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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 – senior KS ( KS Klatovy), Jan Cvejn (pas-
tor 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 srpnu 2017 měla Církev KS 41 místních sborů a misijních skupin 
a 1759 dospělých 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 italikou 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 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, Tomáš Dostálek 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: Otakar Kunzmann st.
Starší: Jan Krišica, Otakar Kunzmann ml. a Petr Nový
Diakoni: Petr a Jiřina Homolkovi

Region Západ
Starší: Miroslav Bálek, Jiří Bukovský, Petr Zůna, Richard Roušal
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 sborových modlitebních: Otakar Kunzmann st., Anna Slobodová
Vedoucí kurzů Alfa: Miloš Poborský
Vedoucí kurzu Základy: Tomáš Dittrich
Vedoucí grantové komise: Dan Frantík
Vedoucí mzdové komise: Petr Potužník
Revizní komise: Arnošt Kobylka, Jana Poláčková, Vladimír Vácha, Pavel Ondrák
Misionáři vyslaní dlouhodobě do zahraničí: Dohnalovi, „Markéta“
Vedoucí misijní rady: Jaroslav Sloboda
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PRACOVNÍCI SBORU 
k 31. 8. 2017 (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/1/4/Jihovýchod
Otakar Kunzmann st./pastor/1/3/Východ
Miloš Poborský/pastor/plný úvazek, práci pro Radu kurzů Alfa ve výši cca 2/5 refunduje kancelář 
kurzů Alfa/Jih (ukončil úvazek k 31. 8. 2017)
Tomáš Božovský/pastor/plný úvazek, práci pro Radu KS refunduje Rada KS/Sever
Dita Frantíková/vedoucí mládeže/1/2/mládež
Jiří Bukovský/kazatel a motivátor k misii/1/2/Západ a Misijní rada
Renata Padevětová/diakon/fakturuje dle odvedené práce/Západ
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VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA OBDOBÍ ZÁŘÍ 2016 AŽ SRPEN 2017
Náš sbor i v minulém roce fungoval ve struktuře regionálního sboru. Většina života sboru se ode-
hrávala na regionech a na regionálních skupinkách, což byl i původní cíl, s kterým jsme regiony 
zakládali. Oproti počátkům sboru ubylo členů, kteří jsou zapojeni v  „klasických“ skupinkách. 
Mnozí jsou na místo toho zapojeni v různých speciálních skupinkách a miniskupinkách, které 
běžné skupinky plnohodnotně nahrazují, někteří členové ale osobní obecenství tímto způso-
bem nevyhledávají. 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 (s výjimkou června, kdy jsme se 
připojili ke  shromáždění celých KS) v  KD Ládví a  dále jsme měli společná shromáždění celé 
léto ve sboru BJB. Nepodařilo se nám zajistit žádné místo pro venkovní shromáždění, jak jsme 
měli původně v plánu. Na všech těchto shromážděních sloužili sborové hudební kapely a kazatelé. 
V létě jsme pro všechna kázání zvolili společné téma, kterým byla víra.

Každou druhou neděli v měsíci se (s výjimkou) léta scházela na svém speciálním shromáždění 
pod názvem „Šestá“ mládež. O službě mládeže a mládeži pojednává samostatná zpráva. Kromě 
vlastních setkání se mládež zapojuje do služeb na regionech a na některých regionech několikrát 
ročně vede bohoslužby pro celý region.

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. Sborové staršovstvo tvoří 
starší se sborovou nebo regionální působností. Snažíme se pracovat v týmu a úkoly včetně zodpo-
vědnosti i autority rozdělovat. Je snaha, aby se rozhodnutí dělala na té nejnižší možné úrovni, což 
se nám i většinou daří. Operativní vedení sboru zajišťuje setkání vedoucích regionů a speciálních 
služeb jednou za čtyři týdny.

Ve sboru je takřka 200 členů, kteří se přímo zapojují do služby ve sboru pravidelně a mnoho 
dalších, kteří se zapojují příležitostně. Tito služebníci měli čtvrtletní setkání, kde dopolední část 
byla věnována společným chválám, připomenutí si prorockých slov ke sboru, vyučování a sdí-
lení vize a odpoledne se služebníci scházeli podle svých specializací pod vedením těch, kteří jsou 
za jednotlivé služby zodpovědní. Dále se také někteří členové věnují službě mimo sbor a letos jsme 
hledali formy jak je více podpořit. Ovoce tohoto hledání doufám uvidíme v příštím roce. 

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. V  předvelikonočním období jsme měli opět společný 21 
denní půst. Na základě prorockých slov jsme v rámci tohoto půstu vyhlásili půst od alkoholu. Ten 
má výhodu i v tom, že se do něj mohou zapojit úplně všichni na celou dobu. Pořádali jsme dva 44 
hodinové víkendy chval, kde se zapojily ve velké míře i chválící týmy z jiných sborů. 

V únoru jsme jako novinku do sborového života zařadili „Měsíc pro rodinu“. Programy byly 
účastníky poměrně chváleny, ale nepodařila se nám dobře propagace a účast – s výjimkou setkání 
pro „singles“ – byla poměrně nízká. Nebudeme v této aktivitě tedy pokračovat a zvolíme jinou 
formu podpory rodiny.

Uspořádali jsme přednášku týkající se hinduismu a  s ním spojených aktivit, protože v ČR 
toto náboženství v různých formách roste a my se s projevy hinduismu často setkáváme a ani si 
to třeba neuvědomujeme.

Na podzim jsme pořádali sborovou Alfu pro dospělé a na jaře pro mládež. O průběhu obou 
kurzů je samostatná zpráva. Na Alfu navázaly pravidelné Základy. Výhledově bychom měli rádi 
kurzy Alfa na podzim i na jaře a také vyhlížíme příchod nových lidí a návrat k původní praxi dvou 
kurzů Základů ročně.
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Vydařil se i 9. ročník festivalu Dny dobrých zpráv. Opět se konal s výjimkou jednoho pro-
gramu v divadle Mana. Nechali jsme pro tuto aktivitu udělat nový web.

Během roku jsme zahájili přípravy na nový sborový web. Spuštěný by měl být někdy na jaře 
2018.

Během pouličních evangelizací i dalších akcí vidíme vzrůstající zájem o evangelium a  lidé 
jsou více otevření. Stále se jich ale jen malý počet obrací k Bohu. Nedáme se tím odradit a budeme 
ve zvěstování evangelia pokračovat.

Během roku proběhlo několik společných kurzů Biblické školy, Výchova teenagerů 
a Předmanželská příprava.

Pokračuje práce na přípravě vzniku dalšího regionu na Barrandově, kde pracuje tým z regionu 
Západ za podpory misionářů z USA, který se také zapojil do projektu M4 pro zakládání sboru. 
Tento kurz zakončili na jaře. Radostnou událostí byly první křty nově obrácených. Věnovali jsme 
se i podpoře služby v Mníšku pod Brdy a v Úvalech.

Během léta jsme kromě společných bohoslužeb pořádali akce pro nové lidi přišlé z  akce 
Awakening Europe. Máme z nich radost, i když jich bylo nakonec méně, než jsme očekávali.

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 dvanáct měsíců jsme pokřtili 
15 nových lidí a 13 dětí členů sboru. Jsem za každého z nich vděčný a jsem také vděčný za kaž-
dého, kdo evangelium zvěstuje. Vyhlížíme, modlíme se a pracujeme na tom, aby nově uvěřivších 
bylo mnohem více. Kéž dá Bůh milost a uvidíme v Praze probuzení a budeme se na něm moci 
i podílet.

 K 31. 8. 2017 bylo ve sboru 506 dospělých, 82 pokřtěných do 18 let a 139 dětí členů sboru. 
O  rok dříve byl tento počet 496/84/151. V celém sboru funguje 45 domácích skupinek. Počet 
skupinek a lidí v nich zapojených je značně rozdílný v rámci jednotlivých regionů (viz regionální 
zprávy). Účast na regionálních shromážděních stagnovala, na společném sborovém shromáždění 
se mírně zvýšila, ale je stále nižší než v součtu regionálních shromáždění, což je u regionálních 
sborů celkem běžný stav.

Sbor je financován pouze z darů členů sboru a obětavost většiny je příkladná. Příjmy z darů 
členů sboru činily 8 337 758 Kč, což je čtyřprocentní nárůst oproti minulému roku. Všem dár-
cům srdečně děkuji. Podrobné zprávy o hospodaření a také štědrosti sboru jsou v samostatných 
částech Almanachu.

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

Sbor podporuje činnost Křesťanského společenství mládeže z.s. a spolupracuje s ním. Většina 
jeho akcí je pořádána v naší sborové budově. KSM vydává vlastní výroční zprávu.

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.

I v uplynulém roce bylo spousta věcí, které se podařily a za které můžeme být vděčni. Někdy 
se nám děje, že se více soustředíme na to, co se nedaří, než na to, co se podařilo. Určitě není dobré 
přehlížet nedostatky a  je třeba pracovat na  jejich odstranění. Současně nepřehlížejme to, co se 
podařilo a v čem můžeme být na náš sbor skutečně hrdí. 

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. Někdy zažívám já – a určitě i vy – ve službě 
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těžké věci a vidíme, jak se něco ve sboru nepodařilo nebo že se vůči nám nějaký křesťan neza-
choval dobře. Když se to stane mně, je to příležitost připomenout si Boží odpuštění vůči mně 
a to mne motivuje odpouštět a žehnat ostatním a také si připomenout Boží skutky mezi námi. 
Jsem Bohu vděčný, že mi dal prožít další rok v našem sboru a že vím, že s námi ještě neskon-
čil. Vyhlížím Jeho jednání a to, že s ním budeme díky Jeho milosti moci dále spolupracovat. 
Kéž jako jednotlivci, jednotlivé regiony i celý sbor rozeznáme Jeho plány pro nás a vstoupíme 
do nich i v dalším roce. Zachováme to, co nám svěřil, a vstoupíme i do nových věcí, které pro 
nás připravil.

Lubomír Ondráček

GRANTOVÁ KOMISE

Grantová komise se jako poradní orgán staršovstva věnuje žádostem o dary, podpory nebo půjčky 
přicházejícím i 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 akutnost 
žádosti provedena dálkově mailem. Za školní rok 2016/2017 komisí celkem prošlo 255 000 Kč. 
Podpořeny byly tyto projekty a organizace: Bétel CZ, Komunitní centrum Zastávka na znamení, 
Armáda spásy, církev v Bělorusku (prostřednictvím KS Žďár n. S.), Awakening Europe (prostřed-
nictvím KS Praha Střed), Marek Prosner, Spolek pro Jižní Súdán, Aliance pro rodinu.

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 2016 AŽ SRPEN 
2017
Revizní komise zjistila následující skutečnosti:

1. Byl zkontrolován zápis z revizí pokladen k 31. 12. 2016 a k 30. 6. 2017. Nadlimitní zůstatek 
v pokladně k 30. 6. 2017 měly regiony Střed a Hostivař a nadlimitní zůstatek k 31. 12. 2016 měl 
region Střed. Některé regiony odevzdávají pololetní zápisy z revize pokladen opožděně.

2. Byly zkontrolovány konečné stavy k 31. 12. 2016 a k 30. 6. 2017 na sborových bankovních 
účtech; tyto souhlasily se stavem v účetnictví. Bez závad.

3. Byla provedena kontrola pokladních dokladů v  měsíci listopad 2016 a duben 2017. Na 
dokladu na účelovou sbírku na světla chybí 1 ze 2 podpisů na výčetce.

4. U cestovního příkazu hostujícího kazatele z regionu Sever chybí příkazní smlouva.
5. U dvou dokladů (Střed a Hostivař) je kupní smlouva na jinou osobu, než na sbor (chybí 

smlouva).
6. Byly zkontrolovány výpisy z běžného účtu za měsíc duben 2017 co do oprávněnosti výdajů. 

Bez závad.
7. Byly zkontrolovány faktury přijaté. Faktury byly řádně proplaceny. Na některých krycích 

dokladech faktur (košilkách) za prosinec 2016 chybí podpis vedoucího střediska.
8. Byly zkontrolovány faktury vydané za rok 2016-2017 (září – srpen). Byla provedena kont-

rola pohledávek. Neuhrazené faktury po splatnosti jsou ve výši 66 135 Kč podle inventárního se-
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znamu. Všechny dlužné pohledávky jsou za nájemní smlouvy. Nové pohledávky jsou upomínány, 
většina pohledávek předchozího období byla uhrazena.

9. 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: 16. 11. 2017

ZÁPIS Z REVIZE MZDOVÉ KOMISE SKS PRAHA ZA OBDOBÍ ZÁŘÍ 2016 
AŽ SRPEN 2017 
Mzdová komise posoudila: 

a) zařazení zaměstnanců KS Praha do pracovních tříd podle aktuálního Mzdového předpisu, 
a to v závislosti na předmětu vykonávané činnosti a délce praxe.

b) přiřazení správné výše měsíční odměny na základě zařazení zaměstnanců KS Praha do 
pracovních tříd a výše úvazku.

c) celkovou výši mzdy (bez odměn a náhrad výdajů) vyplacené jednotlivým zaměstnancům 
na základě jejich zařazení do pracovních tříd a přiřazení výše měsíční mzdy.

d) výši finančních prostředků vyplácených na základě dohody o smluvní mzdě.
e) udělení mimořádných odměn z hlediska kritérií uvedených v čl. III. odst.1.4 mzdového 

předpisu. 
f) posoudila, zda celková roční výše odměn v přepočtu nepřesáhla u žádného ze zaměstnanců 

30 % základní mzdy stanovené pro příslušnou pracovní třídu (resp. měsíční smluvní mzdy).  

Mzdová komise konstatuje, že v hodnoceném období od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017 z hlediska dodr-
žování Mzdového předpisu nebyly shledány žádné nedostatky, které by ovlivnily hospodaření KS. 

Za mzdovou komisi: Petr Potužník, předseda

MLÁDEŽ
TYP AKTIVITY
Skupina mládeže v KS Praha má za cíl budovat a podporovat mladé lidi ve věku 12-25 let smě-
rem 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 
zodpovědnému 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 mlá-
deže se účastní jak děti, jejichž rodiče jsou členy sboru, tak jejich kamarádi a  sympatizanti. 
Celkový okruh návštěvníků je poměrně rozsáhlý, čítá kolem 300 osob ročně. Jádrem skupiny 
jsou účastníci pravidelných týdenních setkání, kde se v součtu sejde průměrně 60 osob. 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, 
Na Žertvách 23 v Praze 8.

Větší akce mimo Prahu a nedělní mládežnické setkání Šestá jsou společné pro všechny věkové 
kategorie.
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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 po dobu zhruba dvou 
hodin. 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 
konferenci v Kutné Hoře, Silvestrovský lyžařský tábor, Jarní prázdniny na lyžích, velikonoční Go 
Camp, letní English Camp, Teen Camp a misijní výjezd (letos do Galanty na Slovensku). Vždy 
druhou neděli v měsíci se konalo mládežnické shromáždění Šestá. 

Podzimní konference: V pěkných prostorách kutnohorského gymnázia Jiřího Ortena jsme strá-
vili 4 dny nabité programem. Byli tu s námi mladí ze tří dalších měst Čech a celkem se nás sešlo 
přes 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. Hlavními vedoucími akce byli 
Štěpánka a Ondřej Krišicovi.

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 a  David Bukáčkovi, 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 žižkovskými dětmi a my 
jsme je podpořili tím, že jsme každé odpoledne měli program se scénkami, tancem, povídáním 
a soutěže pro děti v parcích Žižkova. Jeden den jsme udělali akci pro děti i pro jejich rodiče přímo 
v dětském centru Teen Challenge. Zájem místních dětí byl velký a měli jsme dobré příležitosti 
mluvit s  nimi o  křesťanství, což především Romy velmi zajímá. Vedoucím této akce byl Pavel 
Bukáček.

English Camp: Opět jsme ve spolupráci s Křesťanskou akademií mladých (KAM Malenovice) 
pořádali tábor zaměřený na výuku angličtiny. Na výuce se podílela skupina mládeže z USA a ko-
nal se v hotelu Montana u Soušské přehrady. Účastnilo se ho celkem přes 80 osob, z toho asi 40 
středoškolských studentů se zájmem o angličtinu i o křesťanství.

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 ubytovacím 
zařízení Kymevo. Mladí se mohli věnovat různým druhům aktivit – sportovním i intelektuálním 
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 Renata Kunzmannová, Ráchel Hoblíková, Daniela a Jakub Homolkovi 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-
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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 dva víkendy určené k team buildingu a  supervizi – první v lis-
topadu společně se staršími sboru, druhý v květnu v přírodě poblíž Dobříše. 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 proběhlo šest přípravných a modlitebních setkání vedoucích. 
Dita Frantíková

TÁBOR LEVITŮ

Vedení: Jakub Černý, Renata Padevětová, Pavel Bukáček
Tábor Levitů (7. v  pořadí) se uskutečnil v  termínu 19.–26. 8. 2017   v   rekreačním středisku 
Kymevo, v  obci Hrachov, okres Příbram. Celkem přijelo 105 dětí a  12 mládežníků z  různých 
sborů a  denominací. Dětem se věnoval tým 42 služebníků.  Ze sboru KS Praha:  Pavel Bukáček, 
Matěj Heřmanský, Martina Šplíchalová, Jakub Šplíchal, Irena Martínková, Michaela Machulková, 
Jan Machulka, Markéta Mušínská, David Mušínský, Martina Černá, Miloš Padevět, Mirek 
Stodůlka, Tereza Hejnicová, Viola Dušková, Eva Podrazilová, Anna Divišová, Eliška Kalinová, 
Olga Hrdinová, Miloš Kačírek ml., Jáchym Rykl a Kamil Nešetřil. Tématem tábora byl životní 
příběh Jákoba zpracovaný podle Bible.

Dopoledne děti absolvovaly po oddílech tzv. levely, což je zážitkově zpracovaný biblický  pří-
běh. Po obědě byly zájmové workshopy  (výtvarné, taneční, zpěv, duchovní, různé sporty atd.). 
Každý večer proběhla shromáždění formou dětských bohoslužeb. Jednou jsme absolvovali celo-
denní výlet za pokladem a jednou noční pochod. Cílem bylo, aby děti i dospělí prožili dobrý čas 
v proměňující Boží přítomnosti a  užili si společenství, pohyb, dobrodružství. Na rok 2018 plánu-
jeme osmý ročník tábora Levitů. Vyhlížíme nové místo pro tábor 2019. Mimo táboru Levitů jsme 
za školní rok 2016/2017 zorganizovali 2x den Levitů, v sobotu ve sborové budově. Děti tu měly 
možnost zažít uprostřed roku jeden táborový den – měly oddílový čas s vedoucími, workshopy 
a bohoslužby. Účast byla kolem 70 dětí, převážně z řad účastníků tábora.

Zpracovala Renata Padevětová 

MISIJNÍ RADA

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

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

Rozhodli jsme se podpořit misijní výjezd naší mládeže do Galanty na Slovensku. Na další rok 
jsme se rozhodli podpořit Jirku Bukovského z regionu Západ, který aktivně rozvíjí misijní službu 
při našem sboru a vede misijní kurz (probíhal i na podzim minulého roku). Na tomto kurzu se 
probírají základy misie z Bible a probíhá skypový pohovor s misionářem přímo v  jeho misijní 
zemi. Scházelo se osm účastníků, někteří nebyli z našeho sboru.
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V říjnu 2016 navštívil Podpůrný tým naše misionáře Jirku a Katku Dohnalovy, kteří v chor-
vatské Rovinji slouží už 21. rokem. V  dubnu 2017 přijeli naopak  Dohnalovi s  celou rodinou 
do Prahy, kde se setkali s Misijní radou. Poté proběhlo setkání se zájemci ze sboru, kteří přišli, aby 
si vyslechli nové zprávy a příběhy z misijního pole a také se za Dohnalovy modlili.

V květnu 2017 měla program ve sboru o své misijní práci Markéta, která slouží v Řecku.
Jsme Bohu vděčni, že se náš sbor podílí na misijní práci a šíření dobré zprávy o Kristu.

Za Misijní radu Jaroslav Sloboda

PŘEDNÁŠKY ACET / PŘEDNÁŠKY NA ŠKOLÁCH

Po dvaceti letech jsem byl z organizačních důvodů nucen odejít z organizace ACET a nyní před-
náším pod křesťanskou organizací ABATOP (vede ji Tomáš Řehák).

Těžiště mé činnosti spočívá v přednáškách pro žáky druhého stupně základních škol a stu-
denty středních škol a učilišť. O přednášky je ze strany škol velký zájem. Školám nabízím témata: 
Sex, AIDS a vztahy, Moderní je nekouřit, Přátelství a láska, Bolest jménem šikana, Nebezpečné 
sekty, Reprodukční zdraví a antikoncepce, Pornografie a kult krásného těla, Kyberšikana, Jak pře-
žít dospívání, Holocaust a antisemitismus, Srovnání světových náboženství, Bible – kniha pro 21. 
století, Hus jak ho neznáte atd. Nadále pokračuje spolupráce i s Národním centrem bezpečnějšího 
internetu (Saferinternet.cz). Většina přednášek je dvouhodinových (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. Také jsem se mohl podílet na všech Exit Tourech, 
které pořádá Křesťanská akademie mladých (KAM).

Ve školním roce 2016/2017 bylo osloveno přednáškami 11229 žáků a studentů, z toho bylo 
cca 50 % v Praze. Při přednáškách jsem najezdil více než 27 500 kilometrů.

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

I v tomto školním roce (2017/18) 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 
2017607001. Díky grantové politice F-Nadace se každá vložená koruna daru zdvojnásobí – a to 
stojí za to. 

Vladimír Vácha

DNY DOBRÝCH ZPRÁV

Na  přelomu února a  března proběhl již 9. ročník multižánrového festivalu křesťanské kultury 
Dny dobrých zpráv. V  tomto ročníku vystoupil Víťa Marčík, Divadelní společnost Kairos II 
s hrou J.O.B., profesor Tomáš Tyc se svou Fyzikální show, liberecká skupina The Neons, skupina 
Nenadarmo, pro děti hrál soubor Buchty a loutky a celý festival uzavřeli Frýdlantští dramatici. 
Festival navštívilo zhruba 470 diváků. Na tomto ročníku se krom našeho sboru podílela Církev 
bez hranic a sbor Církve československé husitské ve Vršovicích.

Finančně podpořilo grantem tento ročník festivalu též Ministerstvo kultury a Městská část 
Praha 10.                                                                                                                                   Vladimír Vácha
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KURZY ALFA
ZPRÁVA O KURZU ALFA NA PALMOVCE (podzim 2016)
Na  podzim 2016 se konal na  Palmovce kurz Alfa. Zapojily se do  něj regiony Sever, Východ, 
Palmovka a Západ. V promluvách se střídali Tomáš Božovský a Jarda a Nanda Slobodovi. Pozvání 
přijalo asi 13 lidí, většinu kurzu jich prošlo 6 a někteří z nich určitě zažili posun ve svém hledání 
Boha. Místo obvyklého víkendu jsme tentokrát pořádali pouze sobotu v prostorech na Žertvách, 
kde se v promluvě vystřídali Miloš Poborský a Tomáš Božovský. Zúčastnilo se 7 hostů. Na tech-
nickém zabezpečení se tentokrát podílely různé skupinky, které se střídaly (pod vedením stálého 
technického mini týmu).

Z průběhu jsme byli povzbuzeni, i když bychom rádi viděli více lidí, kteří udělají rozhodující 
krok.                                                                                                                                    Tomáš Božovský

ZPRÁVA O KURZU ALFA NA REGIONU JIH (podzim 2016)
Na  podzim 2016 uspořádal Alfu region Jih samostatně v  prostorech na  Budějovické. Začínali 
jsme s 8 hosty (dva přišli díky internetové kampani) a dvěma diskusními stoly. Po třetím setkání 
se počty snížily, takže jsme pokračovali s jedním stolem. Do konce Alfu dochodili celkem čtyři 
lidé. Jedna žena i s dcerou pokračovala na sborových Základech a zapojila se do naší skupinky. 
O dvou hostech se dá říci, že se k Bohu přiblížili a kontakty pokračují, nicméně nikdo se neobrátil. 
Vzhledem k tomu, že kurz byl relativně malý, neměli jsme technický tým. Promluvy měl Miloš 
Poborský. O vaření se postaraly čtyři ženy z  Jihu a  jídlo jsme na Budějovickou dováželi, tento 
způsob se nám osvědčil. Dá-li Pán, rádi bychom měli další Alfu na jaře 2018.

Miloš Poborský

ZPRÁVA O KURZU MLÁDEŽNICKÉ ALFY NA PALMOVCE (jaro 2017)
Na jaře se konal kurz mládežnické Alfy. Do realizace se zapojilo přes deset mladých lidí z různých 
regionů. Převážně z Palmovky, ale také z Východu, Severu, Jihu a Hostivaře. S vařením a pečením 
jednorázově vypomohli další členové výše jmenovaných regionů. 

Promluvy měly podobu videí v angličtině s českými titulky. Počet hostů na každém setkání 
byl velmi proměnlivý. Celkově se alespoň na jeden večer přišlo v průběhu kurzu podívat třináct 
hostů. Celým kurzem prošlo sedm lidí, většina z nich se nyní zapojuje do mládežnických či sbo-
rových akcí. Víkend jsme uspořádali na Brdech na chatě ve Velkém Chlumci. Zúčastnili se čtyři 
hosté. Víkend se natolik osvědčil, že jsme ho v  říjnu zopakovali. Jeli ti samí hosté. Zvažujeme 
další pokračování. Máme radost z lidí, kteří se vydali naplno Ježíši, a vidíme je teď duchovně růst. 
Jelikož z dotazníků máme především pozitivní zpětnou vazbu, máme naději, že letošní účastníci 
na další běh Alfy pozvou své přátele a známé. Na druhou stranu nás mrzí, že někteří hosté nedo-
končili kurz a přemýšlíme, co udělat příště lépe.                                                 Bohdana Frantíková

ZÁKLADY KŘESŤANSKÉHO ŽIVOTA 2017

„Základy“ probíhaly ve  sborové budově od  ledna do  dubna a  měly tradičně 14 přednášek, se 
stejnými tématy jako dříve. Jako obvykle navázaly na podzimní Alfu. Šlo o třicátý první ročník. 
Základy ve sboru pořádáme od roku 1986 (nejdříve byly třikrát, pak dvakrát a teprve pak jednou 
do roka, takže odhadem to byl asi 46. běh). Záznamy promluv jsou vyvěšeny na sborovém webu 
(http://kspraha.cz/kestazeni/zaklady).

Jako na kurzu Alfa následovaly po promluvě skupinky, které byly čtyři (o jednu víc než v mi-
nulém běhu). Jiří Bešta a  Milena Černá vedli chvály. Skupinky vedli Anna Slobodová, Tomáš 
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Dittrich, Jiří Bešta a Milena Černá. Tým byl – vzhledem k tomu, že skupinky byly 4 – příliš malý. 
Potřebovali bychom rozšíření. Přednášky měl Tomáš Dittrich, jednou vyučoval Martin Šindelář. 
Na  setkání věnovaném naplnění Duchem sloužila modlitbami za  naplnění svatým Duchem 
Renata Kunzmannová. Moučníky pekli na střídačku lidé ze sboru – i za  tuto nenápadnou, ale 
důležitou službu jsme opravdu vděční.

Průměrně chodilo (bez sloužícího týmu) 12 hostů (o 1 víc než před rokem) v širším věkovém 
spektru (18–55 let). Menší část účastníků navázala z kurzu Alfa. 5 z 11 respondentů závěrečné 
ankety se o Základech dověděli v našem sboru, 2 ze sborového webu, 4 pozval přítel.

Čtyři respondenti uvedli, že díky Základům ztratili nejistotu a zmatek ve vztahu k Bohu, dva 
začali nově žít s Ježíšem, další účastníci přijali: „odpuštění hříchů a očištění od nepravosti“, zakot-
vení v základech, prohloubení kontaktu s Bohem, „jistotu, že jsem nové stvoření“.

Na otázku, co se jim na Základech líbilo, odpověděli účastníci v anketě:
•	 osobní přístup vedoucích na skupince
•	 klíčová témata pro základy víry
•	 komunikování a modlitba ve skupinkách
•	 jednoduché a srozumitelné vyučování
•	 osobní příklady
•	 milé chování organizátorů, ochota pomoci
•	 čtyři účastníci výslovně zmínili občerstvení („domácí pečivo“), tři uvedli, že se jim líbilo 

všechno .

Asi polovina účastníků nebyla členem žádného společenství, čtyři se rozhodli vstoupit do našeho 
sboru a jeden další na domácí skupinku.

Tomáš Dittrich
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JAK JSME HOSPODAŘILI OD ZÁŘÍ 2016 DO SRPNA 2017

Celý sbor
Celkové příjmy z řádných sbírek (desátky)  8 337 758
Nárůst oproti minulému období 4.93%
Aktiva k 31. 8. 2017 celkem  26 353 116
Z toho finanční aktiva – banky  6 915 648
Z toho finanční aktiva – pokladny  237 534
Výsledek hospodaření za období 09/2016 – 08/2017  1 549 976

  
Centrum
Příjmy
Odvody z regionů (19,5 % z desátků)  1 626 472
Nájem sb. prostor jiným subjektům  134 842
Tržby za služby (vstupné DDZ, semináře, kurzy)  35 190
Tržby za zboží (knihy, CD, Sbor. dopis)  10 462
Úroky (běžný a spořicí účet, ostatní)  31 846
Kurzové zisky  211
Ostatní výnosy  2 400
Evangelizace – dary (Alfa)  48 358
Příjem od regionů na evangeliz. (Alfa, DDZ, Bible)  27 293
Dotace na DDZ (MČ Praha 10, Min. kultury ČR)  40 000
Dary – ostatní (Místa uzdr., Awakening Europe atd.)  75 349
Nadační příspěvek F-nadace (činnost V. Váchy)  328 928
Příjem od regionů (dataproj., auto, atd.)  7 727
Celkem příjmy  2 369 078
Výdaje
Režie (kanc. potřeby, potraviny, aparatura, bibl. škola)  123 347
Pohonné hmoty  18 714
Prodané knihy (D. Drápal, Základy)  2 960
Servis (auto, ost. zařízení)  8 862
Cestovné  10 654
Náklady na reprezentaci (dárky, květiny)  2 880
Služby (účetní, zvučení, graf. práce, BŠ, ubytov., pošt. atd.)  402 481
Služby V. Váchy (podpora F-nadace)  320 350
Mzdy a dohody o prov. práce  447 915
Mandátní smlouvy (Ondráček, Kácha, Bukovský)  654 694
Nájem (sb. shromáždění)  109 844
Telefonní poplatky a poplatky VPN  8 269
Evangelizace (Alfa, DDZ)  113 541
Ostatní náklady (bank. pop., pojištění, stud. fond atd.)  15 474 
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Kurzové ztráty  1 368
Dary a čl. příspěvky  30 599
Celkem výdaje  2 271 952
Výsledek hospodaření  97 126
Zůstatek na účtu střediska Centrum k 31. 8. 2017  541 608

Středisko Žertvy (stavební fond)
Příjmy
Odvody z regionů (10 % z desátků)  834 087
Nájem sb. prostor – regiony  196 917
Nájem sb. prostor – ostatní  113 342
Ostatní  12 315
Celkem příjmy  1 156 661
Výdaje
Režie  49 763
Energie (elektřina, vodné, stočné)  255 162
Opravy a udržování  320 641
Služby (úklid, správa budovy atd.)  150 358
Pojištění majetku  32 950
Odpis budovy  354 778
Celkem výdaje  1 163 652
Výsledek hospodaření -6 991
Zůstatek na účtu k 31. 8. 2017 -1 214 623

Misijní rada
Příjmy
Odvody z regionů (4 % z desátků)  333 636
Ostatní příjmy  61 150
Celkem  394 786
Výdaje
Mzdy včetně mandátních smluv  60 100
Dar – NF KMS (Dohnalovi)  98 950
Dar – NF KMS („Markéta“)  30 000
Dar – Wycliffe Bible Translators  40 007
Dar – Mešak Okumu, L. Patočka  17 000
Misijní výjezd – Galanta  67 160
Misjní výjezd do Chorvatska  6 009
Ostatní  11 583
Celkem  330 809
Výsledek hospodaření  63 977
Zůstatek na účtu k 31. 8. 2017  137 790
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Grantová komise
Příjmy
Odvody z regionů (3 % z desátků)  250 226
Výdaje
Dar -Jižní Súdán  50 000
Dar – Bétel  40 000
Dar – Běloruská církev  25 000
Dar – Galanta  30 000
Dar – KC Zastávka  40 000
Dar – Církev Křesťanská společenství  30 000
Dar – Awakening (film – M. Benc)  30 000
Dar – Aliance pro rodinu  10 000
Celkem  255 000
Výsledek hospodaření -4 774
Zůstatek na účtu k 31. 8. 2017  58 108

Středisko Mládež
Příjmy
Odvody z regionů (4,5 %)  375 342
Ostatní dary  107 868
Celkem  483 210
Výdaje
Mandátní smlouva (D. Frantíková)  257 702
Nájem (Šestá)  32 000
Ost. služby (zvučení, konzultace atd.)  17 902
Režie (potraviny, pozvánky atd.)  18 697
Celkem  326 301
Výsledek hospodaření  156 909
Zůstatek na účtu k 31. 8. 2017 -597 615

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
Techničtí pracovníci (zaměstnanci)  23 800

Zaokrouhleno na celé koruny. Zpracovali dne 1. 11. 2017 J. Homolková, L. Ondráček.
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VÝROČNÍ ZPRÁVA REGIONU HOSTIVAŘ ZA ROK 2016/2017 
VEDENÍ
Pastor: Týmové vedení
Starší: Václav Kordula, Josef Hejnic 
Vedoucí skupinky: Václav Kordula, Josef Hejnic jr., Josefa a Petr Potfajovi, Tereza Hejnicová 

DALŠÍ SLUŽBY
a)  nedělka: Eva Podrazilová, Eva Kobylková, Josefa Potfajová, Noemi Podrazilová, Petr Kobylka 
b)  chvály: Jakub a Josef Hejnic, Noemi Podrazilová, Anežka a Alžběta Kordulovy, Aleš Novák, 
 hosté: Mirek Hoblík, Hanka Hoblíková, Štěpán Ptáček a band
 chvály s prapory: Tereza Hejnicová, Pavel Podrazil, Josefa Potfajová 
c)  pokladník: Pavel Podrazil 
d)  příprava večeře Páně: Zuzana Hejnicová, Eva Podrazilová, Pavel Podrazil, Noemi Podrazilová,  
 Eva Kobylková, Josefa Potfajová, Petr Potfaj, Josef Hejnic  
e)  kázání: Václav Kordula, Arnošt Kobylka, Tereza, Jakub, Josef jr. a Josef sen. Hejnicovi, 
 hosté: (Tomáš Dittrich, Lubomír a Šimon Ondráčkovi, Pete Game / tlumočník Johana  
 Dittrichová, Michal Klesnil, Petr Trantina)
f) letní tábory: Eva Podrazilová, Tereza a Josef jr. Hejnicovi
g)  další specifické služby na regionu:
 Vítání hostů před bohoslužbami: Monika Kordulová, Pavel Podrazil, Zdeňka Řeháková,  
 Eva Kobylková, Petr Potfaj, Zuzana a Tereza Hejnicovy a mnozí další;
 Modlitební před bohoslužbami: Zuzana Hejnicová
 Vedení nedělních shromáždění: Václav Kordula, Tereza Hejnicová, Arnošt Kobylka,  
 Jakub Hejnic, Petr Kobylka, Josef Hejnic jr., Josef Hejnic sen., Pavel Podrazil
 Příprava občerstvení po bohoslužbách: koordinuje Pavel Podrazil, Eva Podrazilová,  
 Zdeňka Řeháková, Eva Kobylková, Monika Kordulová, Zuzana Hejnicová, Josefa Potfajová 
 a stálí hosté Libuška Jordánová a další
 Modlitební krytí: Helena Tattermuschová
 Zvučení venkovních akcí a větších uvnitř: Josef Hejnic jr.
 Nahrávání a střih kázání: Zuzana Hejnicová
 Správa webových stránek: Jakub Hejnic
 Facebookové aktivity a reklamy: Pavel Podrazil, Arnošt Kobylka
 Koordinace úklidu: Zdeňka Řeháková

PERSONÁLNÍ ZPRÁVY
Vstupy: Aleš Novák (přestup z regionu Palmovka), Dagmar Váchová (přestup z regionu Střed)
Celkem přibylo: dospělých – 2
Celkem ubylo: dospělých – 0
Svatby: Ivan Janecký
Křty: Jan Kotyza
Počty členů k 31. 8. 2017

počet dospělých členů – 21
počet pokřtěných dětí (do 18 let) – 6 
počet nepokřtěných dětí (do 18 let) – 0 
počet členů dlouhodobě v zahraničí apod. – 0
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AKCE A SPECIÁLNÍ ČINNOSTI BĚHEM ROKU
PRO REGION
a)  regionální dovolená

Proběhla v červenci 2017 v areálu Vrbno v jižních Čechách za účasti několika hostů 
b)  další akce

•	 ekumenická bohoslužba ve spolupráci s dalšími místními sbory a farnostmi v lednu 2017
•	 1x měsíčně pravidelné společné modlitební setkání vedoucích sborů a farností z Hostivaře, 

Petrovic a Uhříněvsi
•	 odpoledne modliteb a chval 
•	 modlitební vycházka na Hradčany
•	 sederová večeře 

MIMO REGION
a) evangelizace
Kurz Evangelizační Exploze, misijní práce na Hradčanech s cílem založit časem další region, vá-
noční divadlo klub Varta, vánoční a  velikonoční program s  chválami v  DD Parmská, hledání 
pokladů, velikonoční tvořivé rodinné bohoslužby, pouliční evangelizace, Den dětí, „buřtopéčo” 
s výletem, Zažít město jinak, představení na trhu volnočasových aktivit

b) další akce
•	 zvučení na Šesté a kapely Mlask, správa sborové zkušebny (Josef Hejnic jr.) 
•	 setkání Eva Evě a služba v Teen Challenge (Tereza Hejnicová) 
•	 Royal Rangers (Marie a Petr Kobylkovi)
•	 služba v ICEJ (Dana Váchová)
•	 služba v KMS na ŽV (Zdeňka Řeháková a Dana Váchová) 
•	 vítání na celosboru (Zdeňka Řeháková)

FINANČNÍ ZPRÁVA REGIONU HOSTIVAŘ (v celých Kč)
Příjmy 
Desátky  432 797
Ostatní  5 183
Celkem  437 980

 
Výdaje 
Podíl na společ. sb. výdajích  84 395
Podíl na misijním fondu  17 312
Podíl na výdajích mládeže  19 476
Podíl na stavebním fondu  43 280
Podíl na darech navenek  12 984
Mzdy vč. mandát. smluv  -
Nájemné  6 300
Režie  78 771
Dary, čl. přísp.  7 244
Evangelizace  1 725
Celkem  271 487
Výsledek hospodaření  166 493
Zůstatek na účtu k 31. 8. 2017  541 393
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HODNOCENÍ
Zaměřili jsme se na  evangelizaci a  prezentaci společenství veřejnosti. Stále se scházíme ve 
Spolkovém domě Prahy 15. Blízké vztahy se uplatňují ve skupinkovém životě, v osobních přátel-
stvích 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
Přestože nevstoupil nikdo „z ulice”, tak se nám podařilo uskutečnit množství rozhovorů s lidmi 
v naší oblasti. Někteří z nás se účastnili kurzu Evangelizační Exploze. V rámci kurzu jsme chodili 
cíleně oslovovat lidi venku a někteří přijali dar věčného života. Pokračovali jsme ve zvaní hostů 
na kázání (děkujeme za přispění a ochotu) a někteří z nás absolvovali kurz homiletiky z ETS. 
Zveme hosty, ale nedaří se motivovat je ke členství ve sboru. 

Máme dobré vztahy s radnicí Prahy 15.

VÝHLED DO BUDOUCNA
 Rádi bychom rozvinuli silné stránky našeho regionu (vzájemná přátelství a soudržnost, rodinné 
prostředí, obětavost v práci pro Boží království). Při evangelizacích toužíme „sklízet” a činit učed-
níky. Vyhlížíme početní růst. Chceme být přirozenou součástí života Prahy 15 bez kompromisu 
s hříchem.

VÝROČNÍ ZPRÁVA REGIONU JIH ZA ROK 2016/2017
VEDENÍ
Pastor: Miloš Poborský
Starší: Stanislav Roubal
Vedoucí skupinky: Stanislav Roubal, Dan Drápal (do  6/2017), Karel Petrák, Dana Bartošová, 
Helena Koblihová, Miloš Poborský (do 5/2017), Ivana Šímová a David Drahota (od 7/2017)

DALŠÍ SLUŽBY
a)  nedělka: Josef a  Jana Machulkovi, Radek a  Monika Čermákovi, Lucie Bendová, Martina,  
 Jakub a Radim Šplíchalovi, Jan Hučín, David Poborský, Míša Machulková (mládež)
b)  chvály: Michaela Zoubková, Jan Sklenička, Ivana Šímová, Jan Hučín, Johanka Machulková,  
 Míša Machulková, Eva Poborská, Zoja Zlonická, Radek Čermák, Anežka Jelínková, Jan  
 Knížek, Mirek Hoblík
c)  pokladník: Evžen Pekárek
d)  příprava večeře Páně: Eva a Evžen Pekárkovi, Petr a Iva Potužníkovi
e)  zástupce za region ve mzdové komisi: Petr Potužník
f)  zástupce v misijní radě: Eva Poborská
g)  kázání: Miloš Poborský, Dan Drápal, Stanislav Roubal, Lubomír Ondráček, Matouš Zoubek,  
 Jan Hučín, Mirek Hoblík
h)  letní tábory: Tábor Levitů – Míša Machulková, Mirek a Renata Stodůlkovi, Martina a Jakub 
 Šplíchalovi, letní tábor pro rodiny s dětmi pod tee-pee – Radek Čermák, letní sportovní tábor 
 pro děti v Horní Blatné – Josef Machulka
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ch)  zvučení: Jiří Zlonický, Matouš Zoubek, Jakub Šplíchal
i)  promítání: Matouš Zoubek, Lucie Flajšmanová, David Pangrác, David Poborský
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)  Začít znovu: Jan Hučín (pomoc při pořádání kurzu v Pardubicích)
n)  služba v týmu Alfy: Miloš Poborský, David Drahota, Jakub GÜttner, Zdena Hájková,  
 Jiří a Zoja Zloničtí. Večeře připravovaly: Eva Poborská, Zoja Zlonická, Marie Denková, 
 Marie Šímová, Iva Potužníková
o)  služba v ICEJ: Marie Denková
p)  Místa uzdravení: Stanislav a Marie Roubalovi 
q)  modlitební polonoce 1x měsíčně (od února 2017): Ivana Š. s Helenou Koblihovou 
 regionální modlitební: Stanislav Roubal
s)  příprava sálu a aparatury pro bohoslužby: Matouš a Michaela Zoubkovi, Jiří Zlonický  
 a další členové regionu 
t)  regionální fonotéka v mp3 na webu: Jiří Zlonický
u)  služba v AGLOW, překlady na shromážděních: Daniela Čížkovská

PERSONÁLNÍ ZPRÁVY
Vstupy: David Drahota, Věra Prchalová (přestup ze Středu) 
Narození: Jakub Hrad
Celkem přibylo: dospělých – 2
  dětí – 1
Výstupy: Alena a Kateřina Sanislovy a Tomáš Bártík (přestup Východ), Veronika Bečvářová
 (Denková, přestup KS Jirkov), Dan Drápal (přestup KS Jeseník) 
Vyřazení z evidence: Jakub Šplíchal vyřazen z pokřtěných dětí – dosáhl 18 let
Úmrtí: Matěj Stodůlka
Celkem ubylo: dospělých – 5
  dětí – 1
Křty: Karolína Hučínová, Ludmila Hrdinová, Jakub Čermák, Václav Navara
Počty členů k 31. 8. 2017

počet dospělých členů – 51
počet pokřtěných dětí (do 18 let) – 9
počet nepokřtěných dětí (do 18 let) – 25
počet členů dlouhodobě v zahraničí apod. – 1

AKCE A SPECIÁLNÍ ČINNOSTI BĚHEM ROKU
PRO REGION
•	  regionální dovolená 

zimní dovolená v Horní Blatné
letní dovolená Okrouhlík

•	  akce pro děti
výjezd rodin do Horní Blatné (květen 2017) – Radek Čermák
Ostrovský orientační běh (říjen 2016) – Radek Čermák
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MIMO REGION
evangelizace
•	 Skupinka St. Roubala pořádala programy v domě s pečovatelskou službou. 
•	 Během podzimu 2016 jsme uspořádali kurz Alfa.
•	 V týdnu před Vánoci jsme uspořádali pouliční evangelizace u metra Budějovická a před OC 

Arkády a pak Půlnoční u metra Budějovická.
•	 Zapojili jsme se do veřejného čtení Bible před Velikonocemi u metra Budějovická.
•	 Před letními prázdninami a  o  prázdninách chodili na  ulici evangelizovat: Ivana Šímová, 

David Drahota, Oldřiška Šípová a Věra Prchalová.

FINANČNÍ ZPRÁVA REGIONU JIH (v celých Kč)
Příjmy 
Desátky  817 561
Ostatní  201 987
Celkem  1 019 548

 
Výdaje 
Podíl na společ. sb. výdajích  159 424
Podíl na misijním fondu  32 702
Podíl na výdajích mládeže  36 790
Podíl na stavebním fondu  81 756
Podíl na darech navenek  24 527
Mzdy vč. mandát. smluv  450 735
Nájemné  275 500
Režie  58 933
Dary, čl. přísp.  16 026
Evangelizace  4 500
Celkem  1 140 894
Výsledek hospodaření -121 346
Zůstatek na účtu k 31. 8. 2017  292 188

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.
Dana Bartošová vede setkávání žen Zadáno pro dámy.

HODNOCENÍ MINULÉHO ROKU
Třetím rokem jsme se scházeli ve vlastních pronajatých prostorech na Budějovické. Od září 2015 
do února 2017 jsme prostory sdíleli s Rehoboth Christian Centre – sborem nigerijských křesťanů 
žijících v Praze. Za spolupráci jsme byli vděční, neboť díky tomu jsme dosáhli vyrovnaného roz-
počtu. Po skončení nájmu jsme během jara zvažovali, zda z finančních důvodů prostory neopustit. 
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Nakonec jsme se rozhodli nájem o další rok prodloužit a hledat nové spolupracující společenství.
Třetím 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 aktivi-
tám, 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.

Ivana Š. a  Helena K. od  února pořádají modlitební polonoce. Začínají společnou večeří 
v 18:00, v 18:30–23:30 se modlí, chválí Pána a očekávají na Něj. 

Pro malý počet účastníků neproběhl kurz Začít znovu, Honza Hučín pomáhal se založením 
nového kurzu v Pardubicích. Kurz pomáhá lidem, kteří prošli zkušeností rozchodu a rozvodu, 
jsou na něj velice dobré ohlasy.

Na podzim proběhl další regionální běh kurzu Alfa. Na kurz přišlo 8 hostů, celé Alfy se zú-
častnili 4 lidé. Jedna žena se zapojila do skupinky Miloše Poborského, nikdo ale Pánu svůj život 
nevydal, což je nám líto.

Skupinky vedli Dan Drápal, Standa Roubal, Karel Petrák, Helena Koblihová, Dana Bartošová 
a Miloš Poborský. Miloš Poborský skupinku ukončil v květnu, Dana Bartošová v červnu. Vedoucí 
skupinek se pravidelně scházeli a sdíleli 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 čtvrteční 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  kolem 20. Po  odstěhování D. Drápala 
skupinku převzali a ve vedení se střídají Ivana Šímová a David Drahota. Skladba účastníků se 
obměnila, schází se kolem 6–10 lidí.

Skupinka Standy Roubala pokračovala v  návštěvách 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 Honza Hučín a  Honza 
Sklenička, někdy i  se Zojou Zlonickou nebo 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.

Evangelizace v týdnu před Vánoci měla velký ohlas. Pouličních aktivit se účastnilo kolem 10 
členů regionu a s chutí zvali na připravovanou Půlnoční u metra Budějovická. Půlnoční byla také 
zdařilá, v maximu jsme napočítali téměř 40 účastníků. Přípravy zorganizovala Ivana Šímová.

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 
příběhy. Předškolní NŠ používala sborový učební plán Ježíš je můj Pán. Jsme rádi, že se předškolní 
NŠ podařilo udržet, byť v této věkové skupině máme nyní dětí málo a počty účastníků byly velmi 
proměnlivé.

Míša Machulková po celý rok většinou 2x měsíčně pořádala mládežnickou NŠ, která má mezi 
našimi mládežníky dobrý ohlas.

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

Zdravotní stav Matěje Stodůlky zůstával navzdory přímluvným modlitbám setrvale špatný. 
Matěj 16. 12. zemřel. Dál se modlíme za Viktora Burdu, se kterým jsou jen sporadické kontakty 
a jehož zdravotní stav zůstává stejný již řadu let.
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Počátkem března proběhla tradiční regionální zimní dovolená v  Horní Blatné, v  létě jsme 
nově uspořádali dovolenou v Okrouhlíku.

Koncem června proběhla akce Awakening Europe, které se aktivně zúčastnilo několik lidí 
z regionu. Zapojili jsme se do přípravy konference i organizace na místě. Několik členů regionu 
se zapojilo do pouličních evangelizací v mezinárodních týmech. Ivana Šímová koordinuje násled-
nou péči o lidi, kteří na sebe nechali kontakt. 

 Díky tomu se na čtvrteční skupince objevili celkem čtyři noví lidé, jedna z nich se mezi nás 
přišla podívat i v neděli. Dva z nich v současnosti uvažují o křtu.

Záměr pokračovat o  prázdninách s  bohoslužbami pod širým nebem nevyšel, nepodařilo 
se najít vhodné místo. Letní bohoslužby pro celý sbor probíhaly u  baptistů na  náměstí Jiřího 
z Poděbrad, sjednocujícím tématem byla po celé léto víra. 

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. Kvůli ukončení spolupráce s Rehoboth Christian Centre jsme 
finanční rok uzavřeli zase se ztrátou.

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 
pracovního úvazku regionu refundovala. K 31. 8. 2017 ukončil svou službu pastora na regionu. 
Sborovým starším zůstává.

VÝHLED DO BUDOUCNA
Region prochází obdobím významných změn. Od září je region veden kolektivním vedením dvou 
starších – Standy Roubala a Miloše Poborského. Administrativu regionu převzala Míša Zoubková, 
kterou jsme od září povolali jako regionální diakonku. Protože rozsah služby diakona přesahuje 
dobrovolnickou činnost, Míša je za tuto službu placena.

Náplň regionálních služeb se ustálila na konkrétních programech, které se víceméně nemění. 
Ve školním roce 2016–17 kromě Zadáno pro dámy a regionální modlitební pořádáme navíc mod-
litební polonoc. Bude pokračovat scházení Otevřené skupinky. Na jaro 2017 připravujeme Alfu 
na regionu Jih. Uvažujeme o uspořádání dalšího běhu kurzu Začít znovu.

Vedení nedělní školy převzala Míša Machulková, nedělky využívají sborové učební plány.
Budějovickou v sobotu využívá společenství Chajim–chadašim. Dále hledáme další zájemce 

o pronájmy tak, abychom jako region opět dosáhli vyrovnaného hospodaření.
Během jara nás čeká zvažování, zda pokračovat s pronájmem na Budějovické, nebo zda ji 

opustit. Bude záležet na finanční situaci regionu a možnostech pronájmu jiných prostor.
Zpracoval: Miloš Poborský
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VÝROČNÍ ZPRÁVA REGIONU JIHOVÝCHOD ZA ROK 2016/2017 
VEDENÍ
Pastor: Zdeněk Rašovský
Poradní tým: Elena Zemanová, Tomáš Pešl, Vlasta Sotorníková, Laďka Ebenstreitová
Vedoucí skupinky: Babeta Rašovská, Richard Sotorník, Petr Leitermann

DALŠÍ SLUŽBY
a)  nedělka: Vlasta Sotorníková, Babeta Rašovská, Kristýna Leitermannová, Petr Leitermann,  
 Tomáš Pešl, Zuzana Sotorníková, Emma Rašovská 
b)  chvály: Markéta Heřmanská, Martin Heřmanský, Matěj Heřmanský, Tobiáš Heřmanský,  
 Richard Sotorník a dětská kapela 
c)  pokladník: Andrea Pešlová 
d)  příprava večeře Páně: Vlasta Sotorníková
e)  kázání: Zdeněk Rašovský, Lubomír Ondráček, Robert Filip (CB)
f)  letní dovolená: Andrea Pešlová
g)  příprava hry na letní dovolenou: Martin Heřmanský, Markéta Heřmanská, Matěj Heřmanský,  
 Tomáš Pešl 
h)  dárky pro děti: Eliška Táboříková
ch)  dětská kapela: Martin a Markéta Heřmanští
i)  příprava a koordinace vánočního shromáždění a nedělí: Vlasta Sotorníková,  
 Babeta Rašovská, Tomáš Pešl, rodina Heřmanských, Dominik Rašovský, Kristýna a Petr  
 Leitermannovi
j)  Místa uzdravení: Laďka Ebenstreitová
k)  Kroužky na Palmovce: Kristýna Leitermannová
l)  kurzy Alfa: Petr Leitermann (vedení technického týmu), Vašek Luňák (vaření)
m)  Příprava na manželství: Vašek Luňák (vaření)
n)  Levité a Royal Rangers: Matěj Heřmanský

PERSONÁLNÍ ZPRÁVY
Celkem přibylo: dospělých – 0 
  dětí – 0 
Celkem ubylo: dospělých – 0 
  dětí – 0 
Křty: Karolína Hrdá, Alžběta Sotorníková, Vojtěch Sotorník 
Počty členů k 31. 8. 2017

počet dospělých členů – 29
počet pokřtěných dětí (do 18 let) – 8
počet nepokřtěných dětí (do 18 let) – 8
počet členů dlouhodobě v zahraničí apod. – 0

AKCE A SPECIÁLNÍ ČINNOSTI BĚHEM ROKU
PRO REGION
regionální dovolená: Miloňová, Velké Karlovice 
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FINANČNÍ ZPRÁVA REGIONU JIHOVÝCHOD (v celých Kč) 
Příjmy 
Desátky  440 561
Ostatní  6 000
Celkem  446 561

 
Výdaje 
Podíl na společ. sb. výdajích  85 909
Podíl na misijním fondu  17 622
Podíl na výdajích mládeže  19 825
Podíl na stavebním fondu  44 056
Podíl na darech navenek  13 217
Mzdy vč. mandát. smluv  122 640
Nájemné  65 900
Režie  13 281
Dary, čl. přísp.  12 504
Evangelizace  7 000
Celkem  401 955
Výsledek hospodaření  44 606
Zůstatek na účtu k 31. 8. 2017  899 449

HODNOCENÍ
CHARAKTERISTIKA REGIONU
Region tvoří převážně rodiny s dětmi a členové středního věku. Povzbuzením jsou členové star-
šího věku a mládež, která se začleňuje do společného života a výrazně pomáhá při společných 
akcích.

ČÍM MŮŽEME PROSPĚT OSTATNÍM
Dětská kapela – skupinka pro děti

HODNOCENÍ MINULÉHO ROKU
Minulý rok se počet členů nezměnil. Statisticky tedy nerosteme a je potřeba hledat cestu směrem 
k růstu. Moje vděčnost za region je však stále stejná. Nejvíce jsem vděčný za vztahy, které máme 
a za obětavost jednotlivých členů. Příkladem může být finanční situace regionu, kdy jsme v minu-
lém roce po několika letech skončili hospodaření regionu se ziskem. Jedním z hlavních důvodů je, 
že bereme region jako společné dílo a podporujeme ho i finančně. Velmi děkuji všem, kteří region 
podporujete, protože díky vám je region svědectvím o Boží dobrotě. 

Poradní tým připravoval akce během roku. Zejména pak vánoční a letní shromáždění nebo 
také regionální dovolenou. Díky Ajce Pešlové jsme mohli najít opět dobré místo na společnou 
dovolenou. Její práce je velmi důležitá a povzbudivá. 

Na  regionu pokračovaly opět tři skupinky. Skupinka Babety Rašovské poskytovala domov 
ženám na regionu. Díky Laďce Ebenstreitové skupinka připravila regionální setkání žen, kde ženy 
utužovaly vzájemné vztahy. Skupinka Ríši Sotorníka věrně pokračuje ve službě stálým i novým 
členům regionu. Na regionu probíhá i miniskupinka Petra Leitermanna. Moc děkuji každému 
z vedoucích. Díky nim je možné žít život ve společenství podle Božího slova. Moje vděčnost je 
o to větší, když si uvědomuji, že každý z nich má náročné zaměstnání, a přesto dává svůj volný 
čas ostatním.
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Regiony probíhaly po  celý rok (mimo období letních prázdnin) ve  společenském sále 
ve Vodnické ulici. Během roku nejčastěji kázali Zdeněk Rašovský, Lubomír Ondráček a Robert 
Filip. Témata kázání byla zaměřena na list Zjevení (dopisy sborům) a 1. Korintským. Cílem jed-
notlivých kázání z listu Zjevení bylo ukázat, jaký Bůh je. Jednotlivé sbory dostávaly hodnocení, 
které ukazuje, na čem Bohu opravdu záleží. List do Korintu byl vybrán proto, že život a problémy 
korintského sboru jsou nápadně podobné dnešku. 

Chvály na regionu organizoval Richard Sotorník a jednotlivé neděle vedla rodina Heřmanských 
nebo Ríša osobně. Děkuji Heřmanským nejenom za chvály, ale i za přípravu dětské kapely. Díky 
jejich práci jsme měli pestré chvály o Vánocích a kdykoliv spolu s kapelou vystoupili nebo nás 
vedli ve chválách. Děkuji i Ríšovi za jeho věrnost při organizaci. 

Velmi důležitá byla služba nedělkářů, protože naše mládež se i díky nim zase posunula o kou-
sek blíž k Ježíši. Moc díky každému, kdo v nedělce sloužil. Mám radost, jak se děti samy staví 
k víře. Povzbuzením byl v tomto ohledu křest dvou mládežníků na regionální dovolené a také 
to, jak se mládež zapojovala do dění na regionu i do sborových akcí – např. Matěj Heřmanský 
na Levitech, Tobiáš Heřmanský na výjezdu do Galanty.

Na regionu se během roku uskutečnila dvě mimořádná shromáždění. Jedním bylo vánoční, 
na které byly pozvány i děti ze školičky Babety Rašovské. Druhým bylo předprázdninové shro-
máždění v červnu, kam opět dorazily rodiny ze školičky. Obě shromáždění byla velmi hojně na-
vštívená a podařilo se navázat přátelské vztahy. Radost mám z toho, že dvě rodiny s námi v létě jely 
na společnou dovolenou. Moc děkuji Kristýně Leitermannové, která připravila výborné dílničky 
pro děti, a Petrovi Leitermannovi za přípravu letního hledání pokladu a vánočního hledání dárků. 
Zároveň děkuji i všem mládežníkům, kteří pomohli s přípravou a organizací. 

Během letních prázdnin opět proběhla společná dovolená. Letos jsme navštívili Velké 
Karlovice (chata Miloňová). Velkou změnou bylo, že jsme si po dlouhé době vařili sami. Z počátku 
panovaly obavy, jestli jednotlivé služby vaření zvládnou, ale vše dopadlo velmi dobře. Myslím, že 
nás vzájemná služba více sblížila. Na dovolené jsme hráli hru na motivy knihy „Kůň a jeho chla-
pec“ od C. S. Lewise. Společnou hru a báječnou dřevěnou mapu připravila rodina Heřmanských. 
Děkuji jim i ostatním, kteří ochotně pomáhali s přípravami. 

Navenek pokračovala služba Laďky Ebenstreitové na  Místech uzdravení. Kristýna 
Leitermannová sloužila v  rámci Kroužků na  Palmovce, Petr Leitermann pokračoval ve  vedení 
technického týmu Alfy na Palmovce a Vašek Luňák vařil na Alfě i na kurzu Příprava na manžel-
ství na Palmovce. 

VÝHLED DO BUDOUCNA
V  dalším roce chceme i  nadále pracovat s  naší mládeží. V  rámci nedělní besídky pro mládež 
Tomáš Pešl připravuje pantomimu, kterou by mládežníci mohli zahrát na vánočním shromáž-
dění. Další možnost by byla vystoupit na ulicích Jižního Města.

Přemýšlíme i nad možností navázat na dvě shromáždění z minulého roku, které navštívily 
rodiny s dětmi ze školičky Sovičky. Je tady velký potenciál navázat a prohloubit vztahy. Církev by 
měla být přátelská a radostně se podělit o evangelium.

Rádi bychom vstoupili do služby rozvedeným v rámci projektu „Začít znovu“. V našem okolí 
je poměrně dost lidí, kteří zažili rozvod a hledají cestu, jak se s nelehkou situací vyrovnat.
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VÝROČNÍ ZPRÁVA REGIONU PALMOVKA ZA ROK 2016/2017 
VEDENÍ
Starší: Tomáš Dittrich, Lumír Ptáček, Tomáš Dostálek
Diakoni: Jiří a Lucie Beštovi
Vedoucí skupinek: Jan Svárovský, Ondřej Svoboda, Anna Slobodová, Zdeněk Zárybnický, Eliška 
Kalinová (skupinka pro maminky), Dita Frantíková a Petra Dostálková (skupinka pro maminky 
v Jenštejně), Daniel a Dita Frantíkovi (Jenštejn), Tomáš Dostálek, Tomáš Dittrich

DALŠÍ SLUŽBY
a)  nedělka: Lucie Beštová (hlavní vedoucí)
 mladší oddělení: Marcela Bláhová, Lucie Beštová, Markéta Beštová, Eliška Sýkorová, Kateřina  
 Hunalová (příležitostná pomoc)
 střední oddělení: Aleš Hanzlíček, Martina Sýkorová, Jan Bíca, Laďka Havlová, 
 Pavel Chalupník, Jan a Hana Krajníkovi
 starší oddělení – dívky (1x za měsíc): Laďka Havlová
b)  chvály: Jan Knížek (vedoucí), Laďka Havlová, Jan Gagalík, Kamil Nešetřil (vedoucí), Jiří Bešta  
 (vedoucí), Jana Chalupníková, Hana Chalupníková, Aleš Novák, Jiří, Petra, Anežka a Debora  
 Jelínkovi (Jiří a Anežka vedoucí), Jan Vácha, David Kácha, David Bukáček (vedoucí), Milena  
 Černá, Štěpán Ptáček (vedoucí), Jana Vlasáková
c)  pokladník: Milena Černá
d)  příprava večeře Páně: Pavel Mach, Eliška Ottová
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, David Ptáček, Martin Šindelář, Šimon Dittrich,  
 Ráchel Bícová, hosté
ch)  letní tábory při KS: Bohdana Frantíková (hlavní vedoucí), Petra Dostálková, David a Betty  
 Bukáčkovi, David, Joel a Štěpán Ptáčkovi, Tomáš Dostálek, Kristýna Gagalíková, 
 Gabriela Wachtlová, Daniel Kačírek, Eliška Kalinová
i)  koordinace bohoslužeb vedených mládeží: Štěpánka Krišicová, Betty Bukáčková
j)  setkání žen: Lucie, Veronika a Markéta Beštovy
k)  miniskupinky s probíráním kurzíků s novými zájemci: Kateřina Hunalová, Jan Kalina
l)  zvukaři: Jan Kalina, David Sloboda, Jiří Jelínek, Štěpán Ptáček 
m)  promítání: Tomáš Dostálek, Joel Ptáček, Dan Chalupník, Dan Bešta, Vojtěch Hauptmann
n)  koordinace občerstvení pro nedělní školu: Hana a Pavel Chalupníkovi
o)  knihovna, půjčování knih: Jiří Bešta
p)  webové služby: Kamil Nešetřil, Daniel Frantík
q)  příprava občerstvení po shromáždění: Veronika Beštová, Markéta Beštová, Eliška Sýkorová,  
 Jan a Hana Krajníkovi, Kateřina Hunalová, Magdalena a Miloš Černí, Jan Bíca, 
 Zuzana Dvořáková, Ivana Špetláková
r)  nástěnka: Tomáš Dittrich
s)  letáky BTM: Vlasta Hauptmannová
t)  modlitební skupinka za region: Lumír Ptáček, Lucie Beštová, Anna Slobodová, 
 Alena Svárovská, Tomáš Dittrich, Tomáš Dostálek



30 /  Kristem proměněné životy30 /  REGION PALMOVKA

PERSONÁLNÍ ZPRÁVY
Vstupy: Irena Martínková, Mathew Dimmock, Dalimil Hruška, Šárka Seidlová, Markéta Beštová  
 (převod z kategorie děti do kategorie dospělí), Daniel Kačírek (převod z kategorie děti do ka- 
 tegorie dospělí)
Narození: Jáchym Dostálek, Johan Krajník
Celkem přibylo: dospělých – 6
  dětí – 2
Výstupy: Ivona Stančíková, Daniel Dittrich, Korina Podehradská
Vyřazení z  evidence: Aleš Novák (přestup na  region Hostivař), Joel Ptáček (přestup do  CB  
 Čelákovice), Vít Jelínek, Timotej Hlaváček, Markéta Beštová (převod z kategorie děti do kate- 
 gorie dospělí), Daniel Kačírek (převod z kategorie děti do kategorie dospělí)
Celkem ubylo: dospělých – 5

 dětí – 4
Svatby: Veronika (roz. Beštová) a Daniel Jungmannovi, Magdalena (roz. Černá) a Chris Piersonovi
Křty: Jan Pařenica, Jarmila Pařenicová, David Havel, Michal Beránek
Změny v počtu a fungování skupinek: Vznik skupinky Dity Frantíkové a Petry Dostálkové pro 
 maminky v Jenštejně a skupinky Tomáše Dostálka
Počty členů k 31. 8. 2017

počet dospělých členů – 99
počet pokřtěných dětí (do 18 let) – 21
počet nepokřtěných dětí (do 18 let) – 24
počet členů dlouhodobě v zahraničí apod. – 2

AKCE A SPECIÁLNÍ ČINNOSTI BĚHEM ROKU
PRO REGION
•	  tábory: viz výše ch)
•	 regionální dovolená: 22.–28. 7. Herlíkovice
•	 grilování: 17. 4. Bratrská škola, Praha 8–Holešovice (J. Bešta, M. a M. Černí)
•	 výjezd mužů: 4.–6. 11. Tuchoměřice
•	 setkání žen: 25. 11. předvánoční setkání

MIMO REGION
evangelizace
•	 kurzy Alfa (Anna a Jaroslav Slobodovi, Jiří Jelínek) 

kurzy Alfa pro mládež (Bohdana Frantíková a Štěpán Ptáček – vedoucí, Vojtěch Hauptmann,
Debora Jelínková)

•	 dětský domov Přestavlky (Marcela a Lumír Ptáčkovi, Aleš Novák, Pavel Bukáček, 
Irena Martínková, Anna Mitterová, Petr Kavur, Anežka Jelínková, Zdeněk Málek)

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

rostem a regionem Sever)
•	 dětský den v Jenštejně 11. 6. – nejen pro region, ale i pro místní rodiny s dětmi (Magda a Petr 

Hlaváčkovi)
•	 misijní práce Bůh národů (Kamil Nešetřil)
•	 gospely – Gospel Train o. s. (Alena Dobrovolná)
•	 English camp (Kateřina a Štěpán Vávrovi – vedoucí, Jakub Říha, Štěpán Ptáček, Adéla 

Mochanová)
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•	 krátkodobý misijní výjezd do Galanty (Anežka Jelínková – vedoucí, Debora Jelínková, Pavel 
Bukáček, Vojtěch Hauptman)

•	 krátkodobé misijní výjezdy s organizací Bůh národů (Kamil Nešetřil)
•	 Royal Rangers (Martina Sýkorová, Veronika Beštová (Jungmannová), Dan Bešta, Markéta 

Beštová)

další akce
•	 Finanční kompas (Jiří a Lucie Beštovi)
•	 Podpůrný tým pro misionáře v Chorvatsku (Anna a Jaroslav Slobodovi)
•	 Kroužky na Palmovce (Tomáš Dittrich)
•	 služba mládeži (samostatná zpráva v tomto almanachu)
•	 Základy křesťanského života (samostatná zpráva v tomto almanachu)
•	 služba v týmu Eva Evě (Kateřina Vávrová, Jana Dittrichová, Milena Černá, Petra Dostálková)
•	 divadelní soubor Kairos II (Jiří, Veronika a Dan Beštovi)
•	 tábor Royal Rangers (Veronika Jungmannová, Dan Bešta, Martina Sýkorová, Markéta 

Beštová)
•	 koncert chval 25. 11. (Jiří Jelínek)
•	 služba chválami v jiných regionech i v širší ekumeně (Jiří Jelínek, Jan Knížek)
•	 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, Irena Martínková)
•	 práce pro ICEJ (Jaroslav Sloboda, Lumír Ptáček)
•	 supervize nedělní školy na některých regionech (Lucie Beštová, Ráchel Bícová)
•	 kurz Výchova dětí v MŠ na Lhotce (Kateřina Hunalová)

FINANČNÍ ZPRÁVA REGIONU PALMOVKA (v celých Kč) 
Příjmy 
Desátky  1 958 071
Ostatní  24 630
Celkem  1 982 701

 
Výdaje 
Podíl na společ. sb. výdajích  381 824
Podíl na misijním fondu  78 323
Podíl na stavebním fondu  195 807
Podíl na darech navenek  58 742
Podíl na výdajích mládeže  88 113
Mzdy vč. mandát. smluv  135 031
Nájemné  104 283
Režie  265 562
Dary, čl. přísp.  79 375
Evangelizace  8 107
Celkem  1 395 167
Výsledek hospodaření  587 534
Zůstatek na účtu k 31. 8. 2017  2 125 144
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HODNOCENÍ
CHARAKTERISTIKA REGIONU
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 výjimkou: 
členy skupinek je asi čtvrtina členů Palmovky.

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).

Činnost společenství stojí na osobním nasazení jeho členů jako dobrovolníků, za svou práci 
jsou částečně placeni T. Dittrich (1/4 úvazku) a  J. a  L. Beštovi (dohromady cca 1/4 úvazku). 
Společenství na Palmovce je vedeno kolektivně.

Na nedělních shromážděních se prakticky pokaždé objevují hosté, někteří chodí pravidelně. 
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 
společenství máme druhé přivádět ke Kristu a pomáhat jim, aby se Krista naučili následovat.

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 gospelovými bohoslužbami (potřeba plánovat několik mě-
síců dopředu).  

 
HODNOCENÍ MINULÉHO OBDOBÍ
V uplynulém období region Palmovka narostl o 6 dospělých členů. Z nových členů jsou všichni 
z křesťanského prostředí, z nevěřících jsme loni pro společenství na Palmovce nezískali nikoho. 

Život společenství byl bohatě činorodý (viz inventární části této zprávy). Stabilně skvěle fun-
govala nedělní škola se třemi 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, Pavel Bukáček, Irena Martínková 
a služebníci z Teen Challenge na Žižkově.

Významným krokem bylo ustanovení nového staršího, Tomáše Dostálka. Sice byl na regionu 
aktivně zapojen po mnoho let, ale jeho vstup do této služby se velmi pozitivně projevil (širší ob-
darování staršovstva, např. v oblasti plánování). 

Vznikly dvě nové domácí skupinky. Tři domácí skupinky se scházely jednou za 14 dní, ostatní 
každý týden. Některé skupinky se někdy scházejí jen v  minimálním počtu. Přesto je zapojení 
dlouhodobých členů sboru stejně důležité jako těch nových. Služba na „starších“ skupinkách bývá 
náročnější než na těch nových, a proto všichni vedoucí skupinek zaslouží díky a uznání.

Miniskupinky s novými lidmi pokračovaly jen omezeně.
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 
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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.
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.

Začali jsme plánovat založení nového regionu na Proseku, oslovili jsme některé členy sboru, 
zda by se chtěli zapojit.

VÝHLED DO OBDOBÍ 2017/2018
Na nedělní shromáždění chodí noví lidé, ale někteří dlouhodobí členové regionu mají poměrně 
nízkou účast (dlouhodobý trend, jejich účast se nesnižuje). Klademe si otázku jak je získat, resp. 
co udělat pro to, aby je neděle víc oslovovaly.

Otázkou také je, co udělat pro nové návštěvníky nedělních shromáždění. Členové, kteří jsou 
k  tomu obdarováni a mají kapacitu, mohou oslovovat hosty, zvát je na oběd a případně se za-
pojit 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 těmto věcem 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 sku-
pinkami, a tak zaznamenal zájem společenství o svou osobu). Pro region ve sboru našeho typu by 
skupinky měly být důležitější než nedělní shromáždění.

Důležité je, aby nedělní shromáždění zůstala přínosná pro členy sboru (nebo spíš aby pro 
ně byla ještě přínosnější) a aby se stala srozumitelnější pro hosty. Ve zdravém společenství jeho 
členové tak důvěřují kvalitě shromáždění (kvalita = Boží přítomnost a perfektní příprava všech 
složek s modlitbou a vedením Božím Duchem), že zvou své spolupracovníky, přátele i příbuzné. 
To se týká jak nedělí, tak skupinek. Na tom, aby tomu tak było, bych rád pracoval.

Pro dlouhodobější rozvoj Palmovky bude důležité zapojení mladých (Štěpánka Krišicová 
a Betty Bukáčková se zapojily jako vedoucí shromáždění, do kázání se dvacetiletí moc nehrnuli, 
přestože byli oslovováni, zdá se, že situace se bude měnit).

Ještě důležitější než zapojení na skupinkách a na nedělních shromážděních je angažovanost 
členů v šíření evangelia na místech, kde pracují a žijí.

Založení nového regionu nám umožní posloužit více lidem. Oslovili jsme potenciální spolu-
pracovníky. S těmi, kteří budou mít zájem, se začneme scházet k modlitbám. Ve vedení se zapojí 
Tomáš Dostálek, částečně Tomáš Dittrich.

Zpracoval: Tomáš Dittrich
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VÝROČNÍ ZPRÁVA REGIONU SEVER ZA ROK 2016/2017 
VEDENÍ
Pastor: Tomáš Božovský
Diakon: Ondra Paska
Tým rozšířeného vedení: Marek a Martina Bezpalcovi, Šimon Ondráček, Ondra a Marta Paskovi, 
Michal a Jana Ryklovi, Petr Tichavský 
Vedoucí skupinek: Tomáš Božovský, Mirek a Květa Šedivých, Zdeněk a Dana Paulusovi, Věra 
Ondráčková, Ondra a Marta Paskovi

DALŠÍ SLUŽBY A AKTIVITY
a)  nedělka: předškolní oddělení: Martina Bezpalcová, Jana Dušková, Marcela Jaworská
 školní oddělení: Martin Neužil, Petr Tichavský, David a Luisa Šerých
 příprava narozeninových dárků pro děti: Marta Pasková
b)  chvály: Jakub Bezpalec, Petra Bohatá, David Dušek, Matouš Dušek, Viola Dušková, Johana  
 Dittrichová, Štěpánka Frantíková, Jan Hadrávek, Robík Jaworski, Katka Knopová, Matouš  
 Krajník, Aleš Náhlý, Lukáš Ondráček, Ondra Paska ml., Markéta Pasková, Čenda Rykl,  
 Jáchym Rykl, David a Luisa Šerých, Jeník Václavík, Marek Václavík, mládežnické uskupení  
 a hosté (Jirka Jelínek, Honza Knížek)
 chvály s prapory: Světlana Hadrávková, Jitka Hrbková a Petra Vlasáková
c)  pokladník: 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: Honza Adamec, Tomáš Božovský, Johanka Dittrichová, David Dušek, Daniela  
 Frantíková, Jana Frantíková, Katka Knopová, Ondra Neužil, Lubomír Ondráček, Šimon  
 Ondráček, Míša Ondráčková, Ondra a  Marta Paskovi, Zdeněk a  Dana Paulusovi, Jáchym  
 Rykl, Anička Tichavská, Petr Tichavský a  hosté Marek Prosner, Petr a  Veronika Tichých,  
 Zdeněk Uhlík a Vojta Urban
h)  vedení regionálních modlitebních: Lucka Bohatá, Lenka Šejbová, Marta Pasková
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, David Šerý
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: 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
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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
ab)  praktická pomoc na Alfě: Věra Kozáková, Jana Ryklová
ac)  otevírání sálu: Věra Ondráčková, Lukáš Ondráček, Tomáš Božovský 
ad) knihovna: Světlana Hadrávková, Johana Neužilová, Milada Frantíková
ae) organizace pouličních evangelizací: Petr Tichavský

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

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

PERSONÁLNÍ ZPRÁVY
Vstupy: Lída Hrdinová, Ondra Neužil, Josef Vlasák, Žaklina Frantíková, Jakub Bezpalec, 
 Lucie a Nino Vidovičovi s dětmi, Viola Dušková, Matouš Krajník
Narození: Matěj Šerý, Michael Hadrávek
Celkem přibylo:  dospělých – 9

 dětí – 5
Výstupy: Luboš Patočka s dětmi (přestup na Východ), Pavel a Bára Denkovi (stěhování), 
 Anežka Božovská
Vyřazení z evidence pro neúčast: Adéla Steinerová (s dcerou Kristýnou)
Celkem ubylo:  dospělých – 5 

 dětí – 3
Svatby: Johana Dittrichová a Šimon Ondráček
Křty: Michal Bohatý
Počty členů k 31. 8. 2017

počet dospělých členů – 101
počet pokřtěných dětí (do 18 let) – 11
počet nepokřtěných dětí (do 18 let) – 30
počet členů dlouhodobě v zahraničí apod. – 9

FINANČNÍ ZPRÁVA REGIONU SEVER (v celých Kč) 
Příjmy 
Desátky  1 645 839
Ostatní  52 600
Celkem  1 698 439

 
Výdaje 
Podíl na společ. sb. výdajích  320 939
Podíl na misijním fondu  65 834
Podíl na výdajích mládeže  74 063
Podíl na stavebním fondu  164 584
Podíl na darech navenek  49 375
Mzdy vč. mandát. smluv  425 177
Nájemné  112 282
Režie  90 141
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Dary, čl. přísp.  134 248
Evangelizace  7 702
Celkem  1 444 344
Výsledek hospodaření  254 095
Zůstatek na účtu k 31. 8. 2017  624 778

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

HODNOCENÍ MINULÉHO ROKU 
Dana Paulusová přijala pro tento rok slovo, které můžeme každý z nás rozsuzovat, jak se týká 
našich životů (spolu s verši Ž 91, 14–16 a Ž 37, 5–7). 

Přál bych si, abyste spolu zažívali víc přátelství a blízkosti. Občas to zažíváte na sborových dovo-
lených, ale buďte spolu i v běžném životě. Scházejte se podle společných zájmů, např. k modlitbám, 
svědectvím, užívání duchovních darů, čtení Bible, spolupracujte s těmi, kteří se cítí osamělí. Žijte 
spolu natěsno, já také toužím s vámi žít natěsno. 

Nestyďte se mluvit o svých snech a modlit se za ně. Já jsem ten, kdo vkládá sny do vašich 
srdcí. Důvěřujte mi, že vám mohu dát víc. Očekávejte. Očekávejte, že pohnu modlitbami, které 
se dlouhodobě modlíte, protože mi na vás moc záleží. Jsme tým a vždy budeme druhým sloužit 
společně.

Jednou z důležitých událostí minulého roku byl vznik týmu rozšířeného vedení. Představili 
jsme ho poslední březnovou neděli a  modlili se za  něj. Do  týmu rozšířeného vedení nyní pa-
tří: Ondra a Marta Paskovi (diakon, „sny o regionu“), Marek a Martina Bezpalcovi (víkendové 
výjezdy, nedělka), Michal a Jana Ryklovi (praktické věci kolem shromáždění, finanční podpora 
projektů navenek), Šimon Ondráček (mládežnická shromáždění) a Petr Tichavský (výjezd mužů, 
evangelizace). V závorkách za jmény jsou (velmi zjednodušeně) uvedeny některé z oblastí, které 
leží jmenovaným na  srdci asi nejvíce, i  když se budeme věnovat i  oblastem zde nezmíněným. 
Tento tým není uzavřen a ještě do něj další lidé přibydou (v současnosti – říjen 2017 – tam ještě 
patří Zdeněk a Dana Paulusovi). Měli jsme už nějaká společná i dílčí setkání a hledáme formu jak 
být co nejefektivnější. Díky všem, kteří jste do toho šli.

Na  shromážděních sloužilo kromě domácích kazatelů (Honza Adamec, Tomáš Božovský, 
Johanka Dittrichová, David Dušek, Daniela Frantíková, Jana Frantíková, Katka Knopová, Ondra 
Neužil, Lubomír Ondráček, Šimon Ondráček, Míša Ondráčková, Ondra a Marta Paskovi, Zdeněk 
a  Dana Paulusovi, Jáchym Rykl, Anička Tichavská, Petr Tichavský) i  několik hostů (Marek 
Prosner, Petr a Veronika Tichých, Zdeněk Uhlík a Vojta Urban).

Pro náš region je důležitá služba dětem a mládeži. Jsme povzbuzeni, když na našich mlá-
dežnících vidíme chuť i odvahu vstupovat do nových věcí. Několik shromáždění cele připravila 
mládež a někteří z mladých lidí vstupují do služby slova či vedení shromáždění nejen na mládež-
nických shromážděních. Z toho máme velkou radost.

V nedělce v předškolním a školním oddělení sloužilo sedm sourozenců. Tahle služba možná 
není tolik viditelná, ale je velmi důležitá. Během roku pokračovaly výpravy oddílů a v létě tábory. 

Určitě se dá říct, že v různých službách je nasazeno hodně lidí a patří vám za to všem dík. 
Přesto je stále ještě několik možností jak se do přípravy shromáždění a dalších věcí zapojit. Chybí 
nám plné obsazení několika služeb: příprava VP (nejde o pečení chleba, ale o „prostření“ stolu), 
ranní klíčník, někdo s  péčí o  nástěnku, uvítali bychom někoho dalšího, kdo by aktualizoval 
webové stránky a také vyhlížíme nové posily do nedělky. Zpravidla jde o pomoc jednou měsíčně 
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(více lidí znamená, že jeden člověk nemá službu každou neděli.) Zkuste se ptát Pána, zda něco 
z toho není Vaše místo. Nebo můžete mít inspiraci k něčemu, co u nás ani dosud nefungovalo a co 
Vám Pán položil na srdce.

Jsme vděční za naše současné prostory a hledáme možnosti, jak posloužit zdejším obyvate-
lům. Od podzimu 2016 jsme v Rose postupně připravili pro seniory několik promítání a vyprá-
vění z cest (z Holandska a USA, Paulusovi z Izraele). 

Na to jednu prosincovou neděli navázalo odpolední předvánoční setkání. Připravili a vy-
zdobili jsme 6 stolů a čekali, kolik lidí přijde. Nakonec jsme měli kolem 20 hostů a opravdu se 
to vydařilo. Po koledách a krátkém vánočním slovu jsme si spolu při čaji, kávě a cukroví poví-
dali. Čas příjemně ubíhal a místo plánované hodinky jsme spolu byli asi dvě hodiny. Několik lidí 
z Rosy se pak objevilo i na nedělním shromáždění. Jedna paní přijala pozvání na  letošní Alfu 
a chodí. Rád vyřizuji poděkování od paní ředitelky: Moc Vám děkuji za nedělní krásné setkání, 
klienti si velmi pochvalovali, bylo to moc příjemné! Děkuji i Vašim kolegům a přátelům!

V  prosinci přenášeli naše shromáždění přímým přenosem do  Českého rozhlasu. Za- 
znamenali jsme několik kladných ohlasů, po skončení volali lidé, někteří chtěli poslat CD se zá-
znamem či kázání. Několikrát na shromáždění přišel i jeden pán, právě na základě toho, že ten 
přenos poslouchal v rádiu. Protože se vše dobře podařilo, ČR nám nabídl ještě jeden přenos, který 
se uskutečnil v květnu. Bylo i o něco více odezev (telefonátů a SMS). Vnímali jsme, že můžeme 
příležitostně posloužit i tímto způsobem, zejména lidem, kteří z různých důvodů nemohou přijít 
v neděli do shromáždění.

Máme radost, že si nemůžeme stěžovat na  nedostatek chváličů. Po  letech sice skončily 
Ratolesti, které vedla Katka Knopová, ale zároveň s Viki Duškovou začaly novou skupinu s no-
vými mladými hudebníky.

Hledáme příležitosti jak trávit více času společně. Na loňské regionální dovolené v Bílém 
Potoku jsme společně četli Jana 14.–16. kapitolu a povídali si o tom, co to pro nás znamená v na-
šich životech. Poslední večer jsme pak věnovali „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 společenství měli směřovat? Na co bychom se měli zamě-
řit? Kdo chtěl, mohl své sny sdílet s ostatními a také napsat na papírek a dát do „krabičky snů“. 
Chceme se za to dál modlit a hledat Boží cesty k naplnění Jeho vůle na našem regionu. 

Příležitostí pro to být spolu se nabízí více: volejbal, florbal, odpolední čaj u Pasků nebo spo-
lečné grilování. Vynalézavosti se meze nekladou, máte-li nějaký nápad, pusťte se do něj. 

Na přelomu září a října připravil regionální víkend v Krkonoších Marek Bezpalec, který se 
spolu s Ondrou a  Martou Paskovými podílel na  přípravě programu. Sdíleli jsme se a  modlili 
se za sny, o kterých jsme začali mluvit na regionálce. A také jsme samozřejmě vyrazili na výlet.

V  říjnu zorganizovali výjezd mužů do Bělé pod Bezdězem Petr Tichavský a Ondra Paska. 
Hostem byl Miloš Kačírek, hlavním tématem bylo proroctví a jeho rozsuzování. 

V dubnu na svůj regionální víkend vyrazily ženy. Na víkend vyjely poprvé, ale sešlo se jich 
více než mužů. Za přípravu patří dík Martě Paskové.

Modlitební život regionu probíhá v  různých rovinách. Jednou měsíčně se scházíme 
na modlitební, kde se věnujeme regionálním tématům, modlitbám za nemocné, ale také se učíme 
naslouchat společně Bohu. Je škoda, že se nás neschází mnoho. Lucka Bohatá, která modlitební 
několik let vedla, se na jaře rozhodla službu ukončit, proto uvažujeme o dalších možnostech ve-
dení modlitebního setkání. Mohli by se na něm podílet 2–3 lidé a ve vedení se střídat. Můžete se 
před Pánem ptát, jestli to není vaše místo.

Někdy jsme se modlili venku, na začátku školního roku a také před akcí Awakening Europe. 
Při zářijové modlitební, kdy jsme se modlili v okolí Rosy, přišly dva vjemy: že to bude běh na dlou-
hou trať a také boj (duchovní).
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Modlitební řetěz nově spravují Zdeněk a Dana Paulusovi. V případě, že byste se do něj chtěli 
zapojit, napište, prosím, jednak mě a jednak Paulusovým (paulusz@atlas.cz). 

Řadu let pokračují modlitební starších sester a také modlitební setkání maminek. 
Před shromážděním se modlíme od 9:00 v předsálí. I toto setkání je otevřeno a jste na něj 

zváni!
Vážím si toho, že když je to potřeba, je mnoho z  vás ochotno se do  modlitebního zápasu 

nasadit intenzivně a naplno. Dlouhá léta neseme na modlitbách Davida Chalupu. V létě se jeho 
stav zlepšil a  stabilizoval, takže Jitka mohla s  rodinou odjet na dovolenou (pomohli jsme Jitce 
zaplatit pečovatelku pro Davida). Jiné modlitby přesahovaly region (vyslyšené modlitby za Petra 
Homolku, Petra Jaška a Jirku Tichavského).

Obvyklé ekumenické modlitební setkání se tentokrát začátkem roku konalo v ČCE Kobylisy.
Rádi bychom, aby se nám dařilo sdílet evangelium lépe a s lepšími výsledky. Rozséváme, 

ale chtěli bychom také sklízet. Podílíme se na Dnech dobrých zpráv, zveme přátele na kurzy Alfa 
(na podzim se uskutečnil další běh, většinu setkání absolvovalo asi 6 hostů), biblický klub či vá-
noční koncert, občas jsme před Ládvím, zapojujeme se do Kroužků na Palmovce či do kurzů o vý-
chově, zkrátka hledáme možnosti jak oslovit lidi, kteří Boha ještě neznají. Koncem června jsme 
byli povzbuzeni skrze Awakening Europe. Rozdali jsme mnoho pozvánek a někteří lidé skutečně 
zareagovali, několik se jich objevilo na současné Alfě.

Ale možná potřebujeme více Božího navštívení a proměnu našich srdcí. 
Před Vánocemi jsme jako jiné roky umývali okna v domě s pečovatelskou službou na Bulovce. 

Pokračovali jsme v podpoře tří projektů NF Nehemia (Děti Etiopie/Obama, Severní Korea – pe-
kárna a Podpora dětských domovů a práce na ulici s dětmi na Ukrajině). Díky Vaší štědrosti jsme 
mohli podporovat tyto i některé další projekty, ať už pravidelně, nebo skrze mimořádné sbírky. 

Ohlédnutí za loňským školním rokem bych skončil zprávou osobní, ale protože jste se za nás 
i mnozí modlili, dotýkalo se to i některých dalších lidí. Poslední tři roky jsme měli v domácí péči 
tatínka Marty trpícího Alzheimerovou chorobou. Začátkem července odešel pokojně v odpoled-
ním spánku ke svému Pánu. Díky za Vaše modlitby i podporu.

VÝHLED DO OBDOBÍ 2017/2018
Jsme vděční za věci, které se podařily, ale zároveň bychom chtěli, abychom se posunuli dál, ať už 
ve svém osobním vztahu s Pánem, tak i v početním růstu. Nejde nám o čísla, ale o více lidí, kteří 
by došli záchrany. Máme radost z vyslyšených modliteb, ale chceme, aby jich bylo víc. Víme, že 
opravdu potřebujeme pomoc Ducha svatého, stojíme o Boží moc a Boží jednání. Nepohrdáme 
dnem malých začátků, ale nechceme se spokojit s málem! 

Zpracoval: Tomáš Božovský
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VÝROČNÍ ZPRÁVA REGIONU STŘED ZA ROK 2016/2017
VEDENÍ
Pastor (vedoucí regionu): Petr Kácha
Starší: Jan Snížek, Martin Benc
Domácí skupinky (vedoucí): Jan Snížek, Mirek Hoblík, Martin Bergner, Martin Benc, Ondřej 
Pumr, Petr Kácha

DALŠÍ SLUŽBY (NA REGIONU A V KS PRAHA)
a)  nedělní škola: Vedoucí Jarka Dobiášová
 Služebníci: Honza a Iva Snížkovi, Hanka Andreasová, Adéla Snížková, Veronika Dobiášová, 
 Daniel Jungmann, Katka Coufalová, Kamila Dolečková, Jarka a Vít Dobiášovi, Martin Andreas,  
 Hanka a Martin Podstatovi, Lucka a Martin Bencovi, Daniel Gawlik
b)  chvály: 1. Skupina: Mirek Hoblík, Hana Hoblíková, Tomáš Coufal, Ráchel Hoblíková
 2. Skupina: Iveta Hlávková, Radek Hlávka
 3. Skupina: Iveta Kuželová
 4. Chvála s prapory a tanec: Jana Nováková, Iva Kostrbová, Kamila Gawliková, 
 Ivana Malenčíková a další
c)  pokladník: Zuzana Kolářová
d)  příprava večeře Páně: Daniela Jungamnnová, Zdena Kurzová
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, Tomáš 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: Ondřej Kočí
m)  zasílání emailů s modlitbami za členy regionu: Jana Nováková
n)  Manželské večery a příprava na manželství: Jakub a Dagmar Güttnerovi, Zuzana Kolářová,  
 Ondřej a Marta Pumrovi, Petra a Martin Mizurovi
o)  služba v mládeži: Michal Klesnil
p)  Modlitby za Izrael na regionu: Jiří Šebek
q)  příprava a úklid sálu: Marek Takáts, Filip Fila a další
r)  English klub v Úvalech: Dagmar Güttnerová
s)  Sport club v Úvalech: Hanka a Mirek Hoblíkovi
 a další služby, mimo KS Praha a region Střed: Michal Klesnil – služba v NADĚJI, Vladimír  
 Vácha – divadlo KAIROS II, služba na školách, Michal Jungmann a další – Royal Rangers,  
 Alena Krausová – Jeruzalémský dům modliteb za všechny národy, Iva Kostrbová – České  
 místo modlitby v Jeruzalémě, Petr Kácha – Rada Církve Křesťanská společenství

PERSONÁLNÍ ZPRÁVY
Vstupy: Jana Filová, Filip Fila, Ondřej Kočí
Přesun z dětí do dospělých: Adéla Snížková, Kryštof Jungmann
Celkem přibylo: dospělých – 2

 dětí – 4
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Výstupy: Jaroslav Rada, (přestup do KS Liberec), Noemi Pumrová (přestup na region Východ),  
 Dana Váchová, (přestup na region Hostivař), David Kácha (přestup do ICF), Věra Prchalová  
 (přestup na region Jih), Michaela Hoblíková (přestup do CB Milovice)
Vyškrtnuti: Kristýna Klesnilová, Michaela Štruncová
Celkem ubylo: dospělých – 3

 dětí – 2
Počty členů k 31. 8. 2017

počet dospělých členů 75
počet pokřtěných dětí (do 18 let) – 17
počet nepokřtěných dětí (do 18 let) – 22
 počet členů dlouhodobě v cizině – 9

Křty: Sára Gawliková, Tobiáš Gawlik, Jana Filová, Filip Fila, Kristýna Bencová, David Bergner,  
 Sofie Takátsová, Jiří Kout (nečlen)

 

FINANČNÍ ZPRÁVA REGIONU STŘED (v celých Kč) 
Příjmy 
Desátky  1 147 756
Ostatní  111 845
Celkem  1 259 601

 
Výdaje 
Podíl na společ. sb. výdajích  223 812
Podíl na misijním fondu  45 910
Podíl na výdajích mládeže  51 649
Podíl na stavebním fondu  114 776
Podíl na darech navenek  34 433
Mzdy vč. mandát. smluv  391 801
Nájemné  117 040
Režie  111 729
Dary, čl. přísp.  41 976
Evangelizace  52 261
Celkem  1 185 387
Výsledek hospodaření  74 214
Zůstatek na účtu k 31. 8. 2017  1 421 758

Pozn.: Podrobnější vyčíslení příjmů a výdajů je v roční výsledovce regionu (2016–2017), která 
je k dispozici u pastora regionu.

HODNOCENÍ
CHARAKTERISTIKA REGIONU
Region je složen z lidí různých věkových kategorií. Máme mnoho rodin s dětmi, řadu mladých 
lidí, střední generaci a také seniory. Lidi svobodné, rozvedené, ovdovělé. 

HODNOCENÍ MINULÉHO ROKU 
Region si v minulém školním roce zvykal na nové místo v centru Prahy. Bohoslužby jsme měli 
vždy v neděli v 10:00 a každý čtvrtek jsme se scházeli odpoledne (17.00–19:00) a měli společné 
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chvály a modlitby na stejném místě. Na začátku školního roku jsme měli společný sborový ví-
kend v J–campu v Novém Městě pod Smrkem. Akce se podařila. Dále jsme uspořádali veřejnou 
přednášku pro lidi z okolí místa našeho scházení na téma klinická smrt. Také jsme měli modli-
tební akci za naši ulici. (Ta je v Praze dost vyhlášena svým hříchem. Je v ní několik nevěstinců.) 
Na Vánoce jsme měli vlastní divadelní představení. V létě pak společnou letní dovolenou. Během 
roku se pak na bohoslužbách i na čtvrtečních programech objevovali noví hosté a počet lidí začal 
narůstat.

KURZY PŘÍPRAVA NA MANŽELSTVÍ NA PALMOVCE
Kurz vedli Güttnerovi, Pumrovi, Mizurovi (pomáhala Zuzana Kolářová a vařil Vašek Luňák) a ko-
naly se na podzim a na jaře. Pozvání přijalo vždy cca 9–10 párů. 

KURZ VÝCHOVA TEENAGERŮ V ÚVALECH
Kurz vedli manželé Güttnerovi a konal se na podzim roku 2016. Účastnili se ho čtyři manželské 
páry.

ENGLISH CLUB V ÚVALECH
Scházel se v pátek u Güttnerových doma v Úvalech a účastnilo se ho průměrně 10 dětí (z věřících 
i nevěřících rodin). Kromě učení se angličtiny (písničky, konverzace, kvíz, film) měly děti mož-
nost si s vedoucími povídat o vztahu s Bohem. Vedoucí byla Dagmar Güttnerová. Pomocníci: Nat 
Güttner, Jana Baumruková a další.

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

DOMÁCÍ SKUPINKA V ÚVALECH
Pod vedením Mirka Hoblíka se skupinka scházela ve středu v průměrném počtu 15 lidí. Necelou 
polovinu tvoří členové KS Praha, druhou místní. Na  skupince bylo vzájemné sdílení, uctívání 
Otce, očekávání na Jeho slovo a zamýšlení nad Božím slovem. Na Vánoce jsme venku na náměstí 
rozdávali apple cider a perníčky, četli z Bible a zpívali vánoční písně.

MODLITEBNÍ SETKÁNÍ V ÚVALECH 
Jednou za dva měsíce se konala modlitební sobota – setkání pro křesťany v Úvalech i okolí. Každý 
měl možnost vzít si hodinu v modlitební místnosti, která je v budově místního sboru CB.

SKUPINKA PRAHA – VÝCHOD (MNICHOVICE, PĚTIHOSTY A OKOLÍ)
Skupinku, kterou vede Martin Benc, navštěvovalo osm lidí z  okolí. Z  toho tři lidé nejsou čle-
nové našeho sboru. Na skupinku chodí jedna sestra z regionu Palmovka. Skupinka se modlila 
za své okolí, za lidi v moci postavené a další. Někteří členové se podíleli na akcích v kostele CČSH 
v Mnichovicích.

SKUPINKA V DEJVICÍCH
Pod vedením Martina Bergnera (s pomocí Aranky Bergnerové) se skupinka scházela 1x za 14 dní 
v max. počtu 10 lidí. Z toho 6 lidí jsou členové regionu. Program skupinky bylo zamyšlení nad 
biblickým tématem, ve kterém se střídali členové skupinky, a společné modlitby. 



Kristem proměněné životy42 /  REGION STŘED

DOMÁCÍ SKUPINKA V HOLEŠOVICÍCH
Skupinku vedl Honza Snížek. Scházela se v  pěti lidech. Na  programu byly společné modlitby 
za sebe i za region, čtení z Božího slova, sdílení a žehnání. Promodlování aktuálních témat.

SETKÁVÁNÍ MUŽŮ
Mužská skupinka v počtu 5–8 lidí byla pod vedením Ondřeje Pumra. Scházela se na  různých 
místech v Praze 1x za 14 dní. Na programu byly společné modlitby, sdílení a vyučování. Součástí 
skupinky bylo také několik společných výletů. 

DOMÁCÍ SKUPINKA V SUCHDOLE
Skupinka, kterou vede Petr Kácha, se scházela na  severním kraji Prahy a  někdy dokonce 
i za Prahou, ve Statenicích. Skupinku tvořily čtyři rodiny a několik jednotlivců. Probíhala vždy 
v pátek večer a se společným jídlem, následovalo sdílení, chvály a modlitby.

NEDĚLNÍ ŠKOLA KS PRAHA STŘED
•	 V jednotlivých odděleních program pokračoval dle plánu KS.
•	 Mládež se v nedělkovém čase sešla cca 6x se zaměřením na základy křesťanského života.
•	 Na Vánoce hrály  děti divadlo.
•	 V průběhu školního roku (cca 2x) se některé děti podílely na společných chválách. 
•	 V květnu jsme pro děti uspořádali  zážitkový den s občerstvením a pobytem v přírodě.

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 vystrojení, povzbuzení a případně i zakládání dal-
ších regionů (nebo sborů) na jiných místech Prahy a okolí. Toto poznání bylo potvrzeno dvěma 
(na sobě nezávislými) prorockými slovy.

Modlíme se za to, co to konkrétně znamená pro každého z nás. 
Věříme, že Bůh chce zjevovat svoji vůli, a proti ji chceme hledat a naslouchat mu. Starší sboru 

jdou příkladem a spolu s některými dalšími se pravidelně účastní uctívání a modliteb na místě, 
kde se scházíme. Věříme, že skrze žehnání, modlitby a chvály se proměňuje jak náš region, tak 
jeho okolí.

Velký důraz budeme i nadále klást 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. 

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

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

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

Současně usilujeme o to, abychom byli společenstvím všech generací, kde najdou své místo 
děti, mládež, dospělí – mladší či střední generace i senioři. Stejně tak i celé rodiny, lidé z rozděle-
ných 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“.
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Důležitým prvkem života regionu je naše láska a služba Izraeli. Budeme pokračovat v mod-
litbách za „pokoj Jeruzaléma“ i za celý Izrael. Budeme hledat jak prakticky a konkrétně být po-
žehnáním pro Boží vyvolený národ a jak pomoci v tom, aby Židé uvěřili v Mesiáše a On se pak 
mohl konečně vrátit.

Chceme být srozumitelní pro ostatní (neznovuzrozené) lidi, ale zároveň se nebudeme „při-
způsobovat tomuto věku/světu“ v tom smyslu, že bychom dělali kompromisy s Božími pravdami 
nebo omezovali jednání Božího ducha v našich 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 oblastech 
sborového i mimosborového 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 2016/2017 
VEDENÍ
Pastor: Otakar Kunzmann st.
Starší: Otakar Kunzmann ml., Jan Krišica, Petr Nový
Diakoni: Petr a Jiřina Homolkovi
Vedoucí skupinek: Jaroslav Novák, Petr Homolka, Michaela Maratová, Otakar a Marie Kunz- 
mannovi, Renata Kunzmannová st., Věra Hájková, Jan Krišica, Luboš Patočka, Petr Nový

DALŠÍ SLUŽBY
a) nedělka: Jan Krišica, Petr Mourek, Olga Hrdinová, Andrea Címlová, Noemi Pumrová
b)  chvály: Anna Kunzmannová, Otakar Kunzmann ml., Renata Kunzmannová ml., 
 Jakub Homolka, Johana Zárubová, Veronika Zárubová, Ben Drápal, Radka Novotná, 
 Aneta Ženíšková
c)  pokladník: Karel Říha
d)  příprava večeře Páně: Karel a Kristýna Říhovi, Lenka Moravcová
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, Petr Nový, Jiřina Homolková, Jiří Bukovský, Luboš Patočka, Jan Krišica 
ch) modlitebně-prorocký tým: Jana Říhová, Libuše Mašlejová, Jiří Mašlej, Jaroslav Novák,  
 Petra Macáková
i)  další specifické služby na regionu: 
 vedení shromáždění: Jiřina Homolková, Zuzana Mourková, Petr Nový, Petr Hrdina,  
 Otakar Kunzmann st.
 narozeninový servis: Renata Kunzmannová st., Kristýna Říhová, Veronika Zárubová, 
 Růžena Poborská, Lucie Urbanovská, Magdalena Louthanová
 regionální modlitební: Jana Říhová, Libuše Mašlejová
 modlitební kouty: Jana Říhová
 zvučení: Otakar Kunzmann ml., Bohuslav Címl, Ivan Ženíšek, David Záruba
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 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: Věra Hájková, Růžena Poborská, Martina Čiháková, Eva Hrabcová, Johana a Jan  
 Vraštilovi, Lili Vondrová, Jiřina Homolková, Karel Říha

PERSONÁLNÍ ZPRÁVY
Vstupy: Tomáš Bártík, Alena Sanislová, Kateřina Sanislová, Luboš Patočka, Angkeara Or, Marek  
 Patočka, Jonathan Patočka, Noemi Pumrová, Daniela Homolková, Jan Vraštil, Petr Chvátal,  
 Šárka Kunzová, Michel Jabali, Anna Divišová, Tomáš Gajdušek, Milad Jabali
Narození: Josef Ženíšek
Celkem přibylo: dospělých – 13
  dětí – 4
Výstupy: Terezie Louthanová, Veronika Ledvinová, Magdalena Ledvinová, Helena Frieslebenová,  
 Martin Moravec, Lenka Moravcová, Tomáš Moravec
Celkem ubylo: dospělých – 4  

 dětí – 3
Křty: Ester Hrdinová, Martina Fotrová, Tomáš Gajdušek, Michel Jabali, Milad Jabali 
Svatby: Jakub Homolka a Daniela Bohatá, Jan Krišica a Noemi Pumrová, David Záruba a Lucie 
 Provazníková
Počty členů k 31. 8. 2017

počet dospělých členů – 89
počet pokřtěných dětí (do 18 let) – 7
počet nepokřtěných dětí (do 18 let) – 19
počet členů dlouhodobě v zahraničí apod. – 1

AKCE A SPECIÁLNÍ ČINNOSTI BĚHEM ROKU
PRO REGION
•	 Modlitební řetěz za potřebné členy regionu, kteří měli buď zdravotní nebo jiné vážné pro-

blémy. Řetěz byl ukončen k 30. červnu 2017. 
•	 Pozvání na večeři jako forma poděkování všem regionálním služebníkům a vedoucím za je-

jich obětavou službu.
•	 Vánoční divadlo pro děti tentokrát v podání služebníků nedělky a jejich pomocníků z řad 

odrostlých dětí.
•	 Regionální dovolená – stejně jako v  minulý rok se i  letos na  přelomu července a  srpna 

uskutečnila regionální dovolená. Proběhla opět v  horské chatě „U  Pašeráka“ v  Rejdicích, 
na pomezí Krkonoš a Jizerských hor. Kromě programů zaměřených na duchovní problema-
tiku se v rámci regionální dovolené uskutečnila i jedna brigáda – úklid sena. Za odměnu se 
mohli brigádníci po práci svést na koních. Na závěr dovolené jsme měli i tu výsadu modlit 
se za správce chaty. Ti se dozvěděli o změně majitele chaty, který skoupil i okolní pozemky 
a má v plánu zde stavět v blízké době něco jiného. Bylo vidět, jak bylo pro ně těžké přijmout 
skutečnost, že to, co tam za těch několik let vybudovali, přijde nejspíš vniveč. Když jsme se 
s nimi loučili, modlili jsme se za ně a vyprošovali Boží požehnání na novém místě, které už 
mají vybrané. Někdy nevěřící lidé naše modlitby jen strpí, ale tito manželé byli za ně opravdu 



Kristem proměněné životy45 /  REGION VÝCHOD

rádi. Náš Bůh je Bohem, kterému není lhostejné, co prožíváme. Slitovává se a dává nový za-
čátek, radost a pokoj. 

•	 Finanční podpora členů regionu, kteří slouží jako vedoucí na  táborech pořádaných 
Křesťanským společenstvím mládeže (Teen Camp, English Camp, Levité), dále těm, kteří se 
zúčastnili krátkodobého misijního výjezdu do Galanty, pokračovala i dlouhodobá finanční 
podpora naší misionářky Markéty v Řecku.

•	 Prodloužená shromáždění – jednou za měsíc navazuje na odpolední shromáždění další, asi 
hodinové setkání, kdy je dáván ve větší míře prostor společným modlitbám, žehnání a očeká-
vání na Ducha svatého.

MIMO REGION 
•	 „Andělský strom“, akce, jejímž smyslem je obdarovat vánočními dárky děti, jejichž rodiče 

jsou toho času ve výkonu trestu. Letos jsme obdarovali 20 dětí.
•	 Výpomoc skupinek v technickém týmu na sborové Alfě.

FINANČNÍ ZPRÁVA REGIONU VÝCHOD (v celých Kč) 
Příjmy 
Desátky  1 332 278
Ostatní  42 821
Celkem  1 375 099

 
Výdaje 
Podíl na společ. sb. výdajích  259 794
Podíl na misijním fondu  53 291
Podíl na výdajích mládeže  59 953
Podíl na stavebním fondu  133 228
Podíl na darech navenek  39 968
Mzdy vč. mandát. smluv  177 195
Nájemné  98 894
Režie  141 918
Dary, čl. přísp.  238 779
Evangelizace  12 438
Celkem  1 215 458
Výsledek hospodaření  159 641
Zůstatek na účtu k 31. 8. 2017  1 555 700

 

CHARAKTERISTIKA REGIONU
Snažíme se být regionem, kde se kromě osvědčených modelů při bohoslužbách a postupů v péči 
o své členy nebojíme improvizovat a experimentovat. Snažíme se Ducha neomezovat, a tak se ob-
čas stane, že máme shromáždění bez kázání. Jindy jsou zase základem shromáždění svědectví, co 
jsme s Bohem prožili. Do stejné kategorie patří určitě již zmiňovaná prodloužená shromáždění. 
Mezi „pastýřský“ experiment patří i projekt „3+2+1“ jehož smyslem je, že se první rok sejde jeden 
konkrétní člověk – „starousedlík“ s novým členem regionu 3x, druhý 2x a třetí 1x. Na setkáních se 
probírají úplně základní věci jako je identita, modlitba, vztah k Bibli, ale zároveň jsou noví členové 
připravováni na to, že se již třeba po absolvování prvních tří setkání stanou sami „starousedlíky“ 
a budou se stejným způsobem starat o nové členy. Dalším důležitým momentem v životě regionu 
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bylo také povolání nových starších v únoru tohoto roku. Snažíme se tedy být nejen regionem 
pro všechny generace, ale i regionem, kde o povolání do služby nerozhoduje věk, ale obdarování 
a chuť se zapojit. Regionem, kde se nebráníme přiměřené improvizaci a experimentům, samo-
zřejmě s vírou, že se tak děje pod vedením Ducha. Snad i díky tomu jsme se rozrostli od června 
2016 do června 2017 o 10 členů a zvýšila se i průměrná účast na shromáždění z 57 na 67. Tyto 
statistické informace spíš ale patří do bodu „hodnocení uplynulého roku“.

ČÍM JSME PROSPĚLI OSTATNÍM 
•	 Finanční podpora evangelizační akce mládeže – Go Camp na Žižkově.
•	 Na regionu se na jaře opět uskutečnila návštěva dětí z Teen Challenge – Žižkov s prezentací 

a prodejem výrobků. 
•	 Personální výpomoc v týmu, který realizuje Kroužky na Palmovce.
•	 Modlitebně pastorační služby lidem, kteří potřebují vnitřní uzdravení (v týmu slouží čle-

nové regionu – absolventi školy křesťanského poradenství „Nová škola DNA“ na Slovensku) 
•	 Pořádání Finančního kompasu. Kurzu, který je určen pro všechny, kteří touží hospodařit se 

svými penězi a majetkem v souladu s Boží vůlí a v souladu s Božími hodnotami.
•	 Finanční a modlitební podpora účastníkům misijního výjezdu do Kambodži.
•	 Finanční podpora filmového projektu M. Bence.
•	 Finanční podpora střediska Teen Challenge na  Žižkově, za  kterou pro děti ve  středisku 

koupili kytaru, combo a matrace.
•	 Finanční podpora aktivity Boží radost v ulicích – evangelizačního projektu, kdy se na uli-

cích hraje, tancuje a mluví s lidmi o Bohu.
•	 Finanční podpora dětí ze sociálně slabších rodin, díky níž se mohly zúčastnit příměstského 

tábora v Galantě.

HODNOCENÍ MINULÉHO ROKU
Abychom mohli pravdivě vyhodnotit uplynulý rok, je zapotřebí si připomenout, jaký byl výhled 
na tento rok v minulé výroční zprávě. Chtěli jsme úzce spolupracovat s regionálním modlitebně-
-prorockým týmem, posouvat se v oblasti darů Ducha svatého a průběžně se snažit naplňovat 
verše z 1. Korintským 14,1 – pokud to můžeme posoudit, tak v tomto bodě jsme výhled naplnili. 
Stejně tak jsme ho naplnili i při zvaní hostů na Alfu – měli jsme jako Východ opět jeden stůl. 
O prodloužených shromážděních je již psáno v charakteristice regionu. Pouze „grilování se sou-
sedy“ se zatím zrealizovat nepodařilo. 

Důležitým časem pro region bylo i období, kdy jsme na modlitbách bojovali za svého dia-
kona, který onemocněl, a hrozilo, že zemře. Boj o jeho život trval zhruba měsíc a byla to doba, 
ve které jsme se semkli nejen jako region, ale i jako sbor ve sbor „jednoho muže“. Jsme Bohu velice 
vděčni, že se nám nakonec diakon vrátil.

HODNOCENÍ VEDOUCÍHO SLUŽBY DĚTEM
V roce 2016/2017 jsme se ve školním oddělení zabývali tématem Víra, zpracovaným na základě 
učebních plánů, které jsou součástí pětiletého cyklu, podle kterého školní děti vyučujeme. Naším 
cílem bylo děti pozvat k  tomu, aby ve svých životech mohly nechat svou víru růst a aby samy 
mohly být svědectvím o Ježíši. Poslední neděli před Štědrým dnem jsme pro děti z NŠ i pro po-
zvané přátele s dětmi připravili divadelní představení „Se zvířátky v Betlémě“, kde jsme se mohli 
přenést do Betléma v době, kdy se narodil Pán Ježíš. Po skončení byly pro děti připraveny různé 
hry a nechybělo ani občerstvení a dárky. Během roku NŠ navštěvovaly v průměru 4 děti v každém 
oddělení. 
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HODNOCENÍ VEDOUCÍHO CHVAL
Mám velikou radost, že jsou u  nás na  regionu lidé, kteří jsou nejen ochotni ve  chválách hrát, 
což už je samo o sobě velké požehnání, navíc ale to jsou lidé hudebně nadaní, duchovně vyzrálí 
i lidsky příjemní. Mám radost, že dokážeme nejen zajistit fungování regionálních bohoslužeb, ale 
mnozí se účastní i celosborových aktivit a dalších služeb. Vnímám propojenost a jednotu s ostat-
ními služebníky v rámci shromáždění a jsem ráda, že jako chváliči můžeme být součástí Božího 
vedení a Božího plánu pro náš region.

HODNOCENÍ VEDOUCÍHO MODLITEBNĚ-PROROCKÉHO TÝMU 
V minulém roce jsme se opět scházeli 1x měsíčně. Naše pravidelná setkání jsme střídali se se-
tkáními se zástupci jednotlivých služebností, kteří měli zájem o  to, abychom se za ně modlili, 
přijali pro ně slova od Pána a požehnali jim. Vyhlíželi jsme, co nám Pán chce jako regionu říci, 
rozsuzovali jsme přijatá slova a vyřizovali je na nedělních shromážděních. Chtěli bychom se více 
propojit s  modlitebníky i  se sourozenci, kteří slouží v  modlitební stráži IHOPP. Vnímáme, že 
máme pokračovat v započaté práci a očekávat na něj.

VÝHLED DO OBDOBÍ 2017/18
Jsme Bohu nesmírně vděčni za vše, čím nás obdaroval. Jsme si vědomi potenciálu, který jako 
region máme, a modlíme se jak ho využít a nepromarnit. Budeme rádi, pokud se nám podaří zre-
alizovat již zmíněné „grilování se sousedy“, vážíme si výsady mít na Alfě opět svá „želízka“ v ohni. 
V tomto roce bychom se také rádi posunuli v otázce učednictví. Nebýt jen „křesťany“, ale učit se 
být opravdu Ježíšovými učedníky. Ruku v ruce s učednictvím se i upevňovat ve vědomí, kým jsem 
v Kristu a učit se přijímat svoji novou identitu. Identitu Božích synů a dcer.

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

Petr Mourek (vedoucí NŠ)

VÝROČNÍ ZPRÁVA REGIONU ZÁPAD ZA ROK 2016/2017
VEDENÍ
Starší: Miroslav Bálek, Jiří Bukovský, Richard Roušal, Petr Zůna
Diakoni: Jakub Černý, Renata Padevětová
Vedoucí skupinky: Miroslav Bálek, Martina Černá, Jakub Černý, Alena Krejčíková, Renata 
Padevětová, Radka Petrasová, Richard Roušal, Renata Zapadlová, Petr Zůna

DALŠÍ SLUŽBY
a)  nedělka: Karolína Bálková, Veronika Kolářová, Renata Padevětová, Radka Petrasová, 
 Renata Zapadlová
b)  chvály: Matyáš Bálek, Miroslav Bálek, David Mušínský, Marek Mušínský, Miloš Padevět ml.,   
 Michal Petras, Richard Roušal
 hosté: Jan Gagalík, Jan Knížek, Aleš Náhlý, Radka Novotná
c)  pokladník: Renata Padevětová
d)  příprava večeře Páně: Miloš Padevět 
e)  zástupce v grantové komisi: Jan Semilský
f)  kázání: Miroslav Bálek, Jiří Bukovský, Jakub Černý, Petr Zůna
 hosté: Jakub a Dagmar Güttnerovi, Jeff Hammond, Michal Klesnil, Lubomír Ondráček
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g)  letní tábory: tábor Levitů – Jakub a Martina Černí, Miloš a Renata Padevětovi, Miloš Padevět 
 ml., Markéta Mušínská, David Mušínský
h)  další specifické služby na regionu
 příprava občerstvení: Hana Bálková, Magda Kalamárová, Daniela Brecherová, Alena  
 Krejčíková, Lucie Roušalová, Renata Zapadlová
 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 ml., Ondřej Semilský 
 vedení shromáždění: Richard Roušal, Jiří Bukovský, Jakub Černý, Renata Padevětová
 tým M4 Barrandov: Jakub a Martina Černí, Miroslav a Hana Bálkovi, Alena Krejčíková 
 sborový prorocko-modlitební tým: Bohouš Zapadlo, Zdena Brázdilová
 jazykové korektury: Zdena Brázdilová
 sborová nedělka: Renata Padevětová

PERSONÁLNÍ ZPRÁVY
Vstupy: David Mušínský 
Celkem přibylo: dospělých – 1
  dětí – 0
Vyřazení z evidence: Matyáš Bálek, Markéta Brecherová
Celkem ubylo:  dospělých – 0

 dětí – 2
Křty: Karolína Bálková, Miloš Padevět ml., Otakar Zouvala ml.
Počty členů k 31. 8. 2017

počet dospělých členů – 41
počet pokřtěných dětí (do 18 let) – 3
počet nepokřtěných dětí (do 18 let) – 11 
počet členů dlouhodobě v zahraničí apod. – 4

AKCE A SPECIÁLNÍ ČINNOSTI BĚHEM ROKU
PRO REGION
Tábor Levitů (19. 8. – 26. 8. 2017)

MIMO REGION
evangelizace
•	 Misijní aktivity na Barrandově: Anglický klub; skupinka biblického studia; miniskupinky; 

pravidelné sousedské grilování; každotýdenní rozdávání horkých nápojů a  zvaní na  akce; 
evangelizační aktivity se zahraničními týmy.

•	 Misijní aktivity na regionu: Rozdávání horkých nápojů u metra před Vánoci a organizace 
vánoční přednášky; pouliční evangelizace a zvaní na Alfu koncem léta.
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FINANČNÍ ZPRÁVA REGIONU ZÁPAD (v celých Kč) 
Příjmy 
Desátky  562 895
Ostatní  95 304
Celkem  658 199

 
Výdaje 
Podíl na společ. sb. výdajích  109 765
Podíl na misijním fondu  22 516
Podíl na výdajích mládeže  25 330
Podíl na stavebním fondu  56 289
Podíl na darech navenek  16 887
Mzdy vč. mandát. smluv  173 464
Nájemné  72 370
Režie  67 520
Dary, čl. přísp.  34 441
Evangelizace  1 125
Celkem  579 707
Výsledek hospodaření  78 492
Zůstatek na účtu k 31. 8. 2017  942 159

HODNOCENÍ
CHARAKTERISTIKA REGIONU
Region Západ patří k  menším regionům KS Praha. Bohoslužby se konají v  neděli odpoledne 
v Komunitním centru sv. Prokopa na Slunečním náměstí a běžná účast se pohybuje kolem 35 lidí. 
Mezi nimi jsou krom členů vždy také hosté, kteří ke sboru nepatří. Těžiště služby se nachází jed-
nak na Praze 13, kde se konají bohoslužby, jednak na Barrandově, kde bychom výhledově chtěli 
založit další region. Většina členů bydlí na těchto dvou místech. Region spravují kolektivně čtyři 
starší: Miroslav Bálek, Jiří Bukovský, Richard Roušal a Petr Zůna. Region má také dva diakony – 
Renatu Padevětovou a Jakuba Černého, který vede službu na Barrandově.

ČÍM MŮŽEME PROSPĚT OSTATNÍM
Velká část členů regionu Západ je zapojená do služeb, které se týkají celého sboru nebo sbor pře-
sahují. Hudební skupina Beracha pod vedením Mirka Bálka slouží nejen na sborové úrovni, ale 
také na akcích zaměřených na uctívání v naší zemi i v zahraničí. Lidé z regionu se také významně 
podílejí na sborové službě dětem a organizaci tábora Levitů. Zapojují se 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. Růžena Klimentová se aktivně věnuje službě v Mníšku pod Brdy. 

HODNOCENÍ MINULÉHO ROKU
Minulý rok jsme prožili bez výrazných změn nebo otřesů. Dál pokračovaly mužské a ženské sku-
pinky zaměřené na sdílení a osobní modlitby. Je patrné, že tyto skupinky plní svůj účel – přinášejí 
povzbuzení do  každodenních zápasů, proměnu a  novou touhu sdílet evangelium. Tato touha, 
která rostla už minulý rok, vedla i ke konkrétním krokům. Jednalo se zejména o vánoční boho-
službu ve formě přednášky, na kterou jsme zvali nejen své známé, ale i veřejnost při rozdávání 
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horkých nápojů před stanicí metra Nové Butovice. Tato akce se zdařila. Pozvaní dorazili a prožili 
jsme příjemný předvánoční čas s možností sdílet víru. S menším úspěchem se pak setkala ob-
dobná akce v čase Velikonoc. Na začátku léta jsme se s chutí zapojili do akce Awakening Europe. 
Dva lidé, kteří se zde obrátili, se na našem regionu začali připravovat na křest. Po předchozím 
odkládání jsme se rozhodli uspořádat na podzim 2017 regionální kurzy Alfa a začali s přípravami. 

Během roku došlo ke změně v pořádání bohoslužeb. Předchozí roky jsme se poslední neděli 
v měsíci scházeli dopoledne s tím, že po bohoslužbě následoval společný oběd a čas na společen-
ství. Na podzim padlo rozhodnutí, že tento typ setkávání vypustíme. Důvodem byla jednak nároč-
nost přípravy obědů, jednak nepřehlednost systému, kdy jsme se během měsíce setkávali na třech 
různých místech a ve třech různých časech. Od nového roku se již všechny regionální bohoslužby 
konají odpoledne v Komunitním centru. Povzbudivé je, že dál přicházejí hosté. Na druhé straně 
se ale někteří členové objevují jen velmi zřídka. Další povzbuzení v rámci bohoslužeb přineslo 
zapojení mládežníků do služby chval na regionu a návštěva frekventantů kurzu duchovních darů. 
Tři mladí, kteří na regionu vyrostli, byli v loňském roce pokřtěni. Přes léto jsme se jako region 
scházeli na společných skupinkách. A po roční pauze se začalo rýsovat i několik křtů lidí, kteří 
na regionu nevyrostli. Jako region také dál modlitebně a finančně podporujeme sborovou misio-
nářku „Markétu“ ve službě uprchlíkům v Řecku. 

Samostatnou oblastí služby regionu jsou misijní aktivity na Barrandově, které probíhají již 
několikátým rokem. Pětičlenný tým z regionu tu spolu s americkými misionáři Brianem a Allie 
McClureovými usiluje o založení samostatného regionu. Tým letos dokončil dvouletý program 
M4, který pomáhá podobným skupinám z celé ČR se zakládáním sborů. Na Barrandově již bylo 
osloveno poměrně velké množství lidí. Řada z nich se pravidelně účastní programů, navštěvuje 
pořádané akce a projevuje zájem o víru. Dosud nikdo se ale plně pro Krista nerozhodl a nedal se 
pokřtít. Oproti minulému roku došlo k útlumu každotýdenních aktivit (kurzy angličtiny, biblická 
diskuze), a naopak vznikly tři miniskupinky, jejichž součástí jsou vždy i dosud neobrácení, kteří 
mají takto možnost poznávat křesťanský život. V ideálním případě by se na konci měly skupinky 
rozdělit a přibrat další lidi. Dál – byť v menší intenzitě – probíhalo během roku také rozdávání 
nápojů na ulici, sportovní aktivity ve škole, pravidelná veřejná grilování i mimořádné návštěvy 
krátkodobých týmů z USA a velké veřejné grilování na konci školního roku. Dál vyhlížíme první 
lidi, kteří vydají životy Pánu, nechají se pokřtít a připojí se k církvi. Za Barrandov se pravidelně 
modlíme také při bohoslužbách na regionu. 

VÝHLED DO BUDOUCNA
Během roku rostla touha být blíž Pánu a  nést evangelium lidem v  našem okolí. Rádi bychom 
viděli více lidí, kteří vydávají své životy Kristu a připojují se k církvi. Nechceme polevit v práci 
na Barrandově a nevzdáváme se cíle založení nového regionu. Zároveň chceme také jako region 
aktivněji usilovat o oslovení svého okolí na Praze 13. Z tohoto důvodu se chystáme pořádat vlastní 
kurzy Alfa a hledat další způsoby jak vést lidi k Pánu Ježíši. 

Stále také toužíme být regionem, kde se lidé znají, povzbuzují se na cestě s Bohem a společně 
nesou své starosti. Proto chceme dále povzbuzovat k zapojení do menších skupinek, kde je prostor 
pro vzájemné sdílení a modlitby. Přáli bychom si, aby se i ti, kteří se života regionu účastní málo, 
znovu více zapojili. Vyhlížíme nové lidi a chceme být připraveni se o ně postarat. Chceme být 
lidmi, kteří rostou ve vztahu s Pánem a užívání duchovních darů. 

zpracoval Jiří Bukovský (ve spolupráci s regionálními vedoucími)
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