.

1x měsíčně pravidelné společné modlitební setkání vedoucích sborů a farností z Hostivaře,  
 Petrovic a Uhříněvse.

Na jaře „Regionální den“ se společným obědem a sportovními aktivitami.
Rodinné odpoledne („Ukončení školního roku“) v  Toulcově dvoře, Odpoledne modliteb  

 a chval, Modlitební vycházka za Hradčany v souvislosti s misijní prací.

MIMO REGION
a)  evangelizace

Hledání pokladů
misijní práce na Hradčanech s cílem založit časem další region.
Pouliční evangelizace: téměř každá akce pořádaná venku má také misijní rozměr (viz výše).
Vánoční divadlo na Toulcově dvoře a v Úvalech

b)  další akce
2x jsme hostovali v Mnichovicích (10/2015); Josef Hejnic jr. zvučení na Šesté a kapely Mladí  

 s Kristem; Tereza Hejnicová – setkání Eva Evě; Marie a Petr Kobylkovi – Royal Rangers.
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FINANČNÍ ZPRÁVA REGIONU HOSTIVAŘ (v celých Kč)
Příjmy  
Desátky  353 622
Ostatní  27 009
Celkem  380 631

Výdaje 
Podíl na společ.sb.výdajích  68 956
Podíl na misijním fondu  14 145
Podíl na výdajích mládeže  15 913
Podíl na stavebním fondu  35 362
Podíl na darech navenek  10 609
Mzdy vč.mandát.smluv  -
Nájemné  14 750
Režie  51 096
Dary, čl.přísp.  30 365
Evangelizace  4 781
Celkem  245 977
Výsledek hospodaření  134 654
Zůstatek na účtu k 31. 8. 2016  374 900

HODNOCENÍ
Stabilizovali jsme regionální život; od 11/2015 jsme získali stálé místo ke scházení (mládežnická 
skupinka a nedělní shromáždění ve Spolkovém domě Prahy 15). Blízké vztahy se uplatňují ve sku-
pinkovém 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
Zvládli jsme přechod z „putovního“ pojetí k provozu na jednom místě, v jehož okolí jsme začali 
vyvíjet misijní aktivity. Zkvalitnili jsme kázání zvaním hostů (děkujeme za přispění a ochotu), 
nadále se nedaří směřovat návštěvníky skupinek a bohoslužeb ke členství ve sboru. Podařilo se 
navázat kontakty na radnici Prahy 15.

VÝHLED DO BUDOUCNA
Rádi bychom rozvinuli silné stránky našeho regionu (vzájemná přátelství a soudržnost, rodinné 
prostředí, obětavost v práci pro Boží království) o větší zdatnost v oblasti osobní evangelizace 
(kurs Evangelizační exploze) a  promítli vše také do  početního růstu (samozřejmě dá-li Pán). 
Chceme navázat na dosavadní spolupráci s radnicí Prahy 15 a uplatnit kulturu Božího království 
v našem okolí (Dny Prahy 15, Zažij město jinak, Rozsvěcení vánočního stromu Prahy 15). Tím, že 
odrostly děti, se téměř vylidnila nedělní škola, budeme usilovat o získání rodin s dětmi z okolních 
sídlišť. Rádi bychom vytvořili zázemí také pro seniory, s nimiž sdílíme prostory Spolkového domu 
a získali tak větší zastoupení i v této věkové kategorii.



Kristem proměněné životy21 /  REGION JIH

VÝROČNÍ ZPRÁVA REGIONU JIH ZA ROK 2015/2016
VEDENÍ
Pastor: Miloš Poborský
Starší: Stanislav Roubal
Vedoucí skupinky: Stanislav Roubal, Dan Drápal, Karel Petrák, Dana Bartošová, 

Helena Koblihová, Miloš Poborský – od března 2016

DALŠÍ SLUŽBY
a)  nedělka: Josef a Jana Machulkovi, Martina a Jakub Šplíchalovi, Lucie Bendová, Adéla  
 a Johana Ptáčkovy, Radek a Monika Čermákovi, Eva Poborská, Helena Koblihová,  
 Adam Petráček (mládež)
b)  chvály: Michaela Zoubková, Jaromír Hrad, Jan Sklenička, Jan Hučín, Johana Machulková, 
 Eva Poborská, Kamil Nešetřil, Petr Tichý, Pavel Bukáček, Anežka Jelínková, Marek 
 a Věra Markovi 
c)  pokladník: Jindra Soukupová (do konce roku 2015), dále Marcela Láníková
d)  příprava večeře Páně: Tomáš Bártík, Alena Sanislová
e)  zástupce za region ve mzdové komisi: Stanislav Roubal do jara 2016, dále Petr Potužník
f)  zástupce v misijní radě: Eva Poborská
g)  kázání: Miloš Poborský, Dan Drápal, Stanislav Roubal, Lubomír Ondráček, Ota Kunzmann,
 Matouš Zoubek, Jan Hučín, Veronika Tichá, Jakub Černý
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
ch)  zvučení: Jiří Zlonický, Matouš Zoubek, Jakub Šplíchal
i)  promítání: Matouš Zoubek, Lucie Flajšmanová, Dávid Pangrác
j)  grafika, pozvánky, tvorba web. stránek: Matouš a Míša Zoubkovi
k)  narozeniny: Jirka a Zoja Zloničtí
l)  Zadáno pro dámy: Dana Bartošová, Eva Poborská, Zoja Zlonická, Míša Zoubková
m)  kurz Začít znovu: Jan Hučín, Eva Kučerová, Mirka Slunečková, Dan Drápal
n)  služba v AGLOW, překlady na shromáždění: Daniela Čížkovská
o)  služba v ICEJ, vaření na sborových akcích: Marie Denková
p)  Místa uzdravení: Stanislav a Marie Roubalovi 
q)  příprava sálu a aparatury pro bohoslužby: Matouš a Michaela Zoubkovi, Jiří Zlonický 
 a další členové regionu 
r)  regionální fonotéka v mp3 na webu: Jiří Zlonický

PERSONÁLNÍ ZPRÁVY
Vstupy: Petr a Iva Potužníkovi, Jaroslav a Barbara Hrabovští, Evžen a Eva Pekárkovi
Narození: Alexis Machulka, Jitka Barešová, Hugo Hrabovský, Josef Ptáček
Celkem přibylo: dospělých – 6

 dětí – 4

Výstupy: Adam, Kristýna, Nátan a Izák Petráčkovi přestup do KS Plzeň, Eliška a Jitka Barešovy – 
 přestup do ČCE, Vilém Červenka – odstěhování Brno
Vyřazení z evidence: Martina, David a Filip Ságlovi 
Úmrtí: Jindra Soukupová
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Celkem ubylo: dospělých – 6
  dětí – 5
Svatby: Michal Bečvář a Veronika Denková
Křty: David Poborský, Jan Chalupný
Počty členů k 31. 8. 2016

počet dospělých členů – 54
počet pokřtěných dětí (do 18 let) – 8
počet nepokřtěných dětí (do 18 let) – 27
počet členů dlouhodobě v zahraničí a pod. – 1

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 Bartošů Josef Machulka
výjezd rodin do Horní Blatné (květen 2016) Radek Čermák
Ostrovský orientační běh (říjen 2015) Radek Čermák

MIMO REGION
a)  evangelizace

skupinka St. Roubala – programy v domě s pečovatelskou službou 
Během podzimu 2015 jsme uspořádali kurz Alfa.

FINANČNÍ ZPRÁVA REGIONU JIH (v celých Kč)
Příjmy 
Desátky  857 627
Ostatní  206 043
Celkem  1 063 670

Výdaje 
Podíl na společ.sb.výdajích  167 237
Podíl na misijním fondu  34 305
Podíl na výdajích mládeže  38 593
Podíl na stavebním fondu  85 763
Podíl na darech navenek  25 729
Mzdy vč.mandát.smluv  374 584
Nájemné  267 700
Režie  23 793
Dary, čl.přísp.  45 080
Evangelizace  3 480
Celkem  1 066 264
Výsledek hospodaření -2 594
Zůstatek na účtu k 31. 8. 2016  416 234
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HODNOCENÍ
CHARAKTERISTIKA REGIONU
Vzhledem k malým personálním změnám se region výrazněji nemění, nejsilněji jsou zastoupeny 
rodiny s dětmi.

ČÍM MŮŽEME PROSPĚT OSTATNÍM
Stanislav a Marie Roubalovi slouží modlitbou nemocným na Místech uzdravení.
Jan Hučín vede kurz Začít znovu pro lidi zasažené rozvodem
Dana Bartošová vede setkávání žen Zadáno pro dámy

HODNOCENÍ MINULÉHO ROKU
Druhým rokem jsme se scházeli ve vlastních pronajatých prostorech na Budějovické. Od září 2015 
prostory sdílíme s Rehoboth Christian Centre – sborem nigerijských křesťanů žijících v Praze. 
Za spolupráci jsme vděční, neboť díky nim se pro nás prostory staly dlouhodobě udržitelnými. 
Časově se vzájemně doplňujeme a prostory jsou tak v podstatě naplno využity. 

Druhým rokem také pokračuje „Zadáno pro dámy“, setkávání žen jednou za měsíc. V úvodu 
je zpravidla krátké povzbudivé slovo na biblické téma, a pak už se ženy věnují nejrůznějším akti-
vitám, nejčastěji rukodělným. Kromě 4 členek týmu se účast pohybovala mezi 3-14 hosty. Během 
roku Zadáno oslovilo celkem 17 nevěřících účastnic, z nichž jedna přišla na Alfu na podzim 2016.

V únoru a březnu jsme pod vedením Jana Hučína pořádali čtvrtý běh kurzu Začít znovu pro 
6 účastníků. Z praktických důvodů proběhl ve sborových prostorech Na Žertvách. Kurz pomáhá 
lidem, kteří prošli zkušeností rozchodu a rozvodu, jsou na něj velice dobré ohlasy.

Na podzim 2015 proběhl regionální běh kurzu Alfa. Na kurz přišlo 8 hostů, celé Alfy se zú-
častnilo 4–5 lidí. Jedna účastnice kurzu uvěřila a zapojila se na regionu Jihovýchod. Další hledající 
žena zatím Pánu svůj život nevydala, ale zůstala s námi v kontaktu, chodí na skupinku a jako člen 
týmu Alfy pomáhá na dalším běhu kurzu.

Skupinky vedli Dan Drápal, Standa Roubal, Karel Petrák, Helena Koblihová, Dana Bartošová 
a od března 2016 Miloš Poborský. Vedoucí skupinek se pravidelně schází a sdílejí se o tom, jak 
sloužit lidem a skupinky vést.

Během celého roku probíhala každý čtvrtek na Budějovické pod vedením Dana Drápala ote-
vřená skupinka. Záměr, aby se čtvrtreční otevřená skupinka stala vstupní branou do sboru, se 
zatím úplně nedaří, byť skupinka slouží na regionální poměry velké skupině lidí. Výhodou bylo, 
že skupinka se konala i o prázdninách s účastí zhruba stejnou jako během školního roku. Běžná 
účast na skupince je kolem 10 lidí, někdy se ale sejde i ke 20. Díky skupince jsme měli na jaře 
jeden křest.

Skupinka Standy Roubala pokračovala v  navštěvách Domu pro seniory (na  Velikonoce 
a Vánoce). Záměrem je oslovit seniory, přinést Boží slovo a chvály, zvěstovat evangelium, poho-
vořit se seniory, modlit se s nimi a obdarovat je drobnými dárky. Senioři se na tato opakovaná 
setkání těší. Vstříc návštěvám vychází i ošetřovatelský tým domu.

Chvály vedla většinou Míša Zoubková, doplňovali ji ponejvíce Mirek Hrad a Honza Sklenička, 
někdy i s Evou Poborskou. V případě potřeby zveme další muzikanty z jiných regionů.

Regionální modlitební probíhaly na Budějovické jednou za měsíc. Oproti předchozímu ob-
dobí ale návštěvnost poklesla na cca 4-8 lidí.

V dubnu a květnu jsme uspořádali pod vedením Martina Sauera pilotní běh kurzu Peníze a já. 
Zúčastnilo se jej cca 20 hostů a to i z jiných regionů a pražských sborů.

Nedělní škola byla i v tomto školním roce rozdělena na dvě oddělení. Školní NŠ si po celý 
rok vzali na starosti Radek Čermák a Jana Machulková, program tvořily povětšinou starozákonní 
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příběhy. Předškolní NŠ povětšinou používala sborový učební plán Bůh mě má rád. Jsme rádi, že 
se předškolní NŠ podařilo udržet, byť v této věkové skupině máme nyní dětí málo.

Adam Petráček celý rok 2x měsíčně pořádal mládežnickou NŠ, která má mezi našimi mlá-
dežníky dobrý ohlas. Odstěhování Petráčkových koncem června mimo Prahu je pro nás určitě 
ztrátou.

Proběhly také dvě mimořádné akce pro děti. Josef Machulka připravil již tradiční Mikulášské 
odpoledne s hrou s rozdáváním dárků. Radek Čermák pro děti připravil Vánoční hru na Starém 
městě.

Ivana Šímová po celý rok sloužila v Radostánu, v červnu se na půl roku vrátila do ČR na do-
volenou, odpočinek a obnovu sil.

Zdravotní stav Matěje Stodůlky zůstává po třech letech od smutné události v podstatě stejný. 
Zůstává v léčebně v Hořovicích, během roku jej kromě Stodůlkových navštívili i někteří členové 
regionu, aby se za něj modlili. Modlíme se také za Viktora Burdu, se kterým jsou jen sporadické 
kontakty, a jehož zdravotní stav zůstává stejný již několik let.

Na  přelomu února a  března proběhla tradiční regionální zimní dovolená v  Horní Blatné, 
v  létě jsme již podruhé uspořádali dovolenou ve středisku Eljon ve Špindlerově mlýně. Oproti 
předchozímu roku jsme kapacitu Eljonu naplnili členy regionu. Přes den jsme chodili na hřebe-
nové túry, večerní programy měl Dan Drápal na téma Limity vzájemné pastorace.

V  létě 2016 jsme se scházeli dohromady jako celý sbor na Střeleckém ostrově. Účast členů 
regionu je však na těchto shromážděních relativně nízká.

Díky spolupráci s Rehoboth Christian Centre se podařilo stabilizovat regionální finance, rok 
jsme uzavřeli s pouze malou ztrátou.

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 BUDOUCNA
Uplynulé období bylo obdobím stabilizace a mapování našich možností a obdarování. Podle ob-
darování a zájmu lidí, kteří jsou na regionu ochotní sloužit, se náplň aktivit ustálila na konkrét-
ních programech, které se víceméně nemění. Ve školním roce 2016-17 bude pokračovat scházení 
Otevřené skupinky, na podzim proběhne další běh kurzů Alfa, na jaro 2017 uvažujeme o uspořá-
dání dalšího běhu kurzu Začít znovu.

Nedělní škola se bude podobně jako vloni i v tomto školním roce scházet ve dvou odděleních, 
školním a předškolním. Školní NŠ dále povedou Radek Čermák a Jana Machulková. Předškolní 
NŠ bude zorganizovaná podobně jako loni s tím, že budeme používat sborový program Ježíš je 
můj Pán.

Jsme vděční, že Míša Machulková přijala od Pána povolání převzít vedení mládežnické NŠ. 
Formát scházení se 2x měsíčně bude pokračovat i v tomto školním roce.

Chystáme zimní dovolenou v březnu 2017 v Horní Blatné, letní dovolená 2017 je v přípravě.
Budějovická je díky spolupracujícímu sboru 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 2015/2016 
VEDENÍ
Pastor: Zdeněk Rašovský
Poradní tým: Elena Zemanová, Tomáš Pešl, Vlasta Sotorníková, Laďka Ebenstreitová
Vedoucí skupinky: Babeta Rašovská, Richard Sotorník, Petr Leitermann, Tomáš Pešl

DALŠÍ SLUŽBY
a)  služba dětem: Vlasta Sotorníková, Babeta Rašovská, Kristýna Leitermannová, 
 Petr Leitermann, Tomáš Pešl, Zuzana Sotorníková 
b)  chvály: Markéta Heřmanská, Martin Heřmanský, Matěj Heřmanský, Katka Naitová, 
 Marek Markov, Věra Markovová, Richard Sotorník 
c)  pokladník: Andrea Pešlová 
d)  příprava večeře Páně: Vlasta Sotorníková
e)  kázání: Zdeněk Rašovský, Lubomír Ondráček, Robert Filip, Jiří Bukovský, Michal Klesnil
f)  letní dovolená: Andrea Pešlová 
g)  dárky pro děti: Eliška Táboříková
h)  dětská kapela: Martin a Markéta Heřmanští
ch)  Místa uzdravení: Laďka Ebenstreitová
i)  sborová Alfa: Petr Leitermann
j)  příprava a koordinace vánočního shromáždění a nedělí: Vlasta Sotorníková, 
 Babeta Rašovská, Tomáš Pešl, rodina Heřmanských, Dominik Rašovský
k)  Vedení modlitební chvíle před regiony: Babeta Rašovská

 
PERSONÁLNÍ ZPRÁVY
Vstupy: David Suttý, Helena Pilátová 
Celkem přibylo: dospělých – 2
  dětí – 0
Výstupy: Katka Kršiaková 
Celkem ubylo: dospělých – 1
  dětí – 4
Křty: Dominik Rašovský, Emma Rašovská, Johanka Heřmanská, Klára Sotorníková 
Počty členů k 31. 8. 2016

počet dospělých členů – 29
počet pokřtěných dětí (do 18 let) – 6
počet nepokřtěných dětí (do 18 let) – 10
 

AKCE A SPECIÁLNÍ ČINNOSTI BĚHEM ROKU
PRO REGION 
a) regionální dovolená: Hojsova Stráž na Šumavě

 
MIMO REGION
a) evangelizace: Alfa s regionem Jih
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FINANČNÍ ZPRÁVA REGIONU JIHOVÝCHOD (v celých Kč)
Příjmy 
Desátky  333 507
Ostatní  5 361
Celkem  338 868

Výdaje 
Podíl na společ.sb.výdajích  65 034
Podíl na misijním fondu  13 340
Podíl na výdajích mládeže  15 008
Podíl na stavebním fondu  33 351
Podíl na darech navenek  10 005
Mzdy vč.mandát.smluv  160 748
Nájemné  68 500
Režie  15 092
Dary, čl.přísp.  14 728
Evangelizace  1 120
Celkem  396 926
Výsledek hospodaření -58 058
Zůstatek na účtu k 31. 8. 2016  854 844 

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

HODNOCENÍ MINULÉHO ROKU
Minulý rok se nám podařilo statisticky vyrůst o jednoho člena. Po letech se tedy nezmenšíme, ale 
mírně povyrosteme. Nejvíce jsem ale vděčný za společenství, které mohu mít s báječnými lidmi 
na regionu. Moc si vážím obětavosti každého z nás. Povinností máme každý mnoho, ale přesto 
fungujeme a společně hledáme cestu dál. Finančně jsme opět ve ztrátě, ale díky snížení platu hlav-
ního vedoucího je nižší než v minulém roce. V dalším roce dojde ke snížení platu, aby ztráta byla 
minimální nebo v ideálním případě nulová. Rád bych letos znovu poděkoval všem za finanční 
dary, které nám umožňují dělat vše, co potřebujeme.

Poradní tým se věnoval přípravě vánočního shromáždění a regionální dovolené. Díky všem 
členům poradního týmu za jejich čas a pomoc, kterou věnovali regionu. Rád bych také poděkoval 
Ajce Pešlové, která se věnuje službě pokladníka a  přípravě regionální dovolené. Její pomoc je 
skvělá a vždy povzbuzující.

Na regionu pokračovaly tři skupinky. Skupinka Babety Rašovské poskytovala domov ženám 
na  regionu. Skupinka pořádala i modlitební vycházky za  Jižní Město. Skupinka Ríši Sotorníka 
je zázemím pro další členy regionu. Babetce i Ríšovi děkuji za  jejich službu. Díky jejich službě 
mohou brát ostatní povzbuzení a růst. Zdeněk Rašovský předal skupinku Tomáši Pešlovi. Později 
převzal skupinku Petr Leitermann. Skupinka se snažila zvát lidi z okolí jednotlivých členů i muže 
z regionu. Díky oběma za jejich čas a chuť pokračovat dále. 
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Během roku fungovaly nedělní regiony, které považuji za  jedno z velmi důležitých setkání. 
Měli jsme díky nim čas na společné chvály a vzájemnou službu. Chvály a nedělku připravovali 
věrně služebníci, kteří se věnují službě už delší dobu. Nově se nedělce začala věnovat Zuzka 
Sotorníková. Nedělka dává prostor pro budování našich dětí, které se pomalu blíží do věku dospí-
vání. Proto si velmi vážím času a úsilí každého v nedělce. Chci poděkovat rodině Heřmanských 
za páteční kapely pro naše děti. Praktickým vyústěním kapely jsou chvály na regionu, kterých se 
účastní i děti. Tomáš Pešl se snažil uspořádat několik výletů pro naši mládež. Babetka Rašovská 
měla na srdci budování naší mládeže. Na nedělkách probírala kurz učednictví od Ráchel Bícové. 
Velkou radostí pro nás byly křty čtyř našich dětí, které proběhly na regionu. Velký dík patří i všem 
za přípravu vánočního regionu. Děkuji Kristýně Leitermannové, která připravila krásné vánoční 
dílny pro děti. Tradičně dobré vánoční chvály připravili Heřmanští. Během roku proběhly i dva 
společné obědy po nedělních bohoslužbách. 

Letošní společná dovolená byla v Hojsově Stráži na Šumavě. Letos s námi byla k mojí velké 
radosti i rodina Tichých, kteří se věnují drogově závislým lidem v jejich středisku Bétel. Myslím, 
že šlo opět o velmi dobrý společný týden. Vděčný jsem za přípravu hry pro děti, která je vždy ča-
sově náročná, ale sjednocující. Děkuji Pavlovi Jelínkovi za námět a za praktickou přípravu rodině 
Heřmanských. 

Navenek pokračovala služba na Místech uzdravení, kde sloužila Laďka Ebenstreitová. Na sbo-
rové Alfě sloužili Petr Leitermann a Kristýna Leitermannová se věnovala Kroužkům Na Palmovce.

VÝHLED DO BUDOUCNA
V dalším roce chceme pokračovat v práci s naší mládeží. Na regionu máme většinu dětí ve věku 
začínajících teenagerů, proto je důležité se věnovat práci s nimi. Nadále bude fungovat díky práci 
rodiny Heřmanských dětská kapela a na nedělích se pokoušíme rozjet klub, kam budou moci 
přijít i dětí a mládež z okolního sídliště. Během září vedoucí nedělky spolu s dětmi roznášeli po-
zvánky na nedělní klub. Ve zvaní chceme vytrvat i nadále. 

Vánoční shromáždění v  letošním roce bychom rádi spojili s  besídkou pro děti ze školky 
Babety Rašovské. Budeme rádi, když rodiče a děti uslyší evangelium a besídka bude pro všechny 
děti díky pomoci regionu zajímavější. 

Během roku chceme pokračovat ve spolupráci se sborem CB Jižní Město. Rádi bychom mini-
málně uspořádali dvě společná shromáždění.

V  létě pojedeme na  tradiční společnou dovolenou, kde by měl proběhnout další díl hry 
na motivy příběhu Kůň a jeho chlapec od C. S. Lewise. 

VÝROČNÍ ZPRÁVA REGIONU PALMOVKA ZA ROK 2015/2016 
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 (do prosince 2015) a po ní Eliška Kalinová (od ledna 2016) 
– skupinka pro maminky, Tomáš Dittrich (od dubna 2016), Daniel a Dita Frantíkovi (od dubna 
2016)

DALŠÍ SLUŽBY
a)  služba dětem: Lucie Beštová (hlavní vedoucí)
 mladší oddělení: Helena Wachtlová, Marcela Bláhová, Petra Jelínková, Lucie Beštová, 
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 Markéta Beštová, Eliška Sýkorová, Kateřina Hunalová (příležitostná pomoc)
 střední oddělení: Aleš Hanzlíček, Martina Sýkorová, Jan Bíca, Vojtěch Novák
 starší oddělení: Laďka Havlová, Luboš Komárek, Pavel Chalupník, Jan Krajník
 starší oddělení – dívky: Laďka Havlová, Dita Frantíková, Eliška Ottová (Slobodová), 
 Štěpánka Krišicová
b)  chvály: Jan Knížek (vedoucí), Laďka Havlová, Jan Gagalík, Kamil Nešetřil (vedoucí), Jiří Bešta  
 (vedoucí), Jana Chalupníková, Aleš Novák, Jiří, Petra, Anežka a Debora Jelínkovi 
 (Jiří vedoucí), Jan Vácha, David Kácha, David Bukáček (vedoucí)
c)  pokladník: Lumír Ptáček, Milena Černá
d)  příprava večeře Páně: Pavel Mach, Eliška Ottová (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, Miloš Kačírek, Lubomír Ondráček, Tomáš Dittrich, Lumír Ptáček, 
 Jaroslav Sloboda, Dita Frantíková, Štěpánka Krišicová, Martin Šindelář, Šimon Dittrich, 
 Pavel Bukáček, David Ptáček, hosté
ch)  letní tábory: Bohdana Frantíková (hlavní vedoucí), Pavel Bukáček (hlavní vedoucí), 
 Petra Dostálková (hlavní vedoucí), David a Betty Bukáčkovi, Martin Šindelář, David, Joel 
 a Štěpán Ptáčkovi, Tomáš Dostálek, Dita Frantíková, Kristýna Gagalíková, Gabriela Wachtlová, 
 Petr Kavur, Daniel Kačírek, Šimon Dittrich
I) koordinace bohoslužeb vedených mládeží: Štěpánka Krišicová
j)  koordinace rodinných bohoslužeb: Petra Jelínková
k)  setkání žen: Lucie Beštová, Ráchel Bícová, Veronika a Markéta Beštovy
l)  miniskupinky s probíráním kurzíků s novými zájemci: Kateřina Hunalová, Jan Kalina
m)  zvukaři: Jan Kalina, David Sloboda, Jiří Jelínek, Štěpán Ptáček 
n)  promítání: Tomáš Dostálek, Joel Ptáček, Dan Chalupník, Dan Bešta
o)  koordinace občerstvení pro nedělní školu: Hana a Pavel Chalupníkovi
p)  knihovna, půjčování knih: Jiří Bešta
q)  webové služby: Kamil Nešetřil, Daniel Frantík
r)  příprava občerstvení po shromáždění: Veronika Beštová, Markéta Beštová, Eliška Sýkorová, 
 Jan a Hana Krajníkovi, Katka Hunalová, Magdalena a Miloš Černí, Jan Bíca
s)  nástěnka: Hana Krajníková, Tomáš Dittrich
t)  letáky BTM: Vlasta Hauptmannová
u)  modlitební skupinka za region: Lumír Ptáček, Lucie Beštová, Anna Slobodová, 
 Alena Svárovská, Tomáš Dittrich

PERSONÁLNÍ ZPRÁVY
Vstupy: Jakub Říha (přestup z  regionu Východ), Betty Bukáčková (přestup z  regionu Sever),  
 Dan Bešta (přesun z kategorie a do s), Anežka Jelínková (přesun z kategorie a do s), Korina  
 Lucie Magdalena Podehradská, Lucie Houžvičková (přestup z regionu Černý Most), Libuše  
 Kobyláková (přestup z regionu Černý Most), Miloš, Zdena, Petra, Miloš jn., Daniel a Anna  
 Kačírkovi (přestup z regionu Černý Most), Zuzana Dvořáková, Pavla Klauzová, Petr Kavur,  
 Štěpán Ptáček (přesun z kategorie a do s)
Narození: Dorothea Vávrová, Amálie Frantíková, Stela Svobodová
Celkem přibylo: dospělých – 15
  dětí – 5
Výstupy: Ludmila Fialová (přestup do KS Havlíčkův Brod), Luboš Komárek (přestup do letnič- 
 ního sboru v La Paz v Bolívii), František Poulíček (pobyt v Bételu – zůstává členem KSP).
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Úmrtí: Eva Kulhánková
Celkem ubylo: dospělých – 3
  dětí – 4
Svatby: Eliška a Pavol Ottovi
Křty: Zuzana Dvořáková, Lucie Frantíková, Jonáš Hunal
Změny v počtu a fungování skupinek: Vznikly dvě nové skupinky: T. Dittricha (jednou měsíčně  
 s vyučováním Šimona Dittricha a Ráchel Bícové) a Daniela a Dity Frantíkových
Počty členů k 31. 8. 2016

počet dospělých členů – 95
počet pokřtěných dětí (do 18 let) – 23
počet nepokřtěných dětí (do 18 let) – 25
počet členů dlouhodobě v zahraničí a pod. – 4

AKCE A SPECIÁLNÍ ČINNOSTI BĚHEM ROKU
PRO REGION
a) tábory: Beránek
b) regionální dovolená: 23.–30. 7. Sedloňov
c) grilování: 24. 4. Praha–Holešovice, bratrská škola (J. Bešta, M. a M. Černí)
d) výjezd mužů: 2.–4. 10. 2015 Horní Blatná

MIMO REGION
a)  evangelizace

•	 kurzy	Alfa:	(Anna	a Jaroslav	Slobodovi,	Jiří	Jelínek)
•	 kurzy	Alfa	pro	mládež	(vedli	Martin	Šindelář	a Jakub	Říha,	Bohdana	Frantíková,	Vojtěch	 
 Hauptmann, Štěpán Ptáček)
•	 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	29.	5.	 (nejen	pro	region,	ale	 i pro	místní	rodiny	s dětmi)	 (Magda	 
 a Petr Hlaváčkovi)
•	 čtení	Bible	na Karlínském	náměstí	–	úterky	do května	(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	a Miloš	Černí,	Michal	Najman,	
 Martin Šindelář, Magdalena Černá, Adéla Mochanová)
•	 krátkodobé	misijní	výjezdy	s organizací	Bůh	národů	(Kamil	Nešetřil)
•	 festival	Dny	dobrých	zpráv	(Jaroslav	Sloboda)
•	 Royal	Rangers	(Martina	Sýkorová,	Veronika	Beštová,	Dan	Bešta,	Vojtěch	Novák)

b) další akce
•	 Finanční	kompas	(Jiří	a Lucie	Beštovi)
•	 Podpůrný	tým	pro	misionáře	v Chorvatsku	(Anna	a Jaroslav	Slobodovi)
•	Kroužky	Na Palmovce	(Tomáš	Dittrich)
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•	 IHOPP	(David	Bukáček)
•	 služba	mládeži	(samostatná	zpráva	v tomto	almanachu)
•	 Základy	křesťanského	života	(samostatná	zpráva	v tomto	almanachu)
•	 služba	v týmu	Kurzu	výchovy	teenagerů	(Marta	Dittrichová)
•	 služba	v týmu	Eva	Evě	(Mílena	Černá,	Petra	Dostálková,	Jana	Dittrichová,	Kateřina	Vávrová)
•	 divadelní	soubor	Kairos	II	(Jiří,	Veronika	a Dan	Beštovi)
•	Dětská	konference	(Jan	a Ráchel	Bícovi,	Jiří	Bešta,	Lucie	Beštová,	Veronika	Beštová,	
 Dan Bešta, Markéta Beštová, Jan Svárovský, Eliška Sýkorová, Laďka Havlová,  

  Betty Bukáčková, Martin Šindelář, Aleš Hanzlíček, Vojtěch Novák, Jan Knížek)
•	 večery	chval	(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,
 Michal Najman)
•	 práce	pro	ICEJ	(Jaroslav	Sloboda,	Lumír	Ptáček)
•	 supervize	nedělní	školy	na některých	regionech	(Lucie	Beštová,	Ráchel	Bícová)

FINANČNÍ ZPRÁVA REGIONU PALMOVKA (v celých Kč)
Příjmy 
Desátky  1 693 979
Ostatní  30 977
Celkem  1 724 956

Výdaje 
Podíl na společ.sb.výdajích  330 326
Podíl na misijním fondu  67 759
Podíl na stavebním fondu  169 398
Podíl na darech navenek  50 819
Podíl na výdajích mládeže  76 229
Mzdy vč.mandát.smluv  128 023
Nájemné  97 942
Režie  262 147
Dary, čl.přísp.  148 400
Evangelizace  9 621
Celkem  1 340 665
Výsledek hospodaření  384 291
Zůstatek na účtu k 31. 8. 2016  1 537 610

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 
a rodin s manželi ve středním věku. Máme dost dětí a jen velmi málo starších lidí přes 60. Jsme 
součástí skupinkového sboru jen částečně fungujícího jako skupinkový sbor. Palmovka není vý-
jimkou: členy skupinek je asi čtvrtina členů Palmovky.
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Velká většina členů regionu jsou Bohu vydaní lidé s rozvinutou osobní zbožností. Velká vět-
šina z  nás věří řadu let. Na  regionu je velké bohatství obdarování, které je často, ale ne vždy, 
využito pro Boží království.

Někteří členové mají náročná zaměstnání a tím specifickou možnost sloužit Bohu. Řada lidí 
výrazně investuje do  specifických služeb (dětské domovy, sborová mládež, chvály, misijní vý-
jezdy).

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 4 roky máme o půl úvazku méně 
než před tím, vytváří potřebu většího zapojení dobrovolníků, což se částečně děje. Společenství 
na Palmovce je vedeno kolektivně.

Na nedělních shromážděních se prakticky pokaždé objevují hosté, někteří chodí pravidelně, 
část přišla 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.

Alena Dobrovolná může pomoci s gospelovým bohoslužbami (potřeba plánovat několik mě-
síců dopředu).

HODNOCENÍ MINULÉHO ROKU
V uplynulém období region Palmovka narostl o 15 členů, 7 z nich přešlo z regionu Černý Most. 
Z nových členů jen 3 nemají své kořeny v našem ani jiném sboru, jeden z nich přišel díky kon-
taktů s Teen Challenge. Nárůst účasti na shromážděních v hodnoceném období byl o 3 (v období 
2014–15 o 10).

Život společenství byl bohatě činorodý (viz inventární části této zprávy). Stabilně skvěle fun-
govala nedělní škola se čtyřmi odděleními (včetně sobotních výletů a přespávaček) a služba v dět-
ských domovech. Tým pro Přestavlky nemá ustanoveného vedoucího, o vedení se staral Lumír 
Ptáček, programy připravovala většinou Marcela Ptáčková.

Vznikly 2 nové domácí skupinky. 3 domácí skupinky se scházely jednou za 14 dní, 4 každý 
týden. Některé skupinky se někdy scházejí jen v minimálním počtu. Přesto je zapojení dlouhodo-
bých členů sboru stejně důležité jako těch nových. Služba na „starších“ skupinkách bývá nároč-
nější než na těch nových, a proto všichni vedoucí skupinek zaslouží díky a uznání.

Miniskupinky pokračovaly jen omezeně (Katka Hunalová, Jan Kalina), noví lidé se zapojili 
do domácích skupinek.

Vedoucí různých regionálních služeb se sešli 5x (průměrná účast 12), kromě toho se každý 
týden koná modlitební regionálních vedoucích.

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. Za  výjezdy se na  shromážděních modlíme 
a jsou sdílena svědectví. Nejsou to jen sociální služby, ale jde o šíření Božího království včetně 
sdílení evangelia.

Pokračovalo zapojení do  misijních výjezdů. Milena a  Miloš Černí vedli dvě části výjezdu 
do Estonska, Milena evangelizační část, Miloš stavební a technickou pomoc místním křesťanům.

Jedna účastnice kurzů Alfa byla na regionu Palmovka pokřtěna, ona a ještě jeden účastník se 
života regionu pravidelně účastní. U některých z nových lidí, kteří se zapojili před hodnoceným 
obdobím, jsme registrovali určité problémy, u jiných se projevila řada pozitivních změn.
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Obnovili jsme výroční výjezd mužů, myslím, že jsme si to všichni užili (účast 25 mužů ve vě-
kovém rozpětí téměř 40 let).

„Vyprodaná“ byla regionální dovolená s výjimečným vyučováním Pavla Rause o manželství.
Chybí trvalejší společné modlitební nasazení celého společenství, aspoň se snažíme společné 

modlitby zařazovat do nedělních shromáždění. Na bohoslužby často přicházejí různí hosté. Ne 
vždy se je však podaří oslovit. Vyhlížíme zapojení dalších lidí, kteří jsou pro tuto službu obdaro-
vaní.

Život regionu rozčeřila před prázdninami informace, že chystáme od září zdvojení shromáž-
dění (toto rozhodnutí vyplynulo ze statistik; na některých nedělích bylo opravdu nabito). Byla 
moje veliká chyba, že jsem věc řešil spíše s vedoucími a regionu jsem to oznámil pozdě a jako 
hotovou věc. Zavedení dvou shromáždění jsme museli odložit. Děkuji všem, kteří mi pomohli 
nějakou praktickou radou jak zdvojení udělat, nebo i „jen“ povzbuzením.

VÝHLED DO OBDOBÍ 2015/2016
Členové, kteří jsou k tomu obdarováni a mají kapacitu, mohou 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 a třeba ho také pozvat na oběd. Ty, kteří se k seznamování necítí povoláni, prosím, 
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 své skupinky (přál bych si, aby byl nový člověk osloven 
několika skupinkami a tak zaznamenal zájem společenství o svou osobu). Pro region ve sboru 
našeho typu by skupinky měly být důležitější než nedělní shromáždění.

Na nedělní shromáždění chodí noví lidé, ale někteří dlouhodobí členové regionu mají po-
měrně nízkou účast (dlouhodobý trend, jejich účast se nesnižuje). Klademe si otázku, jak je získat, 
resp. co udělat pro to, aby je neděle víc oslovovaly.

Více se do nedělních shromáždění zapojují mladí (kázání, vedení). Zapojení mladých a rele-
vantnost nedělních shromáždění pro ně je pro budoucnost Palmovky velmi důležitá. Jde o to, aby 
vliv mladých dále sílil, a tím se začala uplatňovat nová obdarování.

Ještě důležitější než zapojení na skupinkách a na nedělních shromážděních je angažovanost 
členů v šíření evangelia na místech, kde pracují a žijí. Jsme vděčni za mnohé členy regionu, kteří 
jsou v této oblasti nasazeni. Vyhlížíme však zapojení dalších. S tím souvisí potřeba proměny ne-
dělních shromáždění, aby zůstala přijatelná pro členy sboru (resp. aby pro ně byla ještě přínos-
nější) a aby se stala srozumitelnější pro hosty.

Otázka zdvojení bohoslužeb zůstává otevřená. Promýšlíme praktické kroky. Pokud bude účast 
vysoká, chceme být připraveni na to včas zareagovat.

Nezávisle na tom je třeba pracovat na založení nového regionu. To je dlouhodobější úkol, jak 
posloužit více lidem. Hledáme, jak k tomu členy regionu motivovat. Nikdo se nemusí bát, že bude 
zapojen do něčeho, kam se mu nechce. Zároveň promýšlíme, co všechno je k tomu třeba připravit.

Region Palmovka je tu i pro nekřesťany. Přeju si, aby v našem společenství rostla touha, aby 
lidé poznali Krista a byli zachráněni. Rozhoduje Boží přítomnost. Kéž bude mezi námi taková, že 
budou přicházet hledající lidé, a že jim budeme připraveni dávat svou lásku, modlitby, čas.

Zpracoval: Tomáš Dittrich
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VÝROČNÍ ZPRÁVA REGIONU SEVER ZA ROK 2015/2016 
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, Marcela Jaworská, Violka Dušková, 
 Markétka Pasková
 školní oddělení: Martin Neužil, Petr Tichavský, David a Luisa Šerých
 příprava narozeninových dárků pro děti: Marta Pasková
b)  chvály: Aleš Náhlý, Katka Knopová a Ratolesti (Jakub Bezpalec, David Dušek, Viola Dušková),  
 Johana Dittrichová, Jáchym Rykl, Markéta Pasková, Štěpánka Frantíková, Lukáš Ondráček, 
 Jan Hadrávek, Marek Václavík, David a Luisa Šerých, mládežnické uskupení a hosté (Honza 
 Knížek, skupina z Brandýsa)
 chvály s prapory: Světlana Hadrávková, Jitka Hrbková a Petra Vlasáková
c) pokladník: Eva Kvíčalová, Lydie Fiřtová
d)  příprava Večeře Páně: Irena Václavíková, Alena Mocková, Věra Fidrichová
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, Luboš Patočka, a hosté: Jirka Dohnal, Miloš Kačírek, 
 Michal Klesnil, Igor Rosa, Pavel Kolegar, Pete Game a Marek Prosner
h)  vedení regionálních modlitebních: Lucka Bohatá
ch)  vedení modlitebních před shromážděním: Tomáš Božovský
i)  tábory a dětské oddíly: Marek Bezpalec, Vít Dušek, Martin Neužil, Ondra a Marta Paskovi,
 David Dušek, Daniela Bohatá, Anička Tichavská
j)  promítání: Metoděj Bohuněk, Hanka Kozáková, Šimon Ondráček
k)  koordinace služeb na regionu: Ondra Paska
l)  služba na mládeži (vedení Porostu): 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
q)  Sborový dopis a Život víry: Tomáš Božovský, Petr Paderlík (prodej ŽV)
r)  nabídka letáčků BTM: Vláďa Chlumecký
s)  regionální web: Lucka Bohatá, Marek Bezpalec
t)  počítání lidí na shromáždění: Světlana Hadrávková, Lydie Fiřtová
u)  příprava občerstvení po shromáždění: Klára Božovská, Kristýna Náhlá, Věra Ondráčková, 
 Markéta Pasková, Pavla Grabmylerová
v)  Místa uzdravení: Lubomír a Věra Ondráčkovi
w)  bulletin: Tomáš Božovský
x)  modlitební služba vnitřního uzdravení: Zdeněk a Dana Paulusovi
y)  modlitební skupinka maminek: Marta Pasková, Martina Bezpalcová
z)  koordinace závěrečného úklidu po shromáždění: Bohumír Maňásek
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ab)  praktická pomoc na Alfě: Petra Bukáčková, Věra Fidrichová, Věra Kozáková
ac)  otevírání sálů: Věra Ondráčková, Lukáš Ondráček, Tomáš Božovský
ad)  knihovna: Světlana Hadrávková
ae)  organizace pouličních evangelizací: Petr Tichavský

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

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

PERSONÁLNÍ ZPRÁVY
Vstupy: Honza Adamec, Lydie Fiřtová, Lukáš Ondráček, David Syrový, Daniela Frantíková 
Celkem přibylo: dospělých – 5
Výstupy: Theodor Kříž (přestup do Slova života), Markéta Jelínková (přestup do CB), Pavel, Pavla, 
Michal, Jakub a David Roseckých (přestěhování a přestup do KS Kutná Hora), Anna Wagnerová 
(přestěhování do Polné)
Vyřazení z evidence pro neúčast: Daniel Sýkora, Jana a Lenka Šindelářovy
Celkem ubylo:  dospělých – 10, 
  dětí – 1
Křty: Štěpánka Frantíková, Robert Jaworski, Jan Václavík
Počty členů k 31. 8. 2016

počet dospělých členů – 97
počet pokřtěných dětí (do 18 let) – 17
počet nepokřtěných dětí (do 18 let) – 29
počet členů dlouhodobě v zahraničí apod. – 9

FINANČNÍ ZPRÁVA REGIONU SEVER (v celých Kč)
Příjmy 
Desátky  1 692 718
Ostatní  69 666
Celkem  1 762 384

Výdaje 
Podíl na společ.sb.výdajích  330 080
Podíl na misijním fondu  67 709
Podíl na výdajích mládeže  76 172
Podíl na stavebním fondu  169 272
Podíl na darech navenek  50 782
Mzdy vč.mandát.smluv  410 755
Nájemné  114 530
Režie  87 652
Dary, čl.přísp.  151 207
Evangelizace  11 864
Celkem  1 470 022
Výsledek hospodaření  292 362
Zůstatek na účtu k 31. 8. 2016  370 683
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HODNOCENÍ
CHARAKTERISTIKA REGIONU
Jsme společenstvím, ve kterém jsou zastoupeny všechny generace (děti, mládež, střední i starší 
generace).

HODNOCENÍ MINULÉHO ROKU 
Minulý (školní) rok jsme začali netradičně, v neděli, kdy je sborové shromáždění, jsme měli do-
poledne zkušební shromáždění v Rose. Ohlasy byly velmi dobré a od listopadu jsme se do nových 
prostor přestěhovali natrvalo. Sál je příjemný a hodně se zvedla kvalita prostor pro děti. Vnímali 
jsme to jako vyslyšení modliteb za nové místo – díky Bohu! 

V souvislosti s novým místem přišlo slovo: 
Na regionální modlitební jsme se modlili za region a za  to, abychom každý rozuměli Boží 

vůli a naplňovali ji ve svých životech. Při těchto modlitbách jsem vnímala, že Bůh má pro ně-
koho NOVÉ OBDOBÍ. Někteří jsme možná už dlouho „zaparkovaní“ v nějaké dobré službě, kte-
rou nám Pán někdy (před lety) dal, ale možná je právě teď ta chvíle posunout se dál a vstupovat 
do dalších, nových věcí, které pro nás Bůh připravil. Modli se prosím za to, jestli se to netýká právě 
tebe. (Marta Pasková)

Velmi důležitá je služba dětem a  mládeži. Vedení nedělky převzala Martina Bezpalcová, 
v předškolním a školním oddělení sloužilo devět sourozenců. Během roku také pokračovaly vý-
pravy oddílů a v létě tábory.

Několik shromáždění cele připravila mládež, obvykle s  neotřelými nápady, a  netradičními 
formami. Na mládežnících vidíme růst a odvahu vstupovat do nových věcí.

Během roku jsme kromě „domácích“ kazatelů přivítali i několik hostů. Sloužili u nás: Jirka 
Dohnal, Miloš Kačírek, Michal Klesnil, Igor Rosa (Igor posloužil zvlášť i našim chváličům), Pavel 
Kolegar, Pete Game a Marek Prosner.

Jednu neděli nás navštívily ženy ze služby Teen Challenge. Jejich svědectví byla velmi silná 
a svědčící o tom, jak Boží moc proměňuje životy.

Vidíme důležitost svědectví o tom, co Bůh dělá, abychom Mu vzdali slávu a byli povzbuzeni. 
Dáváme jim na shromáždění prostor, a také se stále učíme, jak svědectví sdělit a předat. 

Dobrou příležitostí Pána chválit, ale i jen odpočinout v Jeho přítomnosti, bylo zajít na stráž 
v rámci IHOPu, pod vedením Jáchyma Rykla.

Chceme být rodinou, a tak hledáme příležitosti, jak spolu více trávit čas. V říjnu velká část 
regionu vyrazila do Krušných hor do Horní Blatné, v listopadu zase spolu vyjelo několik mužů, 
tentokrát do Dehtár, kde spolu strávili páteční večer a sobotu. Dalšími podobnými aktivitami jsou 
třeba volejbal, florbal, společné grilování a samozřejmě letní dovolená v Bílém Potoce. Na regi-
onálce je už skoro tradičně také příležitost pro křty, ani tentokrát to nebylo jinak, pokřtěni byli 
Robík Jaworski a Štěpánka Frantíková. Kromě toho je pro užší obecenství dobrou příležitostí také 
několik skupinek, a je škoda, že se do nich nezapojuje více lidí. Přes tyto možnosti mohou být 
na regionu lidé, kteří se z nejrůznějších důvodů mohou cítit osamoceni. Každý z nás se ale může 
ptát, jak se stát přítelem a povzbuzením pro někoho druhého.

V září 2015 proběhlo malé neformální setkání se Petrem a Soňou Spalovými, kteří z Velké 
Británie, kde nyní žijí, zavítali na několik dní do Prahy. Moc rádi jsme se viděli, vzájemně se po-
vzbudili a modlili se za sebe.

Chceme být více spolu, ale určitě také nechceme zapomenout na hlavní poslání, které nám 
Ježíš předal. Ne každý je evangelistou, ale možností podílet se na sdílení evangelia je řada. Na pod-
zim 2015 jsme se zapojili do společné Alfy na Palmovce, kde se obrátily tři ženy. Na jaře jsem pak 
spolu s dvěma s nich pokračoval ve službě na Alfě v Kutné Hoře. Vzájemná spolupráce s místním 
sborem se vydařila a obrátily se další dvě ženy. 
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Před Vánoci a Velikonocemi (a občas i někdy jindy) přinášíme dobrou zprávu venku před 
Ládvím. Kromě písní, svědectvích či krátkých úvah nad Božím slovem, nabízíme také rozhovory 
a modlitby (a také třeba čaj či kávu). 

Mezi aktivity, které jsou příležitostí k setkání s nevěřícími lidmi, patří ale také např. Kurz o vý-
chově dětí (na pilotním kurzu se podílela Marta Pasková, Míša Hadrávková a Marcela Jaworská). 
Dalším kurzem byl pilotní Kurz o výchově teenagerů, na kterém sloužily Marta Pasková a Martina 
Bezpalcová. Na oba kurzy přišlo i několik maminek mimo okruh sboru. 

V prostorách na Palmovce pokračovaly také Kroužky na Palmovce. Od nás se do nich zapo-
jili Hanka Kozáková (tvořivá dílna šperků), Johanka Dittrichová (Hudební pátrání), Aleš Náhlý 
a Tomáš Božovský (fotokroužek). 

Na jaře jsme mohli pozvat své přátele a známé na už osmý ročník Dnů dobrých zpráv.
V Líbeznicích začali Zdeněk s Danou Paulusovi jednou měsíčně s biblickým klubem. Je ote-

vřený pro kohokoliv z místních, kdo se chce dozvědět něco z Bible. Zdeňka s Danou přijelo něko-
likrát podpořit i pár sourozenců z regionu, či Ratolesti, které tu měly vánoční koncert. 

V létě se na Letné uskutečnil Festival na Výšinách, jedním z hlavních organizátorů byl Honza 
Adamec.

Modlili jsme se, jakým způsobem se můžeme přiblížit seniorům v Rose, a  jedny z otevře-
ných dveří jsou návštěvy. Možností, kam pozvat své přátelé, tedy není tak málo, každému může 
vyhovovat něco jiného. Co ale potřebujeme bez rozdílu, o jakou akci se jedná či zda jde o naše 
osobní vztahy s lidmi, je Ježíšův postoj a vědomí toho, že lidé bez Ježíše končí v zahynutí. My je 
nemůžeme zachránit, ale můžeme ukázat na Ježíše, ve kterém ta záchrana je. Kéž nám Bůh dá 
do srdcí větší naléhavost.

Pokračovali jsme v podpoře tří projektů NF Nehemia (Děti Etiopie/Obama, Severní Korea 
– pekárna a Podpora dětských domovů a práce na ulici s dětmi na Ukrajině). Kromě toho jsme 
podpořili Luboše Patočku (Kambodža), Lenku Šejbovou a  Štěpánku Pitzmosovou (Estonsko) 
a Dohnalovy (Chorvatsko).

Pravidelně jsme se scházeli jednou měsíčně k modlitbám. Někdy jsme se modlili obecněji, 
jindy za konkrétní témata (za mládež, za naše nevěřící přátele a známé), asi vždycky za nemocné 
a lidi s nějakou aktuální potřebou. Modlili jsme se za Chlumecké (Libuška operace kotníku, Vláďa 
dlouhodobé problémy s  plícemi), za  Jirku Dohnala (operace oka), ale i  za  řadu dalších z  nás. 
Vážím si toho, že v akutních situacích je mnoho z vás ochotno se do modlitebního zápasu nasadit 
intenzivně a naplno.

K tomu nám pomáhá už mnoho let modlitební řetěz.  
Další pravidelnou aktivitou bylo modlitební setkání starších žen čí modlitební skupinka ma-

minek. 
Modlíme se také před shromážděním od 9:00 v přísálí. I toto setkání je otevřeno pro všechny. 

Jste vítáni!
Začátkem kalendářního roku jsme se zúčastnili Aliančního modlitebního týdne, tentokrát 

v CB Soukenická a společného modlitebního setkání u Salesiánů v Kobylisích. 
Mnozí z nás se v lednu připojili k společnému třítýdennímu sborovému půstu.
Očekáváme, že k  nám Bůh bude mluvit. Asi se to častěji děje v  našich osobních životech, 

občas na nějakém setkání či shromáždění, ale stál bych o to, abychom to zažívali mnohem častěji. 
Určitě to souvisí i s naším očekáváním, protože věřím, že Bůh k nám mluvit (i nějak přímo) chce.

Jedním ze slov, které přišlo a  jehož naplnění vyhlížíme, je toto: Izajáš 61, Zažijeme rok 
Hospodinovy přízně.

Přinášejme radostnou novinu pokorným, ovazujme rány zlomených srdcí. Vyhlašujme 
zajatým propuštění a  vězňům otevření žaláře. Vyhlašujme rok Hospodinovy přízně i  den 
Hospodinovy pomsty, nezamlčujme, že kromě nebe existuje peklo. Potěšujme truchlící, dostanou 
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čelenku namísto popela, olej veselí namísto smutku, závoj chvály namísto sevření nebo ducha 
malomyslnosti.

Pak budeme nazváni duby spravedlnosti a  setba Hospodinova, aby Hospodin byl oslaven. 
Vybudujeme a obnovíme opuštěná a zpustlá města. Cizozemci se podřídí. Budeme mít u cizo-
zemců a ostatních lidí úctu a tak se Hospodin oslaví. Vyjděme a s novou horlivostí dejme svůj čas, 
svoji lásku a úctu lidem kolem sebe. Bůh stojí uprostřed nás. (Dana Paulusová)

VÝHLED DO OBDOBÍ 2016/2017
Na  letní regionální dovolené jsme společně četli Jana 14.-16. kapitolu a  jeden večer věno-
vali „snění“ Božích snů ohledně našeho regionu. Snažili jsme se před Pánem hledat odpovědi 
na otázky: Jaký je tvůj sen ohledně regionu? Co ti Pán pokládá na srdce? Kam bychom jako spo-
lečenství měli směřovat? Na co bychom se měli zaměřit? Sny, které byly sdíleny, by se daly rozdělit 
do čtyř oblastí: věci praktické, duchovní, region jako rodina a  služba navenek. Chceme se dál 
modlit za rozeznání, co je ve shodě s Božími sny a plány pro nás, abychom poznali správný čas 
a vůbec hledali Boží cesty k naplnění Jeho vůle na našem regionu.

Vyhlížíme stále větší zapojování mladé generace do života regionu. Jsme vděční za jejich nad-
šení, radost a chuť pouštět se do nových věcí. Uvědomujeme si stále víc, jak se vzájemně potřebu-
jeme, my je a oni nás, abychom vstoupili do všeho, co Bůh připravil. 

V Rose jsme pomalu začali s návštěvami seniorů, a hledáme způsoby, jak jim můžeme přinést 
život, který máme. Jedním z kroků je cestovatelské povídání s promítáním, ale také pro ně plánu-
jeme předvánoční setkání.

V každém případě se modlíme za to, jak v dnešní době přinést evangelium srozumitelným 
způsobem. A za Boží jednání a navštívení, protože bez Boží moci a pomoci se neobejdeme.

Zpracoval: Tomáš Božovský

VÝROČNÍ ZPRÁVA REGIONU STŘED ZA ROK 2015/2016
VEDENÍ
Pastor: Petr Kácha
Starší: Jan Snížek, Martin Benc
Domácí skupinky (vedoucí): Jan Snížek, Vladimír Hoblík, Martin Berger, Martin Benc, 
 Ondřej Pumr, Petr Kácha

DALŠÍ SLUŽBY
a)  nedělka
 Vedoucí: Jarka Dobiášová, Jan Snížek
 Služebníci: Honza a Iva Snížkovi, Hanka Andreasová, Adéla Snížková, Veronika Dobiášová
 Noemi Pumrová, Daniel Jungmann,Šimon Benc, Kamila a Petr Dolečkovi
 Jarka a Vít Dobiášovi, Martin Andreas, Lucka a Martin Bencovi
b)  chvály
 1. Skupina: Vladimír Hoblík, Hana Hoblíková, Tomáš Coufal
 2. Skupina: Iveta Hlávková, Radek Hlávka
 3. Skupina: Iveta Kuželová
 Chvála s prapory a tanec: Jana Nováková, Iva Kostrbová, Kamila Gawliková, 
 Ivana Malenčíková a další
c)  pokladník: Zuzana Kolářová
d)  příprava večeře Páně: Daniela Jungmannová, Zdena Kurzová
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e)  zástupce za region ve mzdové komisi: Jiří Šebek
f)  kázání: Petr Kácha, Michal Klesnil, David Hoblík, Martin Benc, Lubomír Ondráček a další
g)  obsluha ozvučení: Libor Vodička, Vladimír Vácha, Petr Doleček a další
h)  promítání: Daniel Pumr, Daniel Jungmann, Kryštof Jungmann, Michal Jungmann a další
ch)  počítání lidí: Adéla Snížková
i)  příprava občerstvení po regionu: Jana Krejčová, Daniela Jungmannová
j)  narozeniny: Kamila Gawliková
k)  regionální zpravodaj: Tomáš Kolář, Hana Káchová
l)  koordinace technických služeb: Žeňa Němcová
m)  zasílání e-mailů s modlitbami za členy regionu: Jana Nováková
n)  Manželské večery: Jakub a Dagmar Güttnerovi
o)  služba v NADĚJI: Michal Klesnil
p)  divadlo KAIROS II, služba na školách: Vladimír Vácha
q)  KMS a Život víry: Tomáš Coufal
r)  Royal Rangers: Michal Jungmann a další
s)  Jeruzalémský dům modliteb za všechny národy: Alena Krausová
t)  České místo modlitby v Jeruzalémě: Iva Kostrbová
u)  Modlitby za Izrael na regionu: Jiří Šebek
v)  Rada Církve křesťanská společenství: Petr Kácha
w)  Mezinárodní rada starších (při Konvokaci všech národů v Jeruzalémě): Petr Kácha

PERSONÁLNÍ ZPRÁVY
Vstupy: Daniel Gawlik, Kamila Gawliková a děti (Samuel, Sára a Tobiáš)
Narození: Zuzana Kretová
Celkem přibylo: dospělých – 2
  dětí – 4
Výstupy: Petr Potužník, Iva Potužníková, Barbora Potužníková, Johana Potužníková (přestup
 na region Jih), Renata Pazdírková s dcerou Kristýnou (přestup do CB Šeberov), 
 Radka Novotná (přestup na region Východ), Johana Mizurová (přestup na region Východ)
Vyškrtnuti: Lucie Čechová
Vyloučena: Kateřina Klesnilová
Celkem ubylo:  dospělých – 9
  dětí – 1
Počty členů k 31. 8. 2016

počet dospělých členů 78
počet pokřtěných dětí (do 18-ti let) 14
počet nepokřtěných dětí (do 18-ti let) 27
počet členů dlouhodobě v cizině 9
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FINANČNÍ ZPRÁVA REGIONU STŘED (v celých Kč)
Příjmy 
Desátky  1 177 693
Ostatní  11 960
Celkem  1 189 653

Výdaje 
Podíl na společ.sb.výdajích  229 650
Podíl na misijním fondu  47 108
Podíl na výdajích mládeže  52 996
Podíl na stavebním fondu  117 769
Podíl na darech navenek  35 331
Mzdy vč.mandát.smluv  379 882
Nájemné  61 252
Režie  101 180
Dary, čl.přísp.  73 442
Evangelizace  7 394
Celkem  1 106 004
Výsledek hospodaření  83 649
Zůstatek na účtu k 31. 8. 2016  1 344 845

Pozn.: Podrobnější vyčíslení příjmů a výdajů je v roční výsledovce regionu (2015–2016), která 
je k dispozici u pastora regionu.

HODNOCENÍ
CHARAKTERISTIKA REGIONU
Region je složen z lidí různých věkových kategorii. Máme mnoho rodin s dětmi, řadu mladých 
lidí, střední generaci a také seniorů. Lidí svobodných, rozvedených, ovdovělých. Těch, kteří mají 
věřícího manžela/ku i těch, kteří mají nevěřícího partnera.

HODNOCENÍ MINULÉHO ROKU 
Region prožil v minulém školním roce velkou změnu. Ke konci roku jsme se museli vystěho-
vat z místa našeho scházení (Římská 20) a přesunuli jsme se o několik set metrů dále do ulice 
Ve Smečkách. Byla to velká změna a lidé na ni reagovali různě. Od naprostého zděšení, až po na-
prosté nadšení. Začali jsme se scházet v bezprostřední blízkosti nevěstinců a barů a modlit se co 
dál. Jaká je naše služba v této čáti Prahy.

Než jsme se přestěhovali, tak jsme měli na Vánoce divadelní představení, které zajistili souro-
zenci z regionu Hostivař.

V létě se v Úvalech opět konal English camp za velké účasti dětí. Letní dovolená se, k lítosti 
mnohých, nekonala.

SKUPINKY A KURZY
KURZY O VZTAZÍCH
Na podzim a na jaře proběhl na Žertvách kurz Příprava na manželství, který vedli Güttnerovi, 
Pumrovi, Mizurovi a Bergnerovi a pozvání přijalo i několik dalších párů. Máme radost, že kurzy 
si mezi sebou účastníci doporučují, a rádi bychom je dál šířili mezi veřejnost – často je navštěvují 
i nevěřící páry a věříme, že skrze ně rostou jak jejich vztahy, tak poznání Boží lásky prakticky 
i teoreticky. Na posledním kurzu bylo až 14 párů hostů.                                                Jakub Güttner
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ENGLISH CLUB
Scházel se v pátek u Güttnerových doma v Úvalech, průměrně 14 dětí (z věřících i nevěřících ro-
din). Kromě učení se angličtiny (písničky, konverzace, kvíz, film) děti měly možnost si v diskuzi 
s vedoucími povídat o vztahu s Bohem. Jako vedoucí pomáhali: Dagmar Güttnerová, Nat Güttner, 
Jana Chalupníková, Jana Baumrukova, Zhe-nya Adamová a Ivy Good.           Dagmar Güttnerová

SPORTOVNÍ KLUB V ÚVALECH
Klub navštěvuje cca 14 nevěřících dětí. Hrajeme Ultimate frisbie, kickball, ringo, florball, fotbal 
a jiné sporty. O přestávce vyprávíme biblický příběh. Vedou Vladimír a Hanka Hoblíkovi, David 
Hoblík, Renča Kunzmannová a Ben O´Byrne.                                                               Hana Hoblíková

DOMÁCÍ SKUPINKA V ÚVALECH
Schází ve středu v průměrném počtu 12 lidí. Polovinu tvoří členové KS Praha, druhou místní lidé, 
kteří v průběhu minulých let uvěřili. Na  jaře skupinka pořádala kurzy Alfa, které vedli Hanka 
a Martin Podstatovi. Dvě z účastnic nyní pravidelně dochází na skupinku. Navzájem sdílíme naše 
radosti i bolesti, uctíváme Otce, očekáváme na Jeho slovo a jednání s našimi  životy, zamýšlíme se 
nad Božím slovem, máme se rádi a navzájem si pomáháme.

Jednou za dva měsíce pořádáme modlitební sobotu – setkání pro křesťany v Úvalech i okolí. 
Každý má možnost vzít si hodinu v modlitební místnosti, která je vždy pro tuto příležitost připra-
vena. Do místnosti jsou zváni také lidé hledající Boha – často zde i oni zažijí Boží jednání.

Na Vánoce každý rok uvaříme apple cider a společně rozdáváme na náměstí, čteme z Bible 
a zpíváme vánoční písně.

V  loňském roce v  Úvalech hostovali hostivařští se svým vánočním divadlem o  Betlému – 
přišlo asi 50 nevěřících přátel.                                                                                        Hana Hoblíková

SKUPINKA PRAHA–VÝCHOD (MNICHOVICE, PĚTIHOSTY A OKOLÍ)
Prožíváme nyní období hledání jak skupinku probudit z pasivity. Dříve se nás scházelo 10–15, 
nyní je nás 6–7.

Z podnětu Věry Takátsové jsme uspořádali měsíční výstavu vtipů Pavla Bosmana v husitském 
kostele v Mnichovicích.

Modlíme se za sebe navzájem, za náš kraj.
Mám naději, že naše skupinka poroste a obstojí v současných tlacích.                      Martin Benc

DOMÁCÍ SKUPINKA U BERGNERŮ
Jako skupinka jsme se scházeli 1x za 14 dní. Za členy skupinky považuji celkem 8 lidí, z toho 4 
jsou členy sboru. Skupinka slouží k zamyšlení nad biblickým tématem a následně ke společným 
modlitbám. Zamyšlení přináší pokaždé někdo jiný, abychom se střídali. V uplynulém roce jsme 
jako skupinka nepodnikali žádné jiné společné aktivity, což bychom v nadcházejícím roce chtěli 
změnit.                                                                                                                                  Martin Bergner

DOMÁCÍ SKUPINKA U SNÍŽKŮ
Na skupince se scházíme stabilně ve třech s Martou Kořánovou, občas dorazí Míša Skleničková, 
modlíme se navzájem za  sebe i  za  region, čteme  z  Božího slova, sdílíme se, žehnáme si. 
Promodlujeme aktuální témata, žádnou činnost na venek nepodnikáme. 

SETKÁVÁNÍ MUŽŮ
Mužská skupinka se schází během školního roku cca po čtrnácti dnech. Bývá nás 5-8. Míváme 
nějaké téma (v minulém školním roce jsme probírali 4 sborové zásady), modlíme se za sebe a ho-
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voříme o tom, co nás zajímá, nebo co prožíváme. V loňském roce jsme několikrát vyjeli do ČSCH 
v Mnichovicích, nebo ke Kolářovům na chalupu. Společenství bereme jako důvěrné a závazné, 
rádi přivítáme někoho dalšího.                                                                                            Ondřej Pumr

DOMÁCÍ SKUPINKA V SUCHDOLE
Základem skupinky je rodina Káchů a rodina Dolečků. Během školního roku se k nám přidalo 
mnoho dalších lidí. Ze členů regionu to jsou Jirka Šebek a Jana Nováková. Dále chodili a chodí 
někteří nečlenové. Skupinka je celkem netradiční, scházíme se v pátek večer a začínáme společ-
ným jídlem. Přitom se sdílíme a mluvíme o tom, jak se kdo má a co prožívá. Potom jsou chvály 
a nakonec se za sebe modlíme.                                                                                                 Petr Kácha

NEDĚLNÍ ŠKOLA
Služebníci: Honza a Iva Snížkovi, Hanka Andreasová, Adéla Snížková, Veronika Dobiášová

Noemi Pumrová, Daniel Jungmann, Šimon Benc, Kamila a Petr Dolečkovi
Jarka a Vít Dobiášovi, Martin Andreas, Lucka a Martin Bencovi

Program: U předškolních dětí bylo využíváno CD od Manuely Jungové – širokospektré zaměření 
na Starý a Nový zákon. K výuce používaly pomůcky a domů si děti odnášely obrázek k tématu.

U mladších školních dětí byl využíván učební plán vydaný v našem sboru a určený pro NŠ 
v daném roce na téma Rok učednictví.

Starší školní děti využívaly také plán Rok učednictví a celkem cca 6x byly na mládežnické 
schůzce.

Mládež se v nedělkovém čase sešla cca 6x se zaměřením na základy křesťanského života.
Všechny nedělky se pak sešly vždy 1x za měsíc na společném dětském shromáždění.
Naše společné téma bylo: Čisté srdce (jak se tráví volný čas, vyznávání hříchů, závislost…)
Před Vánocemi jsme pro děti uspořádali vánoční vyrábění.
Na konci školního roku jsme v sobotu měli s dětmi přednášku na téma škodlivost a nebezpečí 

internetu. S dětmi jsme přespali ve sborových prostorách.
Mám radost ze stálých i nových služebníků, ze starších dětí, že ještě chtějí do nedělky chodit. 

Vážím si pomoci rodičů a podpory sboru. 
Zlepšit bychom chtěli prostory pro děti, abychom nebyli omezeni v tvořivosti a možnosti pro-

jevu. Uvítali bychom více služebníků i třeba na přípravu svačinky či úklidu po svačince.

DALŠÍ SMĚŘOVÁNÍ NAŠEHO REGIONU:
Jako starší jsme přijali to, že Hospodin chce, aby náš region byl zaměřený na  službu ve středu 
(centru) Prahy a zároveň se stal centrem pro zakládání dalších regionů (nebo sborů) na jiných 
místech. Modlíme se a budeme se modlit, co to konkrétně znamená pro každého z nás. Každou 
poslední neděli v měsíci bychom se rádi společně modlili za službu v centru Prahy (za vznik týmu, 
který bude v centru Prahy sloužit) a také ze jedno další místo (Úvaly, Pětihosty, Suchdol, atd.). 
Chceme tedy zároveň sloužit v centru Prahy a pevně věříme, že některé z nás k tomu Bůh povede 
(a vznikne tým, ve kterém budou NĚKTEŘÍ z regionu) a pak budeme podporovat práci a službu 
na dalších místech (a to se již děje).

Věříme, že Bůh chce zjevovat svojí vůli a proti ji chceme hledat a naslouchat mu. Starší sboru 
jdou příkladem a  spolu s  některými dalšími jsme začali dvěma hodinami uctívání a  modliteb 
na místě, kde se scházíme. Naše vize je, že budou přibývat další a nebudou to jen dvě hodiny 
týdně.

Velký důraz budeme dávat na  změnu našeho myšlení. Budeme si připomínat, kým jsme 
v Kristu a budeme o sobě vyznávat zaslíbení a pravdy, které jsou v Bibli o nás. 
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Jsme a zůstaneme charismatickým sborem. Budeme se modlit za nemocné, vymítat démony, 
prorokovat a  používat duchovní dary. Budeme usilovat o  větší Boží moc (zázraky a  znamení) 
na našich shromážděních a to i přesto, že víme, že někdy jsou projevy Božího ducha velmi neob-
vyklé.

Současně budeme jako region i nadále stát na pevných základech Božího slova. Budeme kázat 
a vyučovat „celou radu Boží“ (to znamená, že nebudeme jen jednostranně zaměřeni) s důrazem 
na zdravou identitu v Kristu.

Jsme a zůstaneme společenstvím s důrazem na domácí skupinky, tak, aby každý člen regionu 
měl možnost užšího obecenství a mohl svými duchovními dary sloužit ostatním a také službu 
přijímat.

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

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

Důležitým prvkem života regionu je naše láska a služba Izraeli. Budeme se společně modlit 
za „pokoj Jeruzaléma“ i za celý Izrael. Budeme hledat jak prakticky a konkrétně být požehnáním 
pro Boží vyvolený národ a jak pomoci k tomu, aby Židé uvěřili v Mesiáše a On se pak mohl ko-
nečně vrátit.

Chceme být srozumitelní pro ostatní (neznovuzrozené) lidi, ale zároveň se nebudeme „při-
způsobovat tomuto věku/světu“ v tom smyslu, že budeme dělat kompromisy s Božími pravdami 
a nebo tím omezíme jednání Božího ducha v našim shromážděních.

Budeme usilovat o dobré a zdravé vzájemné vztahy založené na důvěře a na přátelství.

ZÁVĚR
Závěrem chceme jako starší poděkovat všem členům regionu za  jejich službu ve  všech oblas-
tech sborového života. Dále za jejich podporu v oblasti modliteb, financí i praktické služby. Jsme 
vděčni za jejich čas, energii a povzbuzení. Za to, že nemyslí jen na sebe, ale také na druhé. Jsme 
za ně Bohu vděčni.

Zpracoval: Petr Kácha

VÝROČNÍ ZPRÁVA REGIONU VÝCHOD ZA ROK 2015/2016 
VEDENÍ
Pastor: Otakar Kunzmann st.
Diakoni: Petr a Jiřina Homolkovi
Vedoucí skupinky: Jaroslav Novák, Petr Homolka, Michaela Maratová, Otakar a Marie
 Kunzmannovi, Renata Kunzmannová st., Jana Říhová, Věra Hájková, Jan Krišica, 
 Petr a Olga Hrdinovi

DALŠÍ SLUŽBY
a)  služba dětem: Jan Krišica, Petr Mourek, Lucie Urbanovská, Olga Hrdinová, Andrea Címlová,  
 Stanislav Pospíšil, Jiřina Homolková
b)  chvály: Anna Kunzmannová, Otakar Kunzmann ml., Renata Kunzmannová ml., 
 Jakub Homolka, Johana Zárubová, Veronika Zárubová
c)  pokladník: Karel Říha
d)  příprava večeře Páně: Karel a Kristýna Říhovi, Lenka Moravcová
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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., Otakar Kunzmann ml., Petr Hrdina, Jaroslav Novák, Lubomír 
 Ondráček, Anna Kunzmannová, Petr Nový, Jiřina Homolková, Jiří Bukovský, Peter Game 
ch)  modlitebně-prorocký tým: Jana Říhová, Libuše Mašlejová, Jiří Mašlej, Jaroslav Novák, 
 Petra Macáková, Marianna Horváthová
i)  další specifické služby na regionu
  vedení shromáždění: Jiřina Homolková, Zuzana Mourková, Petr Nový, Petr Hrdina
 narozeninový servis: Renata Kunzmannová st., Kristýna Říhová, Veronika Zárubová, 
 Růžena Poborská
 regionální modlitební: Jana Říhová, Libuše Mašlejová
 zvučení: Otakar Kunzmann ml., Bohuslav Címl, Ivan Ženíšek, David Záruba, Matěj Homolka
 nahrávání kázání: Petr Čihák
 nástěnka: Kristýna Říhová
 bulletin: Jakub Homolka, Jiřina Homolková
 promítání: Jakub a Matěj Homolkovi, Petr Hrdina ml.
 knihovna: František Hrabec
 praní ručníků: Libuše Mašlejová
 dopisovatel do Sborového dopisu: Zuzana Mourková
 občerstvení: Verunka Hájková, Růžena Poborská, Martina Čiháková, Karel Říha
 svačina do nedělky: Eva Hrabcová

PERSONÁLNÍ ZPRÁVY
Vstupy: Lucie Urbanovská, Lenka Pucová, Štěpán Suda
Přestup ze zrušeného regionu Černý Most: Zárubovi Vít, Helena, David, Johanka, Veronika; 
Ondrákovi Pavel, Marcela, Eliška, Tereza, Filip; Louthanovi Pavel, Magdalena, Terezie, Klára
Přestup z regionu Střed: Johana Mizurová, Radka Novotná
Narození: Otakar Kunzmann nejml.
Celkem přibylo: dospělých –13 
  dětí – 7 
Výstupy: Ilona Votavova, Darina Vávrová, Tomáš Homolka, Josef a Zlata Kimlovi, 
 Jakub Říha (přestup na region Palmovka)
Úmrtí: Pavla Švihálková 
Celkem ubylo: dospělých – 7 
Křty: Petr Hrdina ml., Šárka Kunzová, Petr Chvátal
Počty členů k 31. 8. 2016

počet dospělých členů – 78
počet pokřtěných dětí (do 18 let ) – 7
počet nepokřtěných dětí (do 18 let ) – 19
počet členů dlouhodobě v zahraničí a pod. – 2

AKCE A SPECIÁLNÍ ČINNOSTI BĚHEM ROKU
PRO REGION

a) Od září 2015 probíhá modlitební řetěz za potřebné – členy regionu, kteří mají buď zdra-
votní, nebo jiné vážné problémy. Celý řetěz je nastaven tak, že se ti, kteří sami mají nějakou po-
třebu, modlí nejen za sebe, ale i za druhé. Kromě těchto modlitebníků je zde ještě skupina bratrů 
a sester, kteří, ač sami modlitební potřebu nemají, se modlí a přimlouvají za druhé.



Kristem proměněné životy44 /  REGION VÝCHOD

b) Podzimní výlet pro malé i velké na Brdskou Babku.
c) Poslední zvonění – Poslední předprázdninové setkání nedělní školy bylo pro děti překvape-

ním. Neproběhlo totiž na Žertvách jako obvykle, ale na hřišti u Vltavy. Nejdřív děti čekal piknik 
v podobě ovoce a nanuku, aby mohly nabrat sílu na hraní her, které pro ně Honza K. připravil. 
Děti pak překonávaly „řeku“ s kameny a krokodýly, poznávaly rostliny podle listů a hrály si na ha-
siče. Před návratem zpět na Žertvy se vedoucí za děti modlili a žehnali jim.

d) Regionální dovolená – První srpnový týden jsme vyrazili na tradiční regionální dovole-
nou. Letos jsme zamířili na nové místo, a sice do horské chaty „U Pašeráka“ v Rejdicích, na po-
mezí Krkonoš a Jizerských hor. Po ranních modlitebních nebo po obědě jsme podnikali výlety 
do  okolí. Možností bylo spousta – ať už Muzeum Járy Cimrmana, kamenná novogotická roz-
hledna Štěpánka, Bozkovské dolomitové jeskyně nebo Výletní areál Pěnčín s možností exkurze 
do sklárny, kde se vyrábějí korálky. Za zvláštní zmínku stojí středeční celodenní výlet na Jizerku. 
Byl také dostatek času na  hraní různých her a  díky Laďce H. i  prostor pro tvoření – výrobky 
z fima hned tak neomrzí. Petr M. vyprávěl dětem o putování Božího lidu po poušti. Jiřka a Petr 
Homolkovi připravili na čtvrteční odpoledne hru na pašerácké téma. Po několik večerů jsme se 
společně zamýšleli nad tématy Přátelství a vřelost v církvi, Naučit se zvát své přátele do církve, 
a mluvili jsme i o důležitosti zmocňování učedníků. Nechyběly ani chvály a prostor pro modlitby.

e) Brigáda u členky regionu, která se se svým nemocným synem stěhuje do nového bytu. 
f) Finanční podpora členů regionu, kteří slouží jako vedoucí na  táborech pořádaných 

Křesťanským společenstvím mládeže (Teen Camp, English Camp, Levité), dále těm, kteří se zú-
častnili krátkodobého misijního výjezdu do  Řecka. Dlouhodobá finanční podpora misionářky 
v Řecku – členky našeho regionu.

MIMO REGION 
a) Vánoční bohoslužby spojené s akcí „Rozbalené Vánoce“, kde jsme obdarovali děti z Centra 

dětí a mládeže Teen Challenge na Žižkově. Citace z dopisu, který nám po té zaslali:
Milí přátelé, moc Vám děkujeme za  děti a  rodiny, které se mohly účastnit včerejších 

Rozbalených vánoc. Bylo skvělé vidět je, jak se cítí poctěni a jak jsou v dobré náladě – takto jsem 
jednu tu rodinu ještě neviděla! Povzbudila jsem je, aby Vaše shromáždění dál navštívili. Jedna 
maminka říkala: „Jsou tu opravdu hodní lidi“ a její syn říkal: „Já sem chci chodit pořád“. Mám 
radost a děkuju i já osobně za povzbuzení, které to přineslo mně osobně  Anna T. – Centrum 
dětí a mládeže.

b) Pomoc při pořádání Alfy v Kutné Hoře.
c) Pravidelné čtení Bible na Palmovce.

 
FINANČNÍ ZPRÁVA REGIONU VÝCHOD (v celých Kč)
Příjmy 
Desátky  1 277 497
Ostatní  30 994
Celkem  1 308 491

Výdaje 
Podíl na společ.sb.výdajích  249 112
Podíl na misijním fondu  51 100
Podíl na výdajích mládeže  57 487
Podíl na stavebním fondu  127 750
Podíl na darech navenek  38 325
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Mzdy vč.mandát.smluv  171 745
Nájemné  88 168
Režie  137 415
Dary, čl.přísp.  177 522
Evangelizace  7 074
Celkem  1 105 698
Výsledek hospodaření  202 793
Zůstatek na účtu k 31. 8. 2016  1 396 060

HODNOCENÍ
CHARAKTERISTIKA REGIONU
Na našem regionu se objevuje stále více lidí ve věkové kategorii do 30 let. Začínáme se trochu 
omlazovat, nicméně stále platí, že jsme regionem, kde jsou zastoupeny všechny věkové kategorie. 

ČÍM JSME PROSPĚLI OSTATNÍM 
a)  Finanční podpora evangelizační akce mládeže – Go Camp na Žižkově.
b)  Na regionu se na jaře opět uskutečnila návštěva dětí z Teen Challenge – Žižkov s prezentací 
 a prodejem výrobků. 
c)  Personální výpomoc v Kroužcích na Palmovce.
d)  Na regionu jsme umožnili praxi absolventům kurzu duchovních darů.

HODNOCENÍ MINULÉHO ROKU.
Akcí Rozbalené Vánoce se nám opravdu podařilo zaujmout návštěvníky zmiňovaných bohoslu-
žeb (viz citované poděkování), ale abychom získali z této aktivity nové „sympatizanty“, to se nepo-
dařilo. Nicméně naše bohoslužby navštěvuje stále více a více hostů a dle jejich vyjádření se u nás 
cítí nejen bezpečně, ale shromáždění je obohacují a povzbuzují. Jako region jsme také pokřtili tři 
lidi, z čehož máme velikou radost. Došlo také k dokončení personálního propojení se členy regi-
onu Černý Most, který svou činnost zatím ukončil. Průběžně se také pracovalo na školení nových 
služebníků (nových vedoucích skupinek, případně starších).

Následuje hodnocení od členů nejužšího vedení:
HODNOCENÍ VEDOUCÍ CHVAL:
Vnímám veliké požehnání, které na  chválách na  našem regionu v  minulém roce bylo. Bůh se 
o tuto službu stará – přidává služebníky, když někoho povolá k jiné službě. Vztahy v rámci chválící 
skupinky i navzájem mezi sebou jsou velmi pěkné, snažíme se spolupracovat, vycházet si vstříc. 
Rosteme i duchovně – jsme čím dál tím schopnější reagovat na hlas Ducha svatého, být flexibilní 
a snadněji se přizpůsobit. Vnímám velký posun v tom, že shromáždění se stává jedním propoje-
ným komplexem, kdy chvály navazují na vedoucího shromáždění a doplňují kazatele, chvály tak 
mohou být přirozeným spojujícím prvkem bohoslužby. Z chval se stala radostná a požehnaná 
služba, lidé při chválách více reagují a nechávají se Bohem používat.

HODNOCENÍ VEDOUCÍ MODLITEBNĚ – PROROCKÉHO TÝMU (MPT):
Během uplynulého roku jsme se scházeli, očekávali na slova od Pána a zaznamenávali je. Scházeli 
jsme se se služebníky našeho regionu podle oblastí, ve kterých slouží. Modlili jsme se a přinášeli 
jim k rozsuzování slova, která věříme, že jim chce Pán říci a žehnali jim. Zatím se nám podařilo 
setkání např. s diakony, chválícím týmem, nedělkáři, narozeninovým servisem nebo i s těmi, kteří 
čtou Boží slovo na Palmovce. Také jsme rozsuzovali podněty, které k nám dorazily od ostatních 
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členů sboru. Na základě toho vzniklo i setkání s naší dlouhodobou misionářkou v Řecku. Modlili 
jsme se, žehnali jí a na základě prorockého slova jsme se staršími provedli i prorocký úkon a po-
mazali ji olejem. Přijatá slova jsme prezentovali na bohoslužbách. Duch svatý nás někdy vedl i k 
netradičnímu způsobu předávání např. formou scének, živého obrazu nebo ilustrace. Další slova 
jsou inspirací pro kázání na regionu. Na základě požadavku našeho pastora jsme hledali u Pána 
další směřování regionu. Bude-li zájem, plánujeme setkání s dalšími služebníky, na které se ještě 
nedostalo. Rádi bychom se v budoucnosti více soustředili na rozsuzování toho, co jsme přijali. 
Plánujeme také předávat podněty těm, kdo se za ně budou modlit. Ať už na modlitební skupince, 
nebo v rámci modlitební stráže IHOPP, kde někteří zástupci regionu i modlitebně prorockého 
týmu již slouží a některá témata nesou na modlitbách již více než půl roku.

HODNOCENÍ VEDOUCÍHO NŠ:
V roce 2015/2016 jsme s dětmi probírali téma Rok učednictví podle společného učebního plánu 
pro všechny regiony nedělní školy KS Praha. Naším cílem bylo, aby děti porozuměly, co jsou zá-
kladní principy učednictví a dostaly příležitost k rozhodnutí stát se učedníky Pána Ježíše a k jeho 
následování.

Do většího oddělení se započítávalo sedm dětí a do menšího dvě. V průběhu roku ale účast 
poměrně kolísala vzhledem k velikosti nedělky. 

V uplynulém školním roce byl tým složen ze tří služebníků ve starším oddělení, kde jsme ob-
čas využili i dalších lidí s obdarováním pro službu dětem. Celkově došlo k obměně týmu.  Během 
roku jsme společně absolvovali seminář pro začínající nedělkáře a například vyučování na téma 
sebehodnocení v rámci sobotních setkání služebníků. Pro nízký počet dětí v mladším oddělení 
(zatím pouze dvě děti, ale je tu vidět potenciál do budoucna  se děti scházely příležitostně.

Přibližně dva měsíce před minulými Vánocemi jsme s dětmi připravovali a  secvičovali di-
vadelní představení o putování mudrců do Betléma, kde byla příležitost i k zapojení dalších dětí 
z regionu na adventním shromáždění. Za sepsání nové hry patří Toničce a Petrovi Hrdinovým 
velký dík. Po představení jsme měli nedělní školu i pro děti z Teen Challenge.

Celkově hodnotím uplynulý rok jako čas, kdy došlo k posílení vztahů s dětmi při společném 
poznávání Boha a jeho jednání na nedělních setkáních.

VÝHLED DO OBDOBÍ 2016/2017
I nadále úzce spolupracovat s regionálním modlitebně-prorockým týmem, posouvat se v oblasti 
darů Ducha svatého – průběžně se snažit o naplňování verše z 1. Korintským 14, 1 Držte se lásky 
a usilujte o duchovní dary, nejvíce o dar prorocké řeči. 

Průběžně zvát hosty a modlit se za obsazení všech míst vyhrazených pro náš region na sbo-
rové Alfě.

Plánujeme také novinku – jedenkrát za měsíc mít prodloužené bohoslužby. Na těchto pro-
dloužených shromážděních bude jednak možnost se modlit za své potřeby, ale hlavně chceme, 
aby se „potřební“ sami stávali modlitebníky – Ježíšovými učedníky. Plánujeme zde lidi zmocňo-
vat, zapalovat a učit je vstupovat do duchovních darů.

Na Černém Mostě, kde v současné době bydlí nemalá skupina našich členů, zase plánujeme 
zkusit „grilování se sousedy“ (k  této akci nás inspiroval region Západ) a  využít této aktivity 
i ke sdílení evangelia.

Zprávu zpracovali:, Otakar Kunzmann st., Jiřina Homolková, Zuzana Mourková 
Za nejužší vedení: Anna Kunzmannová (vedoucí chval), Jana Říhová (vedoucí MPT), 

Jan Krišica (vedoucí NŠ)
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VÝROČNÍ ZPRÁVA REGIONU ZÁPAD ZA ROK 2015/2016 
VEDENÍ
Starší: Miroslav Bálek, Jiří Bukovský, Richard Roušal, Petr Zůna
Diakoni: Jakub Černý, Renata Padevětová
Vedoucí skupinky: Miroslav Bálek, Jakub Černý, Renata Padevětová, Richard Roušal, Petr Zůna, 
 Alena Krejčíková, Radka Petrasová, Bohuslav Zapadlo

DALŠÍ SLUŽBY
a)  služba dětem: Karolína Bálková, Veronika Kolářová, Renata Padevětová, Radka Petrasová, 
 Renata Zapadlová
b)  chvály: Harutyun Asatryan, Matyáš Bálek, Miroslav Bálek, Jan Gagalík, Michal Petras, 
 Richard Roušal a hosté: Ratolesti
c)  pokladník: Renata Padevětová
d)  příprava večeře Páně: Miloš Padevět
e)  zástupce v grantové komisi: Jan Semilský
f)  kázání: Jiří Bukovský, Jakub Černý, Petr Zůna
 a hosté Brian McClure, Pete Game, David Novák, Lubomír Ondráček, Michal Petras
g)  letní tábory: tábor Lévitů – Jakub a Martina Černí, Miloš a Renata Padevětovi, 
 Markéta Mušínská, David Mušínský
i)  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: Jakub Černý, Miloš Padevět jr., Ondřej Semilský 
 vedení shromáždění: Richard Roušal, Jiří Bukovský, Jakub Černý, Renata Padevětová, 
 Bohuslav Zapadlo, Petr Zůna
 tým M4 Barrandov: Jakub a Martina Černí, Miroslav a Hana Bálkovi, Alena Krejčíková 
 sborový prorocko-modlitební tým: Bohuslav Zapadlo, Zdena Brázdilová
 jazykové korektury: Zdena Brázdilová
 celosborová nedělka: Renata Padevětová, Jakub a Martina Černých

PERSONÁLNÍ ZPRÁVY
Vstupy: Stanislava Henzlová 
Narození: Šarlota Zůnová
Celkem přibylo: dospělých – 1
  dětí – 1
Výstupy: Brigita Lupínková, Daniel a Kamila Gawlikovi s dětmi 
Celkem ubylo:  dospělých – 3
  dětí – 3
Křty: Jiří Kornhauser 
Počty členů k 31. 8. 2016

počet dospělých členů – 42
počet pokřtěných dětí (do 18 let) – 4
počet nepokřtěných dětí (do 18 let) – 14
počet členů dlouhodobě v zahraničí a pod. – 2
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AKCE A SPECIÁLNÍ ČINNOSTI BĚHEM ROKU
PRO REGION
a)  tábory: Tábor Lévitů (13. 8. – 20. 8. 2016)
b)  regionální dovolená: Regionální víkend (25. 9. – 27. 9. 2015)

MIMO REGION
evangelizace
Misijní aktivity na Barrandově: Anglický klub; skupinka biblického studia; pravidelné sousedské 
grilování; každotýdenní rozdávání horkých nápojů a zvaní na akce; evangelizační aktivity se za-
hraničními týmy

 
FINANČNÍ ZPRÁVA REGIONU ZÁPAD (v celých Kč)
Příjmy 
Desátky  539 563
Ostatní  91 888
Celkem  631 451

Výdaje 
Podíl na společ.sb.výdajích  105 215
Podíl na misijním fondu  21 583
Podíl na výdajích mládeže  24 280
Podíl na stavebním fondu  53 956
Podíl na darech navenek  16 187
Mzdy vč.mandát.smluv  172 200
Nájemné  69 639
Režie  59 443
Dary, čl.přísp.  34 441
Evangelizace  3 773
Celkem  560 717
Výsledek hospodaření  70 734
Zůstatek na účtu k 31. 8. 2016  863 667

HODNOCENÍ
CHARAKTERISTIKA REGIONU
Region Západ je středně velký region. Většina jeho členů žije na Praze 5. Regionální bohoslužby 
se konají v neděli odpoledne v Komunitním centru 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. 
Účast na  bohoslužbách se obvykle pohybuje mezi třiceti a  čtyřiceti lidmi. Pravidelně se obje-
vují i  hosté, kteří ke  sboru nepatří. Významnou částí života regionu je také misijní působení 
na Barrandově, kde několik členů bydlí. V týdnu zde probíhá řada aktivit, jejichž cílem je výhle-
dově založení nového regionu. 

ČÍM MŮŽEME PROSPĚT OSTATNÍM
Velká část členů regionu Západ je zapojená do služeb, které se týkají celého sboru nebo sbor přesa-
hují. Hudební skupina Beracha pod vedením Mirka Bálka slouží nejen na sborové úrovni, ale také 
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na akcích zaměřených na uctívání v naší zemi i v zahraničí. Lidé z regionu se také významně po-
dílejí na sborové službě dětem a organizaci tábora Lévitů. Zapojují se také do pořádání sborových 
kurzů (kurzy o výchově, kurzy Alfa, kurz o misii). Bohuslav Zapadlo je zapojen do prorocké služby 
v rámci sboru a mimo něj. Jiří Bukovský slouží slovem také na dalších regionech i v jiných sborech 
a při dalších příležitostech. Zdena Brázdilová se podílí na činnosti divadelního souboru Kairos II. 

HODNOCENÍ MINULÉHO ROKU
Minulý rok jsme na regionu prožili bez větších problémů a s řadou povzbudivých událostí. Na za-
čátku školního roku vznikla mužská a ženská skupinka, jejíž hlavní náplní je sdílení, vyznávání 
hříchů a vzájemné modlitby. Tyto skupinky se osvědčily, přinesly povzbuzení a měly vzrůstající 
tendenci. Pomohly k zapojení a duchovnímu sdílení lidí, kteří do té doby takovéto společenství 
neměli. Dalším pozitivním signálem byla vyšší účast na bohoslužbách. Členů sice mírně ubylo, 
ale přibylo hostů. Máme naději, že tito lidé budou moci mezi námi více poznat Pána a připojit se 
k našemu společenství. Během minulého roku se ale zatím pro Pána rozhodl pouze jeden člověk. 
Na jaře byl pokřtěn. Kromě těchto hostů nás také několikrát navštívilo několik menších americ-
kých týmů, které přijely podpořit práci na Barrandově. Dvakrát na regionu kázal Brian McClure 
z USA, který již několik let působí jako misionář na Barrandově. Spolu s ním jsme vytvořili šes-
tičlenný tým, který se věnuje službě na Barrandově s vizí na založení nového regionu. Tento tým 
v minulém roce vstoupil do dvouletého programu M4, který pomáhá podobným týmům v České 
republice se zakládáním nových sborů. Na Barrandově probíhá každý týden rozdávání nápojů 
a zvaní na pořádané akce, klub angličtiny, skupinka biblického studia. Na jaře se nově začalo ko-
nat pravidelné sousedské grilování, kdy si kdokoli může přinést své jídlo ke společnému grilovaní. 
Tyto akce jsou hojně navštěvované lidmi, kteří k církvi nepatří. Někteří z nich se přišli podívat 
i na bohoslužby. Modlíme se a vyhlížíme, že lidé, kteří tyto akce navštěvují a slyší evangelium, 
poznají našeho Pána a připojí se k církvi. Zatím se tak ještě nestalo. Rozvoj práce na Barrandově 
nás vedla k tomu, abychom se do evangelizace více zapojili i v nebarrandovské části regionu. Pod 
vedením Briana McClure proto proběhla skupinka Restart, která nově motivovala ke každoden-
nímu sdílení evangelia. Na  jaře jsme se také jako region rozhodli připojit k vyslání a podpoře 
sborové misionářky „Markéty“, která slouží uprchlíkům v  Athénách. Zavázali jsme se podpo-
rovat ji pravidelnou měsíční částkou a alespoň jednou za měsíc se za ni modlit na regionálních 
bohoslužbách. Podobně jako v minulých letech jsme na Vánoce koupili dárky pro matky s dětmi 
v doléčovacím středisku Sananim, v jehož prostorách se scházíme poslední neděli v měsíci k bo-
hoslužbám. Za přítomné matky se modlíme a chtěli jsme alespoň tímto způsobem prakticky vy-
jádřit Boží lásku. 

VÝHLED DO BUDOUCNA
Minulý rok přinesl rozvoj práce a  naději na  růst. Vyhlížíme, že lidé, kteří slyšeli evangelium 
na Barrandově nebo navštívili bohoslužby, se rozhodnou vydat své životy Pánu a následovat jej. 
Zatím se tak nestalo, proto chceme dál pokračovat, modlit se a hledat způsoby, jak jim pomoci. 
Rádi bychom, aby na bohoslužby přicházeli noví lidé, kteří se tu setkají s Pánem. Uvažujeme také 
o pořádání regionálního běhu kurzů Alfa na jaře a modlíme se také za další způsoby, jak oslovit 
své okolí evangeliem. Založení nového regionu na Barrandově je možné až ve chvíli, kdy začnou 
přibývat noví lidé. 

Dále chceme být společenstvím, kde o sobě lidé vědí, nesou společně své zápasy a pomáhají si 
na cestě následování Pána. Proto bychom chtěli dále rozvíjet život na skupinkách a ve společných 
modlitbách. 

Loni na podzim jsme také otevřeli téma nových prostor pro region. Vzrůstal pocit, že dozrál 
čas posunout se dál na nové místo. Během roku se vhodné místo pro nedělní bohoslužbu nebo 
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dokonce i týdenní aktivity neobjevilo. Rádi bychom tuto věc nově zvážili. Uvažujeme také o tom, 
jestli dál pokračovat s bohoslužbami v Sananimu poslední neděli v měsíci. Tyto komunitní bo-
hoslužby se společným jídlem umožňují trávit spolu více času a budovat společenství, zároveň 
ale vytváří organizačně náročnější a hůře přehledný systém se třemi různými místy ke scházení 
v průběhu měsíce.

zpracoval Jiří Bukovský (ve spolupráci s regionálními vedoucími)
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