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Kristem proměněné životy

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 prosinci 2017 měla Církev KS 42 místních sborů a misijních skupin 
a 1788 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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Kristem proměněné životy

ZÁMĚR KS PRAHA
 

 ● KS Praha existuje v prvé řadě ne kvůli lidem, ale kvůli Bohu. Chceme Bohu sloužit a osla-
vovat Ho, a naší touhou je, aby z našich životů měl radost a aby Mu bylo na našich shro-
mážděních 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 pozná-

váme „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 obecen-
ství 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 způ-
soby .

 ● 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

Starší: Miloš Poborský a 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, Daniel Gawlik 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

5 /  STRUKTURA SBORU



Kristem proměněné životy

PRACOVNÍCI SBORU 
k 31. 8. 2018 (zaměstnanci, mandátní smlouvy, OSVČ, nejsou uvedené DPP)  
Jméno / pracovní náplň / úvazek / středisko

Lubomír Ondráček / hlavní pastor / 9/10 / kmen
Magdalena Louthanová / sekretářka / 3/4 / kmen
Jiřina Homolková / účetní, diakon / fakturuje podle odvedené práce / kmen a Východ
Petr Vlasák / technické zabezpečení / fakturuje podle odvedené práce jednotlivým střediskům
Petr Kácha / pastor, člen vedení sboru a Rady KS / 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
Michaela Zoubková / diakon / DPP dle odvedené práce / Jih
Tomáš Božovský / pastor / plný úvazek, práci pro Radu KS refunduje Rada KS / Sever
Dita Frantíková / vedoucí mládeže / 1/2 / mládež
Jiří Bukovský / kazatel a motivátor k misii / 1/2 / Západ a Misijní rada
Renata Padevětová / diakon / fakturuje dle odvedené práce / Západ
Ivana Šínová / media / fakturuje dle odvedené práce / kmen
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VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA OBDOBÍ ZÁŘÍ 2017 AŽ SRPEN 2018
Protože je náš sbor regionálním sborem, většina jeho života se odehrávala na regionech a na regi-
onálních skupinkách, což byl i původní cíl, s kterým jsme regiony zakládali . O životě jednotlivých 
regionů a o našich speciálních aktivitách hovoří zprávy v další části Almanachu . V této úvodní 
zprávě zmiňuji jen společné věci celého sboru a některé mimořádné události . 

Celý sbor se scházel k  bohoslužbám první neděli v  měsíci (s  výjimkou září, kdy došlo 
k technickým problémům v KD Ládví a s výjimkou června, kdy jsme se připojili ke shromáž-
dění celých KS) v KD Ládví a dále jsme měli společná shromáždění během letních prázdnin . 
Nepodařilo se nám zajistit jedno místo, a tak jsme byli některá shromáždění na Střeleckém os-
trově, tedy na otevřeném prostranství letního kina, a některá v Konferenčním centru Pankrác . 
Na  všech těchto shromážděních sloužili sborové hudební kapely a  kazatelé . V  létě jsme pro 
všechna kázání zvolili společné téma, kterým byl vztah k Božímu slovu resp . význam Bible pro 
naše životy . Určitým negativem bylo, že se někteří členové celé prázdniny života sboru neúčast-
nili . Během léta jsme pořádali několik táborů pro děti a mládež .

Každou druhou neděli v měsíci se s výjimkou léta scházela na svém speciálním shromáž-
dění pod názvem „Šestá“ mládež . Shromáždění je hojně navštěvováno nejen sborovou mlá-
deží, ale i hosty z jiných sborů nebo spolužáky našich mládežníků . O službě mládeže a mládeži 
obecně pojednává samostatná zpráva . Kromě vlastních setkání se mládež zapojuje do služeb 
na  regionech a  na  některých regionech několikrát ročně vede bohoslužby pro celý region . 
Odrůstající mládežníci buď zůstávají sloužit na  mládeži mladší generaci anebo se zapojují 
do jiných služeb a to někdy i jako vedoucí . Koncept skupinek 25+ (pro odrůstající mládežníky) 
se osvědčil . Daří se nám spolupráce napříč generacemi a to je vzácné a je v tom velký potenciál 
do budoucna .

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 zod-
povědnosti i autority rozdělovat . S ohledem na věkové složení staršovstva, kde je nejvíc starších 
ve věku 50–60 let, pracujeme na povolávání mladších do staršovstva a na přípravě předávání 
služby další generaci . Máme i dále snahu o to, 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 na 180 členů, kteří se přímo zapojují do služby ve sboru pravidelně a mnoho 
dalších, kteří se zapojují příležitostně . Tito služebníci měli tři sobotní setkání, kde dopolední 
část byla věnována společným chválám, připomenutí si prorockých slov ke sboru, vyučování 
a  sdílení 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 my průběžně hledáme formy, jak je více podpořit . Obecně chceme dávat prostor a pod-
poru pro realizaci toho, k čemu Bůh jednotlivé lidi vede . Snažíme se nevymýšlet projekty a po-
tom k nim hledat služebníky, ale snažíme se zahájit projekty, ke kterým máme povolané lidi .

Jedenkrát za čtyři týdny se konala sborová modlitební . Modlitba patří k jedné z hodnot na-
šeho sboru, a proto se jí chceme věnovat . Protože účast na společných modlitbách není uspoko-
jivá, chceme od dalšího roku provést některé organizační změny, které by mohly zapojení zvý-
šit . Týdenní modlitební stráž 24/7 před Velikonocemi byla naplněna a neměla žádnou mezeru . 
Na počátku roku jsme měli společný jednadvacetidenní půst, kde jsme povzbuzovali k různým 
druhům zapojení, a celý sbor byl vyzván postit se od alkoholu, kde je možné zapojení každého . 
Pořádali jsme víkend chval, kde se zapojily ve velké míře i chválící týmy z jiných sborů . 
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Pokračovali jsme v  duchovním boji za  rodinu . Kromě modliteb a  kázání jsme pozvali 
k  přednášce o  nebezpečných vlivech hormonální antikoncepce odbornici na  toto téma 
Mudr . Máslovou .

Loňský rok se nám podařilo uspořádat čtyři kurzy Alfa na různých místech Prahy a dostali 
jsme se tak blíže k zájemcům .

Vydařil se 10 . ročník festivalu Dny dobrých zpráv . Opět se konal s výjimkou jednoho pro-
gramu v divadle Mana . Povzbuzující bylo zapojení dalšího pražského sboru a více návštěvníků 
než v loňském roce .

Obecně lze říci, že se setkáváme s větším zájmem lidí o návštěvu sboru a o evangelium, ale 
vidíme jen málo těch, kteří se k Bohu obracejí . Hledáme příčinu tohoto stavu .

Během roku jsme pracovali na  novém sborovém webu, který bude spuštěný na  podzim 
2018 . Chceme se více věnovat využití internetu a médií a proto proběhl i kurz Malá škola videa . 
Ovoce v podobě filmů doufám uvidíme v příštím roce .

Pokračujeme ve snaze šířit evangelium až na sám konec země a z toho důvodu pořádáme 
i krátkodobé misijní výjezdy . Loni to byly výjezdy na Slovensko, do Řecka a do Afriky .

Během roku proběhlo několik společných kurzů Biblické školy, kurz Výchova dětí, 
Předmanželská příprava a Manželské večery .

Pokračuje práce na přípravě vzniku dalšího regionu na Barrandově, kde pracuje tým z regi-
onu Západ za podpory misionářů z USA . Dále jsme zahájili přípravy na obnovu regionu Černý 
Most a vznik regionu Prosek . Tyto projekty jsou ale zatím ve stádiu příprav .

 Za posledních dvanáct měsíců jsme pokřtili 12 nových lidí a 6 dětí členů sboru . Naneštěstí 
musím zopakovat to, co minulá léta . Jsme vděčni za každého pokřtěného, ale nejsme spokojeni 
s jejich počtem . 

Věnovali jsme se otázce vyzbrojení každého člena sboru ke službě a vidíme v  tom určité 
rezervy, kdy někteří mnoholetí členové sboru nevědí, jak někoho vést k víře anebo se bojí vstou-
pit do zodpovědné služby, neboť se cítí nekompetentní . Chceme na lepším vyzbrojení pracovat 
v dalším roce .

K 31 . 8 . 2018 bylo ve sboru 525 dospělých, 81 pokřtěných do 18 let a 142 dětí členů sboru . 
O rok dříve byl tento počet 506/82/141 . Je to mírný růst a mírný růst vykazuje i účast na re-
gionálních shromážděních . V celém sboru funguje 47 domácích skupinek . Kromě nich jsou 
další skupinky neoficiální a máme také miniskupinky o dvou až třech členech . Počet skupi-
nek a lidí v nich zapojených je značně rozdílný v rámci jednotlivých regionů (viz regionální 
zprávy) . 

Sbor je financován pouze z darů členů sboru a obětavost většiny je příkladná . Příjmy z darů 
členů sboru činily 9 459 834 Kč, což je třináctiprocentní nárůst oproti minulému roku . Nárůst 
je dán jak růstem počtu členů, tak růstem ekonomiky i tím, že stále více mladých členů sboru 
končí studium a nastupuje do zaměstnání . Blíží se ovšem doba, kdy začne větší počet členů 
sboru odcházet do důchodu . Všem dárcům 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 
dostali příspěvek od Městské části Praha 10 a Ministerstva kultury na pořádání festivalu Dny 
dobrých zpráv .

Sbor spolupracuje a podporuje činnost Křesťanského společenství mládeže, jehož většina 
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 
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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 církve .

Jsem Bohu vděčný za dobré věci, které nám dal . Není to samozřejmost a připomínám si 
jeho dobré dary pro mne osobně, mou rodinu, ale speciálně i pro náš sbor .

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 . Bůh nám mnohé svěřil jako jednotlivcům, 
ale i  jako sboru . Potenciál sboru se skládá z potenciálu nás všech . Kéž se náš potenciál sčítá 
nebo ještě lépe násobí, a  ať nemineme nic z  toho, co pro nás Bůh připravil . Přeji každému 
ujištění, že stojí tam, kde ho chce Bůh mít, a pokud ne, tak odvahu ke změně . Myslím, že jsme 
stále nevstoupili do všeho, do čeho máme podle Božích plánů vstoupit . Kéž se nám to v dalším 
roce podaří .

Lubomír Ondráček

ZÁPIS O REVIZI ÚČETNICTVÍ SKS PRAHA ZA OBDOBÍ  
ZÁŘÍ 2017 AŽ SRPEN 2018
Revizní komise zjistila následující skutečnosti:
1 . Kontrolovány faktury přijaté – účetně i formálně jsou v pořádku . 
2 . Kontrolovány pohledávky – zjištěna pohledávka ve výši 300 000 Kč (půjčka CB Jižní Město) . 

Splátka této půjčky do 30 . 9 . 2014 – do dnešního dne ale uhrazena nebyla .
3 . Kontrolována korunová a valutová pokladna – bez závad .
4 . Opět konstatováno nedodržování předepsaného limitu pokladního zůstatku hotovosti  

regionů .
5 . Kontrolovány příjmové a výdajové doklady za květen 2018 – bez závad .
6 . Doporučení z předchozí revize byla akceptována .
Závěr revizní komise: Neshledali jsme vážnější pochybení nebo porušení právních předpisů .
Členové revizní komise: Arnošt Kobylka, Jana Poláčková, Pavel Ondrák

V Praze dne: 18. 10. 2018

ZÁPIS Z REVIZE MZDOVÉ KOMISE SKS PRAHA ZA OBDOBÍ  
ZÁŘÍ 2017 AŽ SRPEN 2018 
Mzdová komise konstatuje, že v hodnoceném období od 1 . 9 . 2017 do 31 . 8 . 2018 z hlediska do-
držování Mzdového předpisu nebyly shledány žádné nedostatky . 

Za MzK KS Praha: Petr Potužník, předseda

GRANTOVÁ KOMISE
Grantová komise se jako poradní orgán staršovstva věnuje žádostem o dary, podpory nebo půjčky 
přicházejícími na sbor a dále poradní orgán pro regiony pro dary vyšší než 10 000 Kč . 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 . Celkem prošlo prostřednictvím komise 
za školní rok 2017/2018 220 000 Kč . 

Podpořeny byly tyto projekty a  organizace: NF Nehemie, NF KMS 2x, manželé Bohmovi, 
uskupení Radost v ulicích, Pochod pro rodinu, Bétel CZ, Marek Prosner a Dětská misie .
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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, Betel CZ, Armáda spásy, ACET .

Dan Frantík

MLÁDEŽ

TYP AKTIVITY
Skupina mládeže v  KS Praha má za  cíl budovat a  podporovat mladé lidi ve  věku 12–25 let 
směrem k  užitečným životním hodnotám . Naším cílem je, aby se obrátili ke  Kristu a  našli 
v něm smysl života . Usilujeme jim pomoci 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 400 osob ročně . Jádrem skupiny 
jsou účastníci pravidelných týdenních setkání, kde se v součtu sejde průměrně 70 osob týdně . 
Široký je také okruh vedoucích a pomocníků, na různých akcích během roku se jich vystřídá 
přibližně šedesát . 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), porost  
( 15–18 let) a odrost (18–25 let) . Konají se v prostorách Křesťanského společenství Praha, adresa 
Na Žertvách 23 v Praze 8 .

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

Hlavní vedoucí mládeže: Dita Frantíková
Vedoucí věkových kategorií: Michal Klesnil (odrost), Kristýna Říhová a Štěpán Ptáček (dorost) 
a Miloš Kačírek jr . (porost) se zabývají koncepčními rozhodnutími ohledně mládeže jako celku 
a vedením svých věkových 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 opět do  Galanty a  nově 
do Pezinku na Slovensku) . Vždy druhou neděli v měsíci se konalo mládežnické shromáždění 
Šestá . 

Podzimní konference: V pěkných prostorách kutnohorského gymnázia Jiřího Ortena jsme strá-
vili čtyři 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 . Hlavním vedoucím 
akce byli Štěpánka a Ondřej Krišicovi .
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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, Anna Horová a další .

Go Camp: V době velikonočních prázdnin strávilo cca 25 mladých s vedoucími čas na Žižkově 
v dětském centru Teen Challenge . Centrum se celoročně věnuje práci s pouličními žižkovskými 
dětmi, a my jsme jejich práci podpořili tím, že jsme každé odpoledne měli program se scénkami, 
tancem, povídáním, a soutěže pro děti v parcích Žižkova . Jeden den jsme udělali akci pro děti 
i pro jejich rodiče přímo v dětském centru Teen Challenge . Zájem místních dětí byl velký a 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 po-
může nasměrovat život k Bohu a tvůrčímu životnímu stylu . Konal se ve Šlovicích . Mladí se mohli 
věnovat různým druhům aktivit – sportovním i intelektuálním a dle zájmu zkoumání Bible a po-
znávání Boha . Teen campu se zúčastnilo celkem 110 osob a považují ho za místo, kde načerpají 
nový elán a zacílení do dalšího školního roku . Vedoucími akce byli Ráchel Hoblíková, Daniela 
a Jakub Homolkovi, Jiří Mašlej a Dita Frantíková .

Šestá: Mládežnické shromáždění Šestá se konalo jednou měsíčně v  budově školy TGM 
na Ortenově náměstí . Součástí programu jsou chvály, promluva na křesťanské téma, scénky, ta-
nec, hry, možnost modliteb . Chvály vedla většinou mládežnická skupina Aioneth 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 listo-
padu společně se staršími sboru, druhý v květnu, odděleně podle věkových kategorií, kterým se 
věnují . Také se třikrát 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 . 

Dita Frantíková

TÁBOR LEVITŮ
Vedení: Jakub Černý, Renata Padevětová, Pavel Bukáček
Pod hlavičkou Křesťanského společenství mládeže se v  létě roku 2018 uskutečnil osmý ročník 
tábora Levitů . Přípravný tým tábora Levitů je ze sboru Křesťanské společenství Praha .

Tábor se uskutečnil od 18 . 8 . 2018 do 25 . 8 . 2018 v rekreačním středisku Kymevo, v obci 
Hrachov, okres Příbram . Celkem přijelo 115 dětí z různých sborů a denominací (přibližně po-
lovina dětí byla z našeho sboru) a přes 40 služebníků . Ze sboru KS Praha: Pavel Bukáček, Matěj 
Heřmanský, Martina Šplíchalová, Jakub Šplíchal, Jan Machulka, Martina Černá, Jakub Černý, 
Miloš Padevět, Renata Padevětová, Miroslav Stodůlka ., Markéta Pasková, Kamil Nešetřil, 
Eliška Kalinová, Vojtěch Urban, Matouš Krajník, Olga Hrdinová, Antonie Hrdinová a Renata 
Stodůlková, 
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Tematicky byl letos tábor zaměřen na biblickou knihu Skutků o vzniku církve a na příběhy 
prvních učedníků Pána Ježíše . Dopoledne děti absolvovaly po  oddílech tak zvané levely, tedy 
překážky a různé úkoly v lese, v potoce, na laně, atd . Po obědě byly zájmové workshopy po před-
chozím přihlášení (výtvarný, taneční, zpěv, duchovní, různé sporty atd .) . Večer byla shromáž-
dění formou dětských bohoslužeb . Jednou jsme absolvovali půldenní výlet za pokladem a jednou 
noční pochod .

Věřím, že děti i dospělí prožili dobrý čas v proměňující Boží přítomnosti a ještě navrch si užili 
slunce, pohybu, dobrodružství a navázali nová přátelství .

Pro rok 2019 plánujeme devátý ročník tábora Levitů . Chceme rozšířit tým vedení o služeb-
níky, kteří se na letošním ročníku aktivně zapojili do vedení různých služeb a mají časové mož-
nosti se této službě věnovat . Vyhlížíme nové místo pro tábor .
Mimo tábor Levitů jsme za školní rok 2017/2018 organizovali 2x den Levitů, v sobotu ve sborové 
budově . Děti měly možnost zažít uprostřed roku jeden táborový den – oddílový čas s vedoucím, 
workshopy a bohoslužby . Účast byla kolem 70 dětí, převážně účastníků tábora .

Jakub Černý a Renata Padevětová 

MISIJNÍ RADA
Misijní rada slouží jako poradní orgán staršovstva a jedním z úkolů je rozdělovat svěřené finance 
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 
a o Markétu, která slouží v Řecku .

Rozhodli jsme se podpořit misijní výjezd naší mládeže do Galanty na Slovensku . Šlo převážně 
o mládežnický tým, který se věnoval romským dětem v Galantě a Pezinoku . 

Podpořili jsme výjezd do Řecka, křesťanského střediska Helping Hands v Athénách . Na pro-
gramu byla služba uprchlíkům, pro které jde mnohdy o první setkání s křesťany v životě .

Podpořili jsme také výjezd do  Afriky, Keňa, městečko Mumias . Jeden z  účastníků napsal: 
Za ten měsíc jsme se toho naučili hodně . Poznali jsme také více nejen sami sebe, ale i Boha… 
Zažili jsme tolik požehnání a ochrany, až je to neuvěřitelné . A věříme, že naše práce tam, ať už 
praktická, nebo duchovní, přinesla a ještě přinese užitek .

Na další rok jsme se rozhodli podpořit Jirku Bukovského z regionu Západ, který aktivně roz-
víjí misijní službu při našem sboru . 

Jsme Bohu vděčni, že se náš sbor se podílí na misijní práci a šíření dobré zprávy o Kristu .
Jaroslav Sloboda

PŘEDNÁŠKY NA ŠKOLÁCH
I v dalším školním roce jsem přednášel pod křesťanskou organizací ABATOP, jsem ale také ex-
terním lektorem Národního centra bezpečnějšího internetu, lektorem KAM a lektorem Etické 
výchovy o .p .s . Takže nabídka programů pro školy (žáky a studenty, učitele i rodiče) je opravdu 
široká .

Těžiště mé činnosti spočívá v  přednáškách pro žáky druhého stupně základních škol 
a  studenty středních škol a  učilišť . O  přednášky je ze strany škol velký zájem . Školám na-
bízím témata: Sex, AIDS a  vztahy, Moderní je nekouřit, Přátelství a  láska, Bolest jménem 
šikana, Nebezpečné sekty, Reprodukční zdraví a antikoncepce, Pornografie a kult krásného 
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těla, Rizika v kyberprostoru, Jak přežít dospívání, Holocaust a antisemitismus, Srovnání svě-
tových náboženství, Bible – kniha pro 21 .století, Hus jak ho neznáte atd . Nově jsem měl 
i téma Netolismus . Většina přednášek je dvouhodinových (tedy dvě vyučovací hodiny za se-
bou), 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) . Měl jsem několik seminářů pro 
pedagogy a pro rodiče nebo pěstouny .

Ve školním roce 2017/2018 jsem oslovil přednáškami 11224 žáků a studentů, z toho bylo cca 
50 % v Praze . Při přednáškách jsem najezdil více než 25000 kilometrů .

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

I v dalším školním roce (2018/19) jsem opět získal grant od F-Nadace a doufám, že se podaří 
získat prostředky i pro další práci v dalších letech . F-Nadace se potýká s finančními problémy . 
Vnímáme ale jako lektoři, že čas, kdy budeme moci, jako křesťané přednášet ve školách je třeba 
využít, protože to není samozřejmost . V  mnoha zemích EU již tuto možnost nemají . 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 607001 . Díky grantové politice F Nadace se každá vložená 
koruna daru zdvojnásobí – a to stojí za to . 

Vladimír Vácha

DNY DOBRÝCH ZPRÁV
V již tradičním čase, na přelomu února a března, proběhl již jubilejní 10 . ročník multižánrového 
festivalu křesťanské kultury Dny dobrých zpráv . V tomto ročníku vystoupila Divadelní společ-
nost Kairos II s novou hrou Na zdi a za zdí, Jan Sklenička se svými hosty v pořadu Cello napříč 
žánry, skupina Nitky, americká skupina Divine Attraction, komponovaný pořad Varhany jinak, 
rapper Envej se skupinou, pro děti hrál soubor Buchty a loutky a celý festival uzavřelo divadlo 
Temná je noc . Festival navštívilo zhruba 680 diváků . Na tomto ročníku se krom našeho sboru 
podílela Církev bez hranic, sbor Církve československé husitské ve Vršovicích a nově také sbor 
CB na Vinohradech .

Finančně podpořilo grantem tento ročník festivalu též Ministerstvo kultury a Městská část 
Praha 10 .

Vladimír Vácha

KURZY ALFA
Podzimní Alfa probíhala od konce září do začátku prosince . Podařilo se nám oslovit poměrně 
dost lidí, řada z nich přišla přes reklamu na internetu a facebooku . Potěšující je, že tři lidé přišli 
skrze předcházející akci Awakening Europe .

Velkou radost jsme měli z toho, že se na Alfě objevilo celkem kolem 25 hostů, a 17 z nich cho-
dilo víceméně po celý kurz . Díky nasazení služebního týmu se vše zvládalo velmi dobře, i když to 
znamenalo komplikovanější přípravu a úklid Velkého sálu .

V listopadu jsme vyjeli na alfový víkend . V krásném prostředí křivoklátských lesů jsme strá-
vili sobotu a neděli společně s dalším kurzem Alfa (z regionu Západ) .
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Během kurzu zažila řada účastníků větší či menší posun ve svém hledání Boha, zažili jsme 
obrácení se k Bohu i naplnění Duchem svatým nebo důležité rozhodnutí ohledně partnerských 
vztahů a také křty dvou lidí . I ti, kteří dosud s Bohem ve svém životě nepočítají, byli pozitivně 
dotčení a projevili zájem o další sborové akce, jako např . v  lednu začínající Základy křesťan-
ského života .

Velké díky patří celému týmu, ať už byli hostiteli u stolů nebo pomáhali s přípravou a úkli-
dem, či byli v kuchyni .

Tomáš Božovský

ZÁKLADY KŘESŤANSKÉHO ŽIVOTA 2018
„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 druhý roč-
ník . Protože Základy ve sboru pořádáme od roku 1986 (nejdříve byly třikrát, pak dvakrát a te-
prve pak jednou do roka, takže odhadem to byl asi 47 . běh) . Záznamy promluv jsou vyvěšeny 
na sborovém webu (http://kspraha .cz/kestazeni/zaklady) .

Jako na kurzu Alfa následovaly po promluvě skupinky, které byly 4 (stejně jako v minulém 
běhu) . Jiří Bešta a Milena Černá vedli chvály . Skupinky vedli Anna Slobodová, Petr Hrdina, 
Tomáš Dittrich a  Milena Černá, s  vedením skupinek pomáhali Jiří Bešta a  Ivelína Dobreva . 
Doplnění týmu o  Petra Hrdinu umožnilo snazší fungování než v  předcházejícím období . 
Přednášky měl Tomáš Dittrich, Martin Šindelář a  David Ptáček . Na  setkání věnovaném na-
plnění Duchem sloužila modlitbami za  naplnění svatým Duchem Renata Kunzmannová sr . 
Moučníky pekli na střídačku lidé z jednotlivých regionů, fungovalo to bez problémů – i za tuto 
nenápadnou, ale důležitou službu jsme vděční . Moučníky, často pravé „majstrštyky“, oceňovali 
i všichni účastníci .

Průměrně chodilo (bez sloužícího týmu) 10 hostů (o 2 méně než před rokem) v širším vě-
kovém spektru (18–55 let) . Přibližně 5 účastníků navázalo z kurzu Alfa .

Dva respondenti ankety účastníků (z  celkového počtu 10 respondentů) uvedli, že díky 
Základům ztratili nejistotu a  zmatek ve  vztahu k  Bohu, jeden našel nový život v  Kristu, je-
den nový začátek s Ježíšem, jeden naplnění Duchem s darem jazyků, jeden vysvobození, jeden 
uzdravení (vyvrknutého kotníku) .

Na otázku, co se jim na Základech líbilo, odpověděli účastníci v anketě:
•	 stručný výklad bez zbytečné omáčky, srozumitelný, občas vtipný
•	 otevřenost lidí, témata
•	 poznání nových lidí, kteří věří v Boha, prohloubení vztahu s Bohem
•	 jednoduchost, systematičnost, ucelenost
•	 příjemná přátelská atmosféra, objasnění spousty věcí, získání nových přátel a velké  

povzbuzení od nich
•	 pokání a modlit se
•	 dlouho jsem se necítil tak v klidu a v čistotě
•	 moučníky a chvály
•	 vysvětlení základních otázek, které si člověk klade při studiu Bible
•	 otevřenost, pohoda, obecenství
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Asi polovina účastníků nebyla členem žádného společenství, tři z těch, kteří vyplnili anketu, se 
rozhodli vstoupit do  našeho sboru a  dva další na  domácí skupinku . Čtyři účastníci byli členy 
jiných sborů (AC, Slovenská evangelická církev, Církev živého Boha) .

Z celkového hodnocení, co Základy pro účastníky znamenaly, vybírám:
•	 uvědomila jsem si potřebu (nutnost) dát do pořádku nějaké vztahové věci z minulosti
•	 skutečné základy, neb jsem čerstvě obrácen
•	 ujasnění si vztahu s Bohem, vyřešení určitého osobního problému
•	 touha zapojit se do života sboru a stát se členem
•	 naději, získávání důvěry sama v sebe, klid, rozum a dávat sobě a okolí hranice
•	 přiblížení se na cestě k Bohu, odpuštění bližnímu

Tomáš Dittrich
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JAK JSME HOSPODAŘILI OD ZÁŘÍ 2017 DO SRPNA 2018

Celý sbor
Celkové příjmy z řádných sbírek (desátky)  9 459 834 
Nárůst oproti minulému období 13,46%
Aktiva k 31.8. 2018 celkem  29 248 336 
Z toho finanční aktiva – banky  10 443 696 
Z toho finanční aktiva – pokladny  86 779 
Výsledek hospodaření za období 09/2017 – 08/2018  2 352 467 

 
Centrum
Příjmy
Odvody z regionů (19,5 % z desátků)  1 832 272 
Nájem sb. prostor jiným subjektům  186 877 
Tržby za služby (vstupné DDZ, semináře, kurzy)  131 775 
Tržby za zboží (knihy, CD)  3 837 
Úroky (běžný a spořící účet, ostatní)  18 578 
Ostatní výnosy  17 400 
Evangelizace – dary (Alfa, DDZ, Radost v ulicích)  92 945 
Příjem od regionů na evangelizaci (Alfa, DDZ)  83 402 
Dotace na DDZ (MČ Praha 10, Min. kultury ČR)  50 000 
Dary – ostatní (Místa uzdr., Konvokace-Izrael, škola videa atd.)  94 494 
Nadační příspěvek F-nadace (činnst V. Váchy)  404 632 
Příjem od regionů (sborový web, letní shrom., Bible atd.)  376 291 
Celkem příjmy  3 292 503 
Výdaje
Režie (kanc. potřeby, potraviny, aparatura, bibl. škola)  213 055 
Pohonné hmoty  23 343 
Prodané knihy (D. Drápal, Základy)  901 
Cestovné  42 494 
Náklady na reprezentaci (dárky, květiny)  836 
Služby (účetní, zvučení, graf. práce, BŠ, ubytov., pošt. atd.)  633 757 
Služby V. Váchy (podpora F-nadace)  410 632 
Služby sborových pracovníků  58 885 
Mzdy a dohody o prov. práce  487 233 
Mandátní smlouvy (Ondráček, Kácha, Bukovský)  644 927 
Nájem (sb. shromáždění)  280 380 
Telefonní poplatky a poplatky VPN  11 925 
Evangelizace (Alfa, DDZ)  128 458 
Ostatní náklady (bank. pop., pojištění, stud. fond atd.)  12 900 
Kurzové ztráty  6 046 
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Dary a čl. příspěvky  132 341 
Celkem výdaje  3 088 113 
Výsledek hospodaření  204 390 
Zůstatek na účtu střediska Centrum k 31. 8. 2018  745 998 

Středisko Žertvy (stavební fond)
Příjmy
Odvody z regionů (10 % z desátků)  939 504 
Nájem sb. prostor - regiony  196 455 
Nájem sb. prostor - ostatní  88 477 
Ostatní  1 846 
Celkem příjmy  1 226 282 
Výdaje
Režie  61 772 
Energie (elektřina, vodné, stočné)  234 854 
Opravy a udržování  148 658 
Služby (úklid, správa budovy atd.)  106 991 
Pojištění majetku  20 064 
Odpis budovy  354 778 
Celkem výdaje  927 117 
Výsledek hospodaření  299 165 
Zůstatek na účtu k 31. 8. 2018 -655 716 

Misijní rada
Příjmy
Odvody z regionů (4 % z desátků)  375 802 
Příspěvky na mis.výjezdy  72 430 
Celkem příjmy  448 232 
Výdaje
Mzdy včetně mandátních smluv  60 100 
Dar - NF KMS (Dohnalovi)  99 993 
Dar - NF KMS ("Markéta")  45 000 
Dar - NF KMS (L. Patočka)  25 000 
Dar - Wycliffe Bible Translators  30 037 
Misijní výjezd - Galanta  82 852 
Misjní výjezd - Řecko  39 713 
Ostatní  10 000 
Celkem výdaje  392 695 
Výsledek hospodaření  55 537 
Zůstatek na účtu k 31. 8. 2018  193 327 
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Grantová komise
Příjmy
Odvody z regionů (3 % z desátků)  281 851 
Výdaje
Dar – Nadační fond Nehemia  30 000 
Dar – Bétel  40 000 
Dar – Böhmovi  10 000 
Dar – Mešak Okumu  50 000 
Dar – Dětská misie  30 000 
Dar – Marek Prosner – nadsbor. služba  30 000 
Dar – akce „Pochod pro rodinu“  10 000 
Příspěvek na „Radost v ulicích“  20 000 
Celkem výdaje  220 000
Výsledek hospodaření  61 851 
Zůstatek na účtu k 31. 8. 2018  119 959 

Středisko Mládež
Příjmy
Odvody z regionů (4,5 %)  422 781 
Ostatní dary  95 335 
Celkem příjmy  518 116 
Výdaje
Mandátní smlouva (D. Frantíková)  251 412 
Nájem (Šestá)  26 050 
Ost. služby (zvučení, konzultace atd.)  38 176 
Režie (potraviny, pozvánky atd.)  37 492 
Celkem výdaje  353 130 
Výsledek hospodaření  164 986 
Zůstatek na účtu k 31. 8. 2018 -432 629 

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 4.10. 2018 – J. Homolková, L. Ondráček.
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VÝROČNÍ ZPRÁVA REGIONU HOSTIVAŘ ZA ROK 2017/2018 

VEDENÍ
Pastor: Týmové vedení
Starší: Václav Kordula, Josef Hejnic
Vedoucí skupinek: Václav Kordula, Josef Hejnic jr ., Josefa a Petr Potfajovi, Tereza Hejnicová

DALŠÍ SLUŽBY
a) dětem: vede Eva Podrazilová, Eva Kobylková, Josefa Potfajová, Noemi Podrazilová,  

Petr Kobylka 
b) chvály: Jakub a Josef Hejnic, Aleš Novák; hosté: Mirek Hoblík, Hanka Hoblíková; Štěpán 

Ptáček a band, Pavel Bukáček &Teen Challenge, Johanka Ondráčková, Tomáš Coufal & 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, Monika Kordulová
e) kázání: Václav Kordula, Arnošt Kobylka, Tereza, Jakub, Josef jr . a Josef Hejnicovi, hosté 

(Tomáš Dittrich, Petr Kácha, Lubomír Ondráček, Pete Game, Michal Klesnil, Marek 
Prosner, Mirek Bálek, Pavel Bukáček &Teen Challenge, Jirka Bukovský, Tomáš Coufal)

f) letní tábory: Petr Kobylka, Tereza a Josef jr . Hejnicovi
g) další specifické služby na regionu:  

Vítání hostů před bohoslužbami: Monika Kordulová, Pavel Podrazil, Zdenka Řeháková, 
Eva Kobylková, Petr Potfaj, Zuzana a Tereza Hejnicová a mnozí další 
Modlitební před bohoslužbami: Zuzana Hejnicová 
Vedení nedělních shromáždění: Václav Kordula, Tereza Hejnicová, Arnošt Kobylka,  
Jakub Hejnic, Petr Kobylka, Josef jr a Josef Hejnic, Pavel Podrazil, Eva Kobylková . 
Příprava občerstvení po bohoslužbách: koordinuje Pavel Podrazil; Eva Podrazilová, 
Zdenka 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: Zdenka Řeháková

PERSONÁLNÍ ZPRÁVY
Vstupy: nebyly
Celkem přibylo: dospělých – 0
Celkem ubylo: dospělých – 1 (Zd . Řeháková přestup do KS Kutná Hora)
Křty:  Martina Pecková
Počty členů k 31. 8. 2018:

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

PRO REGION
a) regionální dovolená: Proběhla v kempu Nová louka u Albrechtic v Jižních Čechách spo-

lečně s regionem Střed a za účasti několika hostů v červenci 2018
b) další akce: 

•	 Ekumenická bohoslužba ve spolupráci s dalšími místními sbory a farnostmi v lednu 2018
•	 1x měsíčně pravidelné společné modlitební setkání vedoucích sborů a farností 

z Hostivaře, Petrovic a Uhříněvse
•	 Odpoledne modliteb a chval, Modlitební vycházka po Horních Měcholupech (pod-

zim) a po Zahradním Městě (jaro), Regionální výlet do Průhonic, Regionální výjezd 
do Dlouhého, Půst za P . G ., Vánoční výroční shromáždění v restauraci s hosty; Silvestr 
u Podrazilových; Odpoledne s Teen challenge; Společný oběd v Boloňské

MIMO REGION
a) evangelizace: představení regionu na trhu volnočasových aktivit; Zažít město jinak; misijní 

práce na Hradčanech 
adventní Veřejné čtení Bible (8 . 12 .); Štědrá bohoslužba (24 . 12) v Horních Měcholupech 
ve spolupráci se starostou P15, vánoční program s chválami v Centru sociální a ošetřo-
vatelské pomoci Parmská, Rozloučení se školním rokem nejen pomocí chemie a buřtů, 
Promítání filmu Chatrč, služba na DDZ, Dny Prahy 15, Společný oběd, Opékání buřtů  
v lesoparku .

b) další akce:  
příspěvek v knize o Praze 15 „Život patnáctky”, občasné příspěvky v Hlasateli Prahy 15; 
Josef Hejnic jr . zvučení na Šesté a kapely Mlask/Aioneth; správa sborové zkušebny; Tereza 
Hejnicová – setkání Eva Evě a pravidelná služba v Teen Challenge; Marie a Petr Kobylkovi – 
Royal rangers; Petr Kobylka tábor RR; Jakub Hejnic – pomoc s webem a sítěmi na Žertvách; 
Arnošt Kobylka – revizní komise .

FINANČNÍ ZPRÁVA REGIONU HOSTIVAŘ (v celých Kč)
Příjmy

Desátky  414 680 

Ostatní  12 150 

Celkem  426 830 

Výdaje

Podíl na společ. sb. výdajích  80 863 

Podíl na misijním fondu  16 587 

Podíl na výdajích mládeže  18 661 

Podíl na stavebním fondu  41 468 

Podíl na darech navenek  12 440 

Mzdy vč. mandát. smluv  - 

Nájemné  8 700 

Režie  60 543 

Dary, čl. přísp.  7 520 
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Evangelizace  3 779 

Celkem  250 561 

Výsledek hospodaření  176 269 

Zůstatek na účtu k 31. 8. 2018  717 662 

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 přá-
telstvích i ve společné službě směrem ven . 

ČÍM MŮŽEME PROSPĚT OSTATNÍM:
Můžeme motivovat a povzbuzovat v oblasti misijní práce ve svém okolí a spolupráci s radnicí . 
Máme propracovaný systém vzájemného modlitebního krytí i  přímluvných modliteb v  širším 
pojetí . 

HODNOCENÍ MINULÉHO ROKU
Přestože jsme podnikli řadu evangelizačních akcí a akcí, otevřených pro přátele a oslovené hle-
dající lidi, nevstoupil nikdo nový do našeho regionu . Děkujeme za přispění a ochotu hostujících 
kazatelů a služebníků ve chvalách z jiných regionů a sborů . Máme dobré vztahy s radnicí Prahy 
15 . Roste skupinka hostivařské mládeže .

VÝHLED DO BUDOUCNA
Rádi bychom rozvinuli silné stránky našeho regionu (vzájemná přátelství a soudržnost, rodinné 
prostředí, obětavost v práci pro Boží království) . Při evangelizacích bychom rádi také „sklízeli” 
a činili učedníky . Vyhlížíme početní růst . Chceme být přirozenou součástí života Prahy 15 (vztahy 
s radnicí a s místními spolky) bez kompromisu s hříchem, budeme jim i dále zprostředkovávat 
hodnoty našeho sboru a Božího království .

VÝROČNÍ ZPRÁVA REGIONU JIH ZA ROK 2017/2018

VEDENÍ
Starší: Miloš Poborský, Stanislav Roubal
Diakon: Míša Zoubková
Vedoucí skupinek: Stanislav Roubal, Karel Petrák, Helena Koblihová, Ivana Šínová,  

David Drahota (do 6/2018), Dana Bartošová (do 6/2018)

DALŠÍ SLUŽBY
a) nedělka: Jana Machulková, Radek Čermák, Miloš Poborský, Lucie Bendová, Martina 

Šplíchalová, Alzbieta Krejčí, Dana Bartošová, mládežníci na zaučení
 mládež: Míša Machulková 
b) chvály: Míša Zoubková, Ivana Šínová, Jan Sklenička, Jan Hučín, Johanka Machulková, 

Richard Kraus, Jan Knížek, Eva Poborská, Zoja Zlonická, Ester Bartošová,
c) pokladník: Evžen Pekárek
d) příprava večeře Páně: Eva a Evžen Pekárkovi, Petr a Iva Potužníkovi
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e) zástupce za region ve mzdové komisi: Petr Potužník
f) zástupce v grantové komisi: Jan Benda
g) zástupce v misijní radě: Eva Poborská
h) kázání: Miloš Poborský, Stanislav Roubal, Matouš Zoubek, Jan Hučín, Ivana Šínová
 hosté: Lubomír Ondráček, Otakar Kunzmann sr .
ch) letní tábory: Míša Machulková, Mirek a Renata Stodůlkovi, Martina a Jakub Šplíchalovi, Jan 

Machulka – Tábor Levitů; 
 letní tábor pro rodiny s dětmi pod tee-pee: Radek Čermák
 letní sportovní tábor pro děti v Horní Blatné: Josef Machulka
 Letní tábor Draft Camp: Míša Zoubková
i) zvukaři: Jiří Zlonický, Matouš Zoubek
j) promítání: Matouš Zoubek, David Pangrác, David Poborský
k) grafika, pozvánky, tvorba web. stránek: Matouš a Míša Zoubkovi
l) narozeniny: Jirka a Zoja Zloničtí
m) Zadáno pro dámy: Dana Bartošová, Eva Poborská, Zoja Zlonická, Míša Zoubková
n) kurzy Alfa: Miloš Poborský, David Drahota, Míša Zoubková . Večeře připravovali: Míša 

Zoubková, Marie Denková, Marie Roubalová, Iva Potužníková, Hana Havelková, Dana 
Bartošová

o) služba v AGLOW, překlady na shromáždění: Daniela Čížkovská
p) služba v ICEJ: Marie Denková
q) Místa uzdravení: Marie a Stanislav Roubalovi
r) modlitební regionální: Stanislav Roubal
 modlitební polonoc: Ivana Šínová, Helena Koblihová
 modlitební před bohoslužbou: Stanislav Roubal
s) modlitební služba vnitřního uzdravení: Marie a Stanislav Roubalovi
t) příprava sálu a aparatury pro bohoslužby: Matouš a Michaela Zoubkovi, Jiří Zlonický, 

a další členové regionu 
u) regionální fonotéka v mp3 na webu: Jiří Zlonický
v) stálá služba na sborových shromážděních: Marcela Láníková, Stanislav a Marie Roubalovi

PERSONÁLNÍ ZPRÁVY
Vstupy:  0
Výstupy: 0
Křty: Jan Benda 10/2017
Počty členů k 31. 8. 2018:
  počet dospělých členů – 51
  počet pokřtěných dětí (do 18 let) – 9
  počet nepokřtěných dětí (do 18 let) – 25
  počet členů dlouhodobě v zahraničí a pod . – 1

AKCE A SPECIÁLNÍ ČINNOSTI BĚHEM ROKU

PRO REGION
a) regionální dovolená: Plasnice v Orlických Horách spolu s KS Jeseník
b) akce pro děti: sportovně orientační závody – Radek Čermák
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MIMO REGION
a) evangelizace:

•	 Kurz ALFA – jaro 2018.
•	 Pouliční evangelizace – v týdnu před Vánocemi a Velikonocemi evangelizace u metra 

Budějovická, vánoční půlnoční u metra Budějovická
•	 Veřejné čtení Bible před Velikonocemi u metra Budějovická
•	 Pouliční evangelizace – o prázdninách chodili na ulici evangelizovat: Ivana Šínová, 

David Drahota, Oldřiška Šípová a Věra Prchalová 
Programy v domě s pečovatelskou službou – skupinka Stanislava Roubala 

•	 Projet Staleté kořeny – pod vedením Davida Drahoty
•	 kurz Začít znovu s podtitulkem Jak se vyrovnat s rozchodem a rozvodem – vede Jan 

Hučín
b) Malá škola videa: pod vedení Ivany Šínové a Míši Zoubkové a za účastí dalších lektorů byl 

zorganizován kurz vytváření krátkých videí za účelem sdílení evangelia přes media

FINANČNÍ ZPRÁVA REGIONU JIH (v celých Kč)
Příjmy

Desátky  844 808 

Ostatní  64 451 

Celkem  909 259 

Výdaje

Podíl na společ. sb. výdajích  164 738 

Podíl na misijním fondu  33 792 

Podíl na výdajích mládeže  38 016 

Podíl na stavebním fondu  84 481 

Podíl na darech navenek  25 344 

Mzdy vč. mandát. smluv (přefakturace M. Poborského) -82 010 

Nájemné  274 840 

Režie  78 451 

Dary, čl. přísp.  34 358 

Evangelizace  6 100 

Celkem  658 110 

Výsledek hospodaření  251 149 

Zůstatek na účtu k 31. 8. 2018  543 337 

HODNOCENÍ

CHARAKTERISTIKA REGIONU
Region je složen ze členů různých věkových skupin . Nejstarší člence je 92 let . Nejsilněji jsou za-
stoupeny rodiny s dětmi . Značná část členů dojíždí z periferní jižní části Prahy a okolí . Vzhledem 
k tomu, že nenastaly personální změny, se region nijak nezměnil .
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ČÍM MŮŽEME PROSPĚT OSTATNÍM
•	 Uspořádání setkávání žen Zadáno pro dámy – vede Dana Bartošová (skončilo v červnu 2018)
•	 Uspořádání kurzu Začít znovu s podtitulkem Jak se vyrovnat s rozchodem a rozvodem – vede 

Jan Hučín
•	 Modlitební službou nemocným – Marie a Stanislav Roubalovi (tým Místa uzdravení a vnitř-

ního uzdravení naslouchající modlitbou)
•	 Uspořádání induktivní výuky bible formou STS – Prostě příběh – vede Ivana Šínová 

HODNOCENÍ MINULÉHO ROKU
Velkou změnou pro region byl odchod pastora Miloše Poborského na  pozici ředitele ETS 
k 31 . 8 . 2017, nadále však zůstal starším . Vedení regionu tak přešlo pod kolektivní vedení star-
ších Stanislava Roubala a Miloše Poborského . Administrativu regionu převzala Míša Zoubková, 
která byla povolána za regionální diakonku . Protože rozsah služby diakona přesahuje dobrovol-
nickou činnost, Míša je za tuto službu placena .

Region se nadále scházel v trvale pronajatých prostorech na Budějovické 9 . Prostory v so-
botu využívalo společenství Chajim Chadašim, které ukončilo pronájem v květnu a od září 
2018 opět pronájem obnovilo . Do konce roku se však nepodařilo sehnat další společenství 
k pronájmu, který by zlepšil naši finanční stránku rozpočtu . I tak jsme za toto společenství 
vděčni .

Regionální život členů je založen na domácích skupinkách, kde probíhá osobní sdílení, 
modlitby, čtení a  meditace nad Božím slovem . Počet skupinek zůstává . Vedoucími jsou 
Stanislav Roubal, Karel Petrák, Helena Koblihová . Otevřenou skupinku po  odchodu Dana 
Drápala převzala Ivana Šínová a David Drahota, který vedení ukončil v květnu 2018 . Dana 
Bartošová ukončila vedení skupinky v květnu . Účast na skupinkách se pohybovala od 4 do 12 
členů . 

Skupinky se scházejí v  pravidelných termínech 1x za  týden, Některé skupinky mají přes 
prázdniny omezená setkávání . Jednou za 2 měsíce se setkávají starší s vedoucími, kde se hod-
notí činnost regionu, vyměňují zkušenosti ze skupinek, kde je osobní sdílení a modlitby za nové 
aktivity regionu .

Členové regionu se aktivně zapojují do  sborových aktivit jako je půst, modlitební stráž, 
víkend chval, kurz Eva Evě, zajišťují službu na sborových shromážděních, vnějších aktivitách 
sboru – DDZ . Poněkud horší je účast na sborové modlitební .

Na  regionu se uskutečnila také mimořádná shromáždění . Jedno bylo vánoční, další byla 
společná posezení při jídle po skončení regionálních bohoslužeb . Tato setkání dávají prostor 
k dalším vzájemným rozhovorům . 

Modlitební život probíhá na několika úrovních: modlitby na skupinkách, regionální mod-
litební 1x za měsíc (účast 5–7 členů), modlitby před bohoslužbou (účast 7–9 členů), pokračuje 
modlitební polonoc 1x za měsíc začínající společnou večeří v 18 hod . pak do 23 hod . se mod-
líme, chválíme Pána a očekáváme na Něj (účast 5–10 členů) . 

Na jaře 2018 proběhl další regionální běh kurzu Alfa . Na kurz přišlo 8 hostů, celé Alfy se 
zúčastnili 4 lidé . Je nám líto, že nikdo Pánu svůj život nevydal .

Dlouhodobě se modlíme za Viktora Burdu, se kterým jsou jen sporadické kontakty, a jehož 
zdravotní stav zůstává stejný již řadu let .

Přesto, že kázání si zabezpečujeme vlastními členy, zveme si na ně i kazatele i z  jiných 
regionů . Na bohoslužbu zavítají také jednorázově hosté (často známí členů) . Přínosem byla 
také účast absolventů kurzu duchovních darů s prorockou službou, kteří přinesli prorocké 
slovo jednotlivým členům . Obdobně i na  chvály jsou zváni hudebníci z ostatních regionů . 
Je to pro nás požehnáním slyšet někoho jiného přinášet Boží slovo nebo chválit Pána v  ji-
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ném rytmu chval . Mám radost, že se do chval začíná zapojovat mládež (Johanka Machulková 
a  nově Ester Bartošová) . Delší čas se modlíme, aby se naše děti a  mládežníci zapojovali 
do činností regionu .

Pokračovali jsme v pouliční evangelizaci . Uspořádali jsme čtení Bible, pouliční chvály před 
Vánocemi a  Velikonocemi, půlnoční na  24 . 12 . Těchto evangelizací se zúčastnilo kolem 10 
členů . Rozdávali jsme brožurky Proč vánoce, Proč velikonoce, zpívaly chvály (Ivana Š ., Míša 
Z .), měli výklad Božího slova (Miloš P ., Ivana Š .) . Tyto akce, zejména velikonoční chvály, se 
setkaly s pozitivní reakcí kolemjdoucích lidí . Jsme rádi, že touto cestou zvěstování evangelia se 
můžeme dotknout lidských srdcí . 

Od září 2017 byla vedením NŠ a mládeže pověřena Míša Machulková . Fungovalo opět od-
dělení pro školní a předškolní děti . V prvním pololetí se střídali na výpomoc v NŠ také mlá-
dežníci ve spolupráci s vedoucími . V druhé polovině školního roku se už nepodařilo sehnat 
vedoucí na všechny měsíce, takže v květnu a v červnu NŠ nebyla .

Na regionálním webu www .prahajih .cz jsou k dispozici aktuální informace o regionálních i dal-
ších akcích, aktuální informace k nedělním shromážděním a  také záznamy kázání . Regionální 
web bude od podzimu 2018 plně integrován do nového webu KS Praha, zůstane však pod správou 
regionu . 

Děkuji všem, kteří jste na regionu zapojili do nějaké služby . Bez vaší ochoty sloužit druhým se 
region neobejde . Patří vám za to zvláštní díky .

VÝHLED DO BUDOUCNA
Jsem vděčen, že region ustál změnu ve vedení regionu, za věci, které se podařily . 

Rádi bychom viděli změnu v  nárůstu členů, abychom se všichni v  regionu posunuli dál 
v osobním vztahu s naším Pánem, Ježíšem Kristem .

Chceme jako region usilovat o větší oslovení lidí v naší lokalitě Božím slovem, o jejich zá-
chranu v Kristu .

Rádi bychom, aby nedělní shromáždění byla přínosem pro členy regionu . Jde nám o naplnění 
motta KS: Kristem proměněné životy .

Pro hledání řešení vzniklé situace v NŠ jsme chtěli, aby naše děti byly dále vyučovány v po-
znávání Božího slova, chceme, aby cítily, že jsou součástí regionu . Pro nedostatek vedoucích 
je NŠ pro školní rok 2018–2019 pouze jednou za měsíc . Školní nedělku bude mít nově Renata 
Stodůlková a předškolní Lucka Bendová . Mládežníci se mohou rozhodnout, zda se budou přes 
rok věnovat přípravě pro službu v NŠ pod vedením Míši Machulkové nebo přípravě mládežnic-
kých bohoslužeb pod vedením Míši a Matouše Zoubkových . Tím ale nemáme dostatek samo-
statných místností . Mám naději, že novým přístupem k mládeži, (první aktivitou bylo uspořá-
dání mládežnické bohoslužby, která se u mládežníků setkala s velikým zájmem), vyrostou noví 
služebníci regionu .

Koncem roku 2018 nám končí nájemní smlouva . Tím nás čeká zvažování, zda pokračovat 
s pronájmem Budějovické, nebo zda ji opustit . V září se podařilo uzavřít pronájemní smlouvu 
s dalším společenstvím COP Czech Ministries . Bude záležet na finanční situaci regionu a mož-
nostech pronájmu jiných prostor . 

Zpracoval: Stanislav Roubal
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VÝROČNÍ ZPRÁVA REGIONU JIHOVÝCHOD ZA ROK 2017/2018 

VEDENÍ
Pastor: Zdeněk Rašovský
Poradní tým: Elena Zemanová, Tomáš Pešl, Vlasta Sotorníková, Laďka Ebenstreitová, Richard 

Sotorník
Vedoucí skupinek: Babeta Rašovská, Richard Sotorník, Petr Leitermann

DALŠÍ SLUŽBY
a) dětem: 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, Jiří Bukovský, Michal Klesnil, 

Pete Game, Babeta Rašovská
f) letní dovolená: Andrea Pešlová
g) příprava hry na letní dovolenou: Martin Heřmanský, Markéta Heřmanská,  

Matěj Heřmanský 
h) dárky pro děti: Eliška Táboříková
ch) dětská kapela: Martin a Markéta Heřmanští
i) Místa uzdravení: Laďka Ebenstreitová
j) služba romským dětem: Kristýna Leitermannová
k) příprava a koordinace vánočního shromáždění a nedělí: Vlasta Sotorníková, Babeta 

Rašovská, Tomáš Pešl, rodina Heřmanských, Dominik Rašovský, Kristýna Leitermannová

PERSONÁLNÍ ZPRÁVY
Vstupy: Karolína Hrdá, Matěj Heřmanský
Celkem přibylo: dospělých – 2
  dětí – 0 
Celkem ubylo: dospělých – 0
  dětí – 0 
Počty členů k 31. 8. 2018:

 počet dospělých členů – 31
 počet pokřtěných dětí (do 18 let) – 7
 počet nepokřtěných dětí (do 18 let) – 8
 počet členů dlouhodobě v zahraničí apod . – 0

AKCE A SPECIÁLNÍ ČINNOSTI BĚHEM ROKU

PRO REGION
a) regionální dovolená: Krasnice 
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FINANČNÍ ZPRÁVA REGIONU JIHOVÝCHOD (v celých Kč)
Příjmy

Desátky  463 083 

Ostatní  4 600 

Celkem  467 683 

Výdaje

Podíl na společ. sb. výdajích  90 301 

Podíl na misijním fondu  18 523 

Podíl na výdajích mládeže  20 839 

Podíl na stavebním fondu  46 308 

Podíl na darech navenek  13 892 

Mzdy vč. mandát. smluv  125 706 

Nájemné  75 300 

Režie  28 427 

Dary, čl. přísp.  8 004 

Evangelizace  3 207 

Celkem  430 508 

Výsledek hospodaření  37 175 

Zůstatek na účtu k 31. 8. 2018  936 625 

HODNOCENÍ

CHARAKTERISTIKA REGIONU
Region tvoří převážně rodiny s dětmi ve věku teenagerů a členové středního i pokročilého věku . 
Povzbuzením jsou členové staršího věku a mládež, která se začleňuje do společného života a vý-
razně pomáhá při společných akcích .

ČÍM MŮŽEME PROSPĚT OSTATNÍM
Dětská kapela – skupinka pro mládež, kterou vedou Heřmanští a připravují mládežníky na zapo-
jení do chval . Dětský klub, který je otevřen i pro děti mimo region . Klub vede Babeta Rašovská . 
Pantomima pod vedením Tomáše Pešla, která má připraveno evangelizační vystoupení „Poutník“ .

HODNOCENÍ MINULÉHO ROKU
Minulý rok jsme v počtu dospělých členů vyrostli o dva . Nejedná se tedy o velký růst, ale jsme 
moc rád, že můžeme vidět nově příchozí mezi námi . Na  druhou stranu může nejednoho na-
padnout, že nám sdílení dobré zprávy s druhými příliš nejde . Myslím, že se učíme a akce před 
Vánocemi nebo na  konci školního roku jsou důkazem, že lidi umíme oslovit a  pozvat . Jen je 
potřeba je umět posunout blíže ke Kristu . Moje vděčnost za region je stále stejná . Nejvíce jsem 
vděčný za vztahy, které máme a za obětavost jednotlivých členů . Velmi děkuji všem, kteří region 
podporujete po finanční stránce . Díky vám nemáme nedostatek a stejně jako v minulém roce se 
podařilo skončit v mírném zisku . 

Poradní tým plánoval větší 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 . Moc díky všem za pomoc a ochotu dát svůj čas . 
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Na regionu pokračovaly opět tři skupinky . Chtěl bych poděkovat zejména vedoucím za čas 
a práci, kterou věnovali ostatním na regionu . Bez skupinek se dá jen těžko budovat společný ži-
vot, kde se učíme na sebe vzájemně myslet a pomáhat si . Ženská skupinka, kterou vedla Babeta 
Rašovská, se scházela během roku pravidelně a podnikala i modlitební vycházky za Jižní Město . 
Druhou skupinku vedl Ríša Sotorník a navštěvovali ji zejména další členové regionu . Na regi-
onu probíhala i miniskupinka Petra Leitermanna . 

Regiony probíhaly po celý rok (mimo období letních prázdnin) ve společenském sále ve˝-
Vodnické ulici . Během roku nejčastěji kázali Zdeněk Rašovský, Lubomír Ondráček a  další 
hosté . Témata kázání byla zaměřena na 1 . list Korintským . Cílem bylo přiblížit život a problémy 
první církve v Korintu, která v mnoha ohledech byla podobná dnešní církvi . Nejpovzbudivější 
je Pavlův příklad a nasazení, se kterým se o sbor staral . Během roku nás navštívil a povzbudil 
i Pete Game .

Chvály na regionu organizoval Richard Sotorník a jednotlivé neděle vedla rodina Heřman-
ských nebo Ríša osobně . Děkuji všem za velké povzbuzení, které jsme skrze jejich službu na 
jednotlivých nedělích mohli brát . Moc povzbudivé bylo i zapojení našich mládežníků do chval, 
které bylo možné díky práci rodiny Heřmanských . 

Nedělka měla opět dvě oddělení – mladší a starší (mládežnické) . Převaha byla na mládež-
nické skupince, kterou většinou vedl Tomáš Pešl a nacvičoval společně s mládežníky panto-
mimu s evangelizačním záměrem . Během roku pak proběhla dvě vystoupení na regionu (letní 
slavnostní shromáždění a na regionální dovolené) . Myslím, že povzbuzení našich mládežníků 
nám udělalo velkou radost . Moc děkuji všem služebníkům na  nedělce . Emmě Rašovské pak 
za statečnost, protože se odvážila vstoupit do služby dětem už v teenagerovském věku .

Na regionu se během roku uskutečnila dvě hojněji navštívená shromáždění . Jedním bylo 
vánoční, na které byly pozvány děti a jejich rodiče ze školičky Babety Rašovské . Druhým bylo 
shromáždění na konci školního roku, kam opět dorazily rodiny ze školičky . Mám velkou ra-
dost, že se podařilo akce uspořádat opakovaně a pozvaní opět rádi přišli nejen na jednotlivá 
shromáždění, ale jeli s námi i na společnou dovolenou . Moc děkuji všem, kdo se na přípravě 
podíleli . Zvláště Kristýně Leitermannové, která připravila opět výborné dílničky pro děti 
a Petrovi Leitermannovi za přípravu hledání pokladu v létě a dárků v lese pro děti na Vánoce . 
Zároveň děkuji i všem mládežníkům, kteří zahráli krásnou pantomimu pod vedením Tomáše 
Pešla . 

Během letních prázdnin opět proběhla společná dovolená . Letos jsme navštívili Krasnice 
(Pardubický kraj) . Vzhledem k horkému létu bylo obtížné odehrát společnou hru, kterou připra-
vila krásně rodina Heřmanských . Tentokrát byla připravena podle knihy C . S . Lewise „Čarodějův 
synovec“ . K odehrání jednotlivých epizod jsme museli využít až příznivější večerní teploty . Moc 
děkuji všem, kteří se rozhodli ke společnému vaření . Byla to služba, která rodiny sbližovala a učila 
nás nemyslet jen na sebe . Velmi potěšující byla větší účast na regionální dovolené našich kama-
rádů a přátel mimo sbor .

Navenek pokračovala služba mimo region Laďky Ebenstreitové na  Místech uzdravení, 
Kristýna Leitermannová sloužila romským dětem a Petr Leitermann pomáhal na Alfě, která se 
konala Na Žertvách .

VÝHLED DO BUDOUCNA
V  dalším roce chceme začít setkávání s  evangelizačním zaměřením pod názvem „Jde v  životě 
o něco víc?“ Cílem je pozvat lidi, které máme okolo sebe, a hledají odpovědi na otázky týkající se 
křesťanství . 

Chceme i nadále pracovat s naší mládeží . Mám velkou radost, že se podařilo připravit pan-
tomimu . Letos mládežníci budou nacvičovat nové vystoupení, které by pak zahráli na akcích re-
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gionu nebo na evangelizacích . Na nedělních shromážděních bychom pak rádi více zapojili naše 
teenagery do průběhu jednotlivých nedělí . Od září začal běžet dětský klub v KCMT pod vedením 
Babety Rašovské, který je zejména zaměřen na děti mimo náš region . Cílem je dětem přiblížit 
Bibli a vytvořit prostředí, kde se budou rádi setkávat .

V  novém školním roce chceme pokračovat i  ve  speciálních shromážděních na  Vánoce 
a na konci školního roku pro naše přátele a blízké . 

VÝROČNÍ ZPRÁVA REGIONU PALMOVKA ZA ROK 2017/2018 

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 ma-
minky v Jenštejně), Daniel a Dita Frantíkovi (Jenštejn), Tomáš Dostálek, Tomáš Dittrich

DALŠÍ SLUŽBY
a) dětem: Lucie Beštová (hlavní vedoucí)
 mladší oddělení: Marcela Bláhová, Lucie Beštová, Markéta Beštová, Eliška Sýkorová, 

Libuška Kobyláková, Kateřina Hunalová (příležitostná pomoc)
 střední oddělení: Aleš Hanzlíček, Martina Sýkorová, Jan Bíca, Laďka Havlová, Pavel 

Chalupník, Jan a Hana Krajníkovi
 starší oddělení: 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, Daniel Chalupník, Jiří, Petra, 
Anežka a Debora Jelínkovi (Jiří a Anežka vedoucí), Jan Vácha, David Kácha, David Bukáček 
(vedoucí), Milena Černá, Tomáš Coufal

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, 

Dita Frantíková, David Ptáček, Martin Šindelář, Šimon Dittrich, Ráchel Bícová, hosté
ch) letní tábory při KS: Beránek: Bohdana Frantíková (hlavní vedoucí), Petra Dostálková, 

David a Betty Bukáčkovi, Joel a Štěpán Ptáčkovi, Tomáš Dostálek, Kristýna Gagalíková, 
Gabriela Wachtlová, Matěj Koblih, Daniel Bouda, Lucie Frantíková

 Tábor Levitů: Daniel Kačírek, Eliška Kalinová
I) koordinace bohoslužeb vedených mládeží:
j) koordinace rodinných bohoslužeb: Lucie Beštová, Aleš Hanzlíček
k) setkání žen: Lucie a Markéta Beštovy, Veronika Jungmannová
l) osobní péče o nové lidi: Petra Jelínková, Lucie Beštová, Marta Dittrichová a další
m) zvukaři: Jan Kalina, David Sloboda, Jiří Jelínek, Štěpán Ptáček 
n) promítání: Tomáš Dostálek, Joel Ptáček, Daniel Chalupník, Dan Bešta, Vojtěch Hauptmann
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o) koordinace občerstvení pro nedělní školu: Hana a Pavel Chalupníkovi
p) knihovna, půjčování knih: Jiří Bešta
q) webové služby: Kamil Nešetřil, Daniel Frantík
r) příprava občerstvení po shromáždění: Veronika Jungmannová, Markéta Beštová, Jan 

a Hana Krajníkovi, Kateřina Hunalová, Magdalena a Miloš Černí, Jan Bíca, Zuzana 
Dvořáková, Ivana Špetláková, Jiří Bešta

s) nástěnka: Tomáš Dittrich
t) letáky BTM: Vlasta Hauptmannová
u) modlitební skupinka za region: Lumír Ptáček, Lucie Beštová, Anna Slobodová, Alena 

Svárovská, Tomáš Dittrich, Tomáš Dostálek
v) přípravný tým pro založení regionu na Proseku: Tomáš Dittrich (vedoucí), Tomáš 

Dostálek, Jaroslav a Anna Slobodovi, Jan a Hana Krajníkovi, David Ptáček

PERSONÁLNÍ ZPRÁVY
Vstupy: 16 (Andrej Turek sr ., Jaroslava Turková, Andrej Turek jr ., Tereza Turková,  

 Tomáš, Kateřina, Tomáš jr . a Anežka Coufalovi (přestup z regionu Střed),  
 Jan, Jarmila, David a Samuel Pařenicovi, Michal Beránek,  
 Radka Konůpková (přestup z regionu Sever), Matěj Koblih, Dan Bouda

Narození:  Jáchym Krišica, Sebastián Dittrich, Dorotka Ottová 
Celkem přibylo: dospělých – 12
  dětí (a+d) – 4
Výstupy:  2 – Magdalena Pierson (přestup do CB Šumperk), Andrea Hanzlíčková
Úmrtí: 1 (Petr Kavur)
Celkem ubylo: dospělých – 3
  dětí (a+d) – 0
Křty: Denisa Pasáková, Jana Cínová, Ivelína Dobreva, Kryštof Šůstek
Počty členů k 31. 8. 2018:

 počet dospělých členů (s) – 108
 počet pokřtěných dětí (do 18 let) (a) – 21
 počet nepokřtěných dětí (do 18 let) (d) – 30
 počet členů dlouhodobě v zahraničí a pod . (f) – 2

AKCE A SPECIÁLNÍ ČINNOSTI BĚHEM ROKU

PRO REGION
a) tábory: viz výše (ch)
b) regionální dovolená: 21 .–28 . 7 . Strmilov
c) grilování: 27 . 5 . – Praha-Holešovice, bratrská škola (J . Bešta, Miloš a Milena Černí)
d) výjezd mužů: 1 . – 3 . 12 . – Dobřichovice (téma: obnova srdce, host: Jiří Unger)
e) setkání žen: 24 . 11 . – předvánoční setkání (Lucie Beštová)

MIMO REGION
a) evangelizace

•	 kurzy Alfa: (Anna a Jaroslav Slobodovi, Jiří Jelínek)
•	 kurzy Alfa pro mládež (Anežka a Debora Jelínkova)
•	 dětský domov Přestavlky (Marcela a Lumír Ptáčkovi, Pavel Bukáček, Irena Martínková, 

Anna Mitterová, Petr Kavur, Anežka Jelínková, Jaroslava Turková, Petra Jelínková, Daniel 
Bouda, Lucie Beštová, Kryštof Šústek)

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

•	 gospely – Gospel Train o. s. (Alena Dobrovolná)
•	 silné zastoupení ve službě na sborové mládeži – Podzimky (hl . vedoucí Ondřej 

a Štěpánka Krišicovi), Silvestr (hl . vedoucí David a Betty Bukáčkovi), Go Camp (hl . ve-
doucí Dita Frantíková, Pavel Bukáček), NamaKSimum (hl . vedoucí Dita Frantíková, Jan 
a Hana Krajníkovi), Teen Camp (hl . vedoucí Dita Frantíková), dorost (Dita Frantíková, 
Štěpán Ptáček), porost (Miloš Kačírek ml ., Štěpán Vávra, Pavlína Bláhová), odrost 
(Ondřej a Štěpánka Krišicovi, Bohdana Frantíková, Betty Bukáčková, David Ptáček, 
Anežka Jelínková)

•	 English camp (hlavní vedoucí Kateřina a Štěpán Vávrovi)
•	 víkend pro kluky Beton (Šimon Dittrich, Tomáš Dostálek, Daniel Kačírek)
•	 krátkodobý misijní výjezd do Galanty (Debora Jelínková, Pavel Bukáček)
•	 krátkodobý misijní výjezd do Afriky (Štěpán Ptáček)
•	 Royal Rangers (Martina Sýkorová, Veronika Jungmannová, Dan Bešta, Markéta Beštová)

b) 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 (Štěpánka Krišicová, Lucie Beštová, Ladislava Havlová)
•	 divadelní soubor Kairos II (Jiří Bešta, Veronika Jungmannová, Marie Hunalová,  

Eliška Sýkorová)
•	 tábor Royal Rangers (Dan Bešta, Martina Sýkorová, Markéta Beštová, Kryštof Šůstek)
•	 služba chválami v jiných regionech i v širší ekumeně (Jiří Jelínek, Jan Knížek)
•	 spolupráce s Teen Challenge na Žižkově (Pavel Bukáček, Štěpánka Krišicová, Michal 

Najman, Kryštof Šůstek)
•	 práce pro ICEJ (Jaroslav Sloboda, Lumír Ptáček)
•	 supervize nedělní školy na některých regionech (Lucie Beštová, Ráchel Bícová)

FINANČNÍ ZPRÁVA REGIONU PALMOVKA (v celých Kč)
Příjmy

Desátky  2 494 922 

Ostatní  14 700 

Celkem  2 509 622 

Výdaje

Podíl na společ. sb. výdajích  486 510 

Podíl na misijním fondu  99 797 

Podíl na výdajích mládeže  249 492 

Podíl na stavebním fondu  74 848 

Podíl na darech navenek  112 271 

Mzdy vč. mandát. smluv  152 278 

Nájemné  119 815 
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Režie  372 634 

Dary, čl. přísp.  118 068 

Evangelizace  9 010 

Celkem  1 794 723 

Výsledek hospodaření  714 899 

Zůstatek na účtu k 31. 8. 2018  2 840 044 

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 necelá polovina 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 .

Řada lidí výrazně investuje do specifických služeb (dětské domovy, sborová mládež, chvály, 
misijní výjezdy) .

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) . Od 1 . 
8 . 2018 začal T . Dittrich 3/4 úvazku (za uplynulý rok pracoval neplaceně téměř o 1/4 úvazku navíc, 
další 1/4 úvazku by měl věnovat přípravě založení regionu na Proseku) . 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 společen-
ství 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, a to i tak, že se ně-
které neděle těžko obsazovaly, výjimečně dokonce vypomáhali hosté .

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 uspořádáním gospelových bohoslužeb (potřeba plánovat 
několik měsíců dopředu) . 

HODNOCENÍ MINULÉHO OBDOBÍ
V uplynulém období region Palmovka narostl o 9 dospělých členů . Z nových členů jsou všichni 
kromě jednoho z křesťanského prostředí . Účast na nedělích opět mírně stoupala (v průměru o 4 
účastníky), ale je tím více omezovaná kapacitou sálu .

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 a  služebníci z  Teen 
Challenge na Žižkově . Pro další období se hledá nový vedoucí tohoto týmu .
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Tři domácí skupinky se scházely jednou za 14 dní, ostatní každý týden . Některé skupinky se 
někdy scházejí jen v nižším počtu . Přesto je zapojení dlouhodobých členů sboru stejně důležité 
jako těch nových . Služba na „starších“ skupinkách bývá náročnější než na těch nových, všichni 
vedoucí skupinek zaslouží díky a uznání .

Osobní péče o nové lidi se konala, ale v této oblasti máme stále rezervy .
Vedoucí různých regionálních služeb se sešli 5x (průměrná účast 12), kromě toho se každý 

týden koná modlitební regionálních vedoucích . Na dvou setkáních vedoucích sloužil host (Peter 
Game, David Snell) . Kromě toho v prosinci proběhl trojdílný večerní seminář Davida Snella o ře-
šení konfliktů v církvi .

Dlouhodobá sociální služba (předvánoční mytí oken v  Domě s  pečovatelskou službou 
na Bulovce, spolupráce s Teen Challenge na Žižkově, pravidelné výjezdy do dětských domovů 
Sedlec a  Přestavlky) má pro region velký význam . Za  výjezdy se na  shromážděních modlíme 
a jsou sdílena svědectví . Nejsou to jen sociální služby, ale jde o šíření Božího království včetně 
sdílení evangelia .

Pokračovalo zapojení do misijních výjezdů .
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 .

Pokračovalo plánování založení nového regionu na Proseku . Vznikl užší tým o sedmi čle-
nech, který 2x za rok jezdí na víkendové konference k zakládání sborů M4, které jsou praktické 
a vedou ke konkrétním krokům . V tomto rámci se proseckému týmu jako kouč věnuje Jiří Unger 
z ČEA . Kromě toho vzniká modlitební podpůrný tým (dalších cca 15 lidí) .

VÝHLED DO OBDOBÍ 2018/2019
Na nedělní shromáždění chodí noví lidé, ale někteří dlouhodobí členové regionu mají poměrně 
nízkou účast (dlouhodobý trend, jejich účast se nesnižuje) . Stále si klademe otázku, jak je získat, 
resp . co udělat pro to, aby je neděle víc oslovovaly .

Prosím, aby členové i pravidelní hosté, kteří jsou k tomu obdarováni a mají kapacitu, oslovo-
vali hosty a případně je zvali na oběd . 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 lidmi z několika skupinek, a tak zazna-
menal zájem společenství o svou osobu) . Pro region ve sboru našeho typu by skupinky měly být 
důležitější než nedělní shromáždění, zatím jsme od tohoto ideálu daleko .

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 i v příštím roce .

Stejně důležitá nebo 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 .
Zpracoval: Tomáš Dittrich
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VÝROČNÍ ZPRÁVA REGIONU SEVER ZA ROK 2017/2018

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, Ondra a Marta Paskovi

DALŠÍ SLUŽBY A AKTIVITY
a) nedělka 

předškolní oddělení: Martina Bezpalcová, Jana Dušková 
školní oddělení: Martin Neužil, Petr Tichavský 
příprava narozeninových dárků pro děti: Marta Pasková

b) chvály: Helena Bezpalcová, Jakub Bezpalec, Marek Bezpalec, Petra Bohatá, David Dušek, 
Matouš Dušek, Viola Dušková, Johana Dittrichová, Štěpánka Frantíková, Jan Hadrávek, 
Robík Jaworski, Katka Knopová, Terka a Michal Mockovi, Kiki Pasková, Matouš Krajník, 
Aleš Náhlý, Lukáš Ondráček, Markéta Pasková, Čenda Rykl, Jáchym Rykl, Jana Ryklová, Sára 
Ryklová, Luisa Šerá, Jeník Václavík, mládežnické a seniorské uskupení a hosté z Brandýsa, 
a kluci z IHOPPu 
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: Metoděj Bohuněk, Tomáš Božovský, David Dušek, Jana Frantíková, Matouš Krajník, 

Lubomír Ondráček, Šimon Ondráček, Zdeněk a Dana Paulusovi, Jáchym Rykl, Květa 
Šedivá, Lenka Šejbová, Petr Tichavský, Vojta Urban a hosté Marek Prosner, Kevin Eshleman 
a Honza Svárovský

h) vedení regionálních modlitebních: Lenka Šejbová, Marta Pasková, Klára Prachařová
ch) vedení modlitebních před shromážděním: Tomáš Božovský
i) tábory a dětské oddíly: Marek Bezpalec, Vít Dušek, Martin Neužil, Ondra a Marta Paskovi, 

David Dušek, Anička Tichavská
j) promítání: David Šerý, Honza Tichavský
k) koordinace služeb na regionu: Ondra Paska
l) služba na mládeži (vedení Porostu): Šimon Ondráček
m) misionáři: Jirka a Katka Dohnalovi
n) zvučení: Petr, Petra a Josef Vlasákovi, Vít Dušek, Mikeš Padevět
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, Jitka a Nikola Urbanovy, Nino Vidovič 
v) Místa uzdravení: Lubomír a Věra Ondráčkovi



Kristem proměněné životy35 /  REGION SEVER

w) bulletin: Tomáš Božovský
x) modlitební služba vnitřního uzdravení: Zdeněk a Dana Paulusovi
y) modlitební skupinka žen: Marta Pasková, Martina Bezpalcová
z) koordinace závěrečného úklidu po shromáždění: Bohumír Maňásek
aa) praktická pomoc na Alfě: Marta Božovská, Lydie Fiřtová, Ondra Paska, Jana Ryklová
ab) otevírání sálu: Věra Ondráčková, Lukáš Ondráček, Tomáš Božovský, Alenka Mocková, Jitka 

Urbanová
ac) knihovna: Johana Neužilová, Milada Frantíková
ad) organizace pouličních evangelizací: Petr Tichavský
ae) kurz Výchova dětí: Martina Bezpalcová, Veronika Bohuňková, Marta Božovská, Jana 

Frantíková, Marcela Jaworská, Věra Kozáková, Věra Ondráčková, Marta Pasková, Jana 
Ryklová, Lucie Tloušťová, Jitka Urbanová

af) organizace regionální dovolené a výletu: Lydie Fiřtová, Marek Bezpalec

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:  Markéta Pasková, Čeněk Rykl, Jitka Urbanová, Vojta Urban
Celkem přibylo:  dospělých – 4
  dětí – 0
Výstupy: Jitka Chalupová (přestup do ČCE Libeň),  

 Radka Konůpková (přestup na Palmovku)
Vyřazení z evidence pro neúčast: Kamil Popule, Jakub Chalupa
Celkem ubylo:  dospělých – 4 
  dětí – 0
Křty: Pavel Frantík, Daniel Frantík, Matyáš Král
Počty členů k 31. 8. 2018:

 počet dospělých členů – 100
 počet pokřtěných dětí (do 18 let) – 9
 počet nepokřtěných dětí (do 18 let) – 29
 počet členů dlouhodobě v zahraničí apod . – 9

FINANČNÍ ZPRÁVA REGIONU SEVER (v celých Kč)
Příjmy

Desátky  1 707 227 

Ostatní  41 995 

Celkem  1 749 222 

Výdaje

Podíl na společ. sb. výdajích  332 909 

Podíl na misijním fondu  68 289 

Podíl na výdajích mládeže  76 825 

Podíl na stavebním fondu  170 723 
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Podíl na darech navenek  51 217 

Mzdy vč. mandát. smluv  390 684 

Nájemné  127 495 

Režie  172 921 

Dary, čl. přísp.  121 652 

Evangelizace  24 010 

Celkem  1 536 725 

Výsledek hospodaření  212 497 

Zůstatek na účtu k 31. 8. 2018  837 275 

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

HODNOCENÍ MINULÉHO ROKU 
Když se ohlédneme za minulým rokem, můžeme sledovat dvě roviny . Jedna se týká života 
regionu dovnitř, kde chceme rozvíjet naše vztahy a přátelství a být si navzájem oporou a po-
mocí . Asi nebude každý znát každého, ale bylo by dobré, aby se nikdo necítil sám, aby každý 
měl někoho, za kým může přijít a s kým může sdílet své zápasy, potřeby, starosti i  radosti . 
A to se asi nepovede na nedělním shromáždění, i když i tam je možnost si přijít pro modlitbu . 
Pro hlubší vztahy je potřeba užší obecenství v  menším počtu, skupinka, pár přátel apod . 
U nás na regionu to vypadá, že je skupinek málo, alespoň „oficiálně“, i když vím, že mnozí 
další mají společenství (skupinku) třeba v rámci mládeže nebo jiným neformálním způso-
bem . Pro někoho, kdo by se ale do nějakého užšího společenství rád zapojil, tak není úplně 
jednoduché takové najít . 

V  rámci celého regionu probíhají různé společné aktivity, některé pravidelně (volejbal, 
florbal), jiné příležitostně . Vyjeli jsme třeba na  projížďku po  Praze historickou tramvají, 
na jednodenní výlet na Brdy, muži i ženy uspořádali své vlastní výjezdy . Několikrát jsme gri-
lovali na blízké zahradě, dali si odpolední čaj u Pasků, nebo zkusili večeři s překvapením (Kdo 
přijde na večeři), kterou chceme zase zopakovat . A pravidelně jezdíme na regionální dovole-
nou . Letos jsme vyzkoušeli nové místo u Františkových Lázní . Co tam asi nejvíce povzbudilo 
mne osobně, byla neděle, kdy jsme dopoledne navštívili bohoslužby KS Cheb a navečer zase 
sourozenci z Chebu přijeli za námi, a měli jsme skvělý společný večer chval .

Hledáme také možnosti, jak se sobě vzájemně přiblížit jako generace . Pokračují mládež-
nická shromáždění, jejichž cílem je povzbudit mladé lidi k zapojení do běžných shromáždění, 
což se díky Bohu děje, ale měli jsme i první „seniorské“ shromáždění, a připravuje se další . 

Regionální modlitební se koná jednou měsíčně, a  je nás na  ní poslední dobou málo . 
Krátkou modlitební máme ovšem také před nedělním shromážděním, a  schází se další dvě 
modlitební skupinky . V případě akutní potřeby se modlíme v rámci modlitebního řetězu .

Stojíme o budování vztahů nejen na lidské rovině, ale i o vnitřní růst v oblasti duchovních 
darů a povolání . Rádi bychom se v tom posunuli dále, a je evidentní, že to je proces, který asi 
nikdy (tady na zemi) neskončí . Vždycky budeme mít v čem růst . Chceme být „rodinou“, ale 
i v rodině to někdy zaskřípe . Přesto věřím, že s námi může Bůh jednat a používat nás, a že nás 
proměňuje a dává nám milost, abychom v Něm rostli .
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Druhá rovina se týká toho, že tu jsme povoláni pro lidi kolem nás . Zkoušíme způsoby, jak se 
přiblížit seniorům z  RoSy . Celkem dobře jsou navštěvované cestovatelské programy (Tomáš 
Frantík o Islandu, Klára Božovská o Novém Zélandu nebo Alena Mocková o Floridě) . Asi nejvíc 
jsme si s nimi užili vánoční program, kdy jsme pro ně připravili i občerstvení a strávili společně 
pěkný čas . Lydii, která pravidelně navštěvuje jednu paní, se ji podařilo dokonce pozvat na kurz 
Alfa, který paní celý absolvovala . Občas se někdo z RoSy objeví i na nedělních shromážděních . 

Na kurzu Alfa se v loňském roce podílela řada lidí z regionu, díky jejich pomoci a zapojení 
to byl docela úspěšný kurz, kdy se několik lidí obrátilo . 

Kromě kurzu Alfa loni také úspěšně proběhl Kurz o  výchově dětí, který rozjela Marta 
Pasková, které pomáhala řada dalších maminek z regionu .

Tradicí se stalo umývání oken v  domě s  pečovatelskou službou na  Bulovce (společně 
s Palmovkou) nebo vánoční koncert Katky s dětmi v Líbeznicích .

I když stále asi nejefektivnější je osobní sdílení evangelia, jsme čas od času s dobrou zprávou 
před Ládvím, nebo se podílíme na dalších akcích jako Dny dobrých zpráv .

Snažíme se podporovat různé misijní aktivity, většinou formou podpory krátkodobých 
misijních výjezdů a  také službu v  sociální oblasti (podpora tří projektů NF Nehemia: Děti 
Etiopie/Obama, Severní Korea – pekárna a Podpora dětských domovů a práce na ulici s dětmi 
na Ukrajině .

Díky za Vaši štědrost, díky které to je možné .
Mezidenominační setkání se tentokrát začátkem roku konalo u Salesiánů .
V neposlední řadě jsem moc vděčný za tým rozšířeného vedení . Jsem rád, že můžeme ře-

šení různých věcí hledat společně (i  předtím jsme samozřejmě věci diskutovali s  Ondrou či 
vedoucími skupinek) . 

VÝHLED DO OBDOBÍ 2018/2019
Nezapomínáme na dobré věci, v kterých jsme zažili Boží pomoc, ale vyhlížíme něco víc . Stojíme 
o to, aby se Boží moc mohla projevovat více jak v našich osobních životech, tak ve shromáždě-
ních . Abychom dali více prostoru Duchu svatému, a měli jeho vedení do konkrétních situací .

Chceme být společenstvím, kde je možné najít pomoc, a kde se můžeme setkat s Božím jed-
náním jak my, kteří společenství tvoříme, tak lidé, kteří přijdou zvenku .

Zpracoval: Tomáš Božovský

VÝROČNÍ ZPRÁVA REGIONU STŘED ZA ROK 2017/2018

VEDENÍ
Pastor: Petr Kácha
Starší: Jan Snížek, Martin Benc, Daniel Gawlik
Domácí skupinky (vedoucí): Jan Snížek, Mirek Hoblík, Martin Berger, Martin Benc,  

Ondřej Pumr, Petr Kácha

DALŠÍ SLUŽBY 
a) nedělní škola: Lucka Bencová, Šimon Benc, Veronika Dobiášová, Honza Snížek, Adéla 

Snížková, Iva Snížková, Jarka Dobiášová, Hanka a Martin Podstatovi, Vít Dobiáš,  
Daniel Gawlik
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b) chvály
1. Skupina: Mirek Hoblík, Hana Hoblíková, Ráchel Hoblíková
2. Skupina: Iveta Hlávková, Radek Hlávka
3. Skupina: Iveta Kuželová
4. Chvála s prapory a tanec: Jana Nováková, Iva Kostrbová, Kamila Gawliková a další

c) pokladník: Zuzana Kolářová
d) příprava večeře Páně: Daniela Jungmannová, Zdena Kurzová
e) zástupce za region ve mzdové komisi: Jiří Šebek
f) kázání: Petr Kácha, Michal Klesnil, Vladimír Hoblík, Lubomír Ondráček a další
g) obsluha ozvučení: Libor Vodička, Filip Fila, Tomáš Doleček a další
h) promítání: Daniel Jungmann, Kryštof Jungmann, Jakub Dobiáš 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: Marika Marvánová
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
t) 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: Podstatovi s dětmi, Marvánovi s dítětem, Jitka Nagyová, Adéla Přikrylová,  

 Jan Mach, Grunsbergovi s dětmi, Zůnovi s dítětem 
Přesun z dětí do dospělých: Veronika Dobiášová, Elizabeth Harsh (přestup z dětí do kategorie  

 dlouhodobě v cizině), Šimonc Benc 
Narození:  Julie Marie Kretová 
Celkem přibylo:  dospělých – 13  

 dětí – 7 
Výstupy:  Jitka Němečková (přestup do církve Ta Cesta)  

 Coufalovi s dětmi (přestup na region Palmovka) 
Vyřazení z evidence: Daniel Takáts, Jevgenija a Miroslav Němcovi, Kryštof Mizur 
Celkem ubylo:  dospělých – 6  

 dětí – 6 
Křty:  Adam Kácha, (Michaela Macáková z KS Praha-Východ), Anna Zachariášová 
Počty členů k 31. 8. 2018: 

 počet dospělých členů – 82 
 počet pokřtěných dětí (do 18 let) – 18 
 počet nepokřtěných dětí (do 18 let) – 22 
 počet členů dlouhodobě v cizině – 10 
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FINANČNÍ ZPRÁVA REGIONU STŘED (v celých Kč)
Příjmy

Desátky  1 376 210 

Ostatní  21 557 

Celkem  1 397 767 

Výdaje

Podíl na společ. sb. výdajích  268 361 

Podíl na misijním fondu  55 048 

Podíl na výdajích mládeže  61 929 

Podíl na stavebním fondu  137 621 

Podíl na darech navenek  41 286 

Mzdy vč. mandát. smluv  392 443 

Nájemné  124 930 

Režie  191 207 

Dary, čl. přísp.  47 526 

Evangelizace  7 580 

Celkem  1 327 932 

Výsledek hospodaření  69 835 

Zůstatek na účtu k 31. 8. 2018  1 491 594 

Pozn.: Podrobnější vyčíslení příjmů a výdajů je v roční výsledovce regionu (2017–2018), která 
je k dispozici u pastora regionu.

HODNOCENÍ

CHARAKTERISTIKA REGIONU
Region je složen z lidí různých věkových kategorii . Máme mnoho rodin s dětmi, řadu mladých 
lidí, střední generaci a také seniorů . Lidí svobodných, rozvedených, ovdovělých . 

HODNOCENÍ MINULÉHO ROKU 
Region se scházel 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 chvály a modlitby na stejném místě . Měli 
jsme další modlitební akci za naši ulici, kde je několik nevěstinců . Na Vánoce jsme hráli vlastní 
divadelní představení . V červenci jsme měli společnou regionální dovolenou v penzionu Nová 
louka u  Písku společně s  regionem Hostivař . Společná dovolená se velmi podařila . Programy, 
počasí, společenství, atd . Během roku se pak na bohoslužbách i na čtvrtečních programech obje-
vovali noví hosté a počet lidí začal narůstat .

English Club v Úvalech
Scházel se v pátek u Güttnerových doma v Úvalech, a účastnilo se ho průměrně 10 dětí (z věří-
cích i nevěřících rodin) . Kromě učení se angličtiny (písničky, konverzace, kvíz, film) děti měly 
možnost si v diskuzi s vedoucími povídat o vztahu s Bohem . Vedoucí byla Dagmar Güttherová . 
Pomocníci: Nat Güttner, Lucka Trávníčková, Jana Baumruková a další .
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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 venku na náměstí roz-
dávali apple cider a perníčky, četli z Bible a zpívali vánoční písně . Skupinka také organizovala kurz 
manželských večerů a poté i Alfu ve Škvorci u Úval .

V létě proběhl opět English camp, kterého se účastnilo 100 dětí, většinou místních a nevě-
řícíh. Tábor proběhl ve spolupráci se sborem ze sítě Harvest Ministry v Pensylvánii.

Sederová večeře letos probíhala v „menším“ rozsahu – hosté byli pozváni do rodin.
Čtvrtým rokem se konal Sportovní klub pro děti 2. stupně – florbal, ringo, frisbee + bib-

lický příběh.

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 vždy pro tento čas uvolněna v budově 
místního sboru CB .

Skupinka Praha-východ (Mnichovice, Pětihosty a okolí)
Skupinku, kterou vede Martin Benc, navštěvovalo sedm lidí z okolí . Z toho dva lidé nejsou čle-
nové našeho sboru . Skupinka se modlila za kraj východně od Prahy, kde žijeme, za lidi v moci po-
stavené a další . Někteří členové se podíleli na akcích v kostele CČSH v Mnichovicích, chválách ka-
ždý týden  v  Husově sboru v  Čerčanech a  modlitebních setkáních s  dalšími křesťany různých 
denominací v okolí . Několikrát v minulých letech skupinka uspořádala v Mnichovicích chvály . 
Na skupince jsme v minulém roce pokřtili jednu sestru a vyrobili webovou stránku s pozváním 
na skupinku pro hledající lidi .

Skupinka v Dejvicích
Pod vedením Martina Bergnera, s pomocí Aranky Bergnerové se skupinka scházela 1x za 14 dní 
v max . počtu 8 lidí . Z toho 6 lidí jsou členové regionu . Program skupinky bylo zamyšlení nad bi-
blickým tématem, ve kterém se střídali členové skupinky a společné modlitby . Koncem školního 
roku byly využívány materiály Restart z dílny T4T (training for trainers) .

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, pod vedením Ondřeje Pumra, se dále scházela na různých mís-
tech v Praze během školního roku 1 x za dva týdny . Na programu byly společné modlitby, sdílení 
a vyučování . Součástí skupinky bylo také několik společných výletů . 

Domácí skupinka v Suchdole
Skupinku, 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 . Vždy v  pátek 
večer a se společným jídlem . Potom společné sdílení, chvály a modlitby .

Nedělní škola KS Praha-střed
V jednotlivých odděleních program dle plánu KS . Mládež  1x za měsíc program na aktuální té-
mata . Na Vánoce hrály  děti divadlo . V průběhu školního roku se některé z dětí podílely na spo-
lečných chválách .  V dubnu projektový měsíc se zaměřením na seniory našeho regionu . V červnu 
výlet do štoly v Jílovém u Prahy, určeno pro rodiče s dětmi . 
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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 dávat na změnu našeho myšlení . Budeme si připomínat kým 
jsme v Kristu a budeme o sobě vyznávat zaslíbení a pravdy, které jsou v Bibli o nás . 

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

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

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

Současně usilujeme o to, abychom byli společenstvím všech generací, kde najdou své místo 
děti, mládež, dospělí mladší, střední generace i senioři . Stejně tak i celé rodiny, lidé z 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“ .

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 lidi, ale zároveň se nebudeme „přizpůsobovat tomuto 
věku/světu“ v tom smyslu, že budeme dělat kompromisy s Božími pravdami anebo tím omezíme 
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 mimo sborového života . Dále za jejich podporu v oblasti modliteb, financí i praktické 
služby . Jsme vděčni za  jejich čas, energii a povzbuzení . Za  to, že nemyslí jen na  sebe, ale také 
na druhé . Jsme za ně Bohu vděčni .

Zpracoval: Petr Kácha
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VÝROČNÍ ZPRÁVA REGIONU VÝCHOD ZA ROK 2017/2018 

VEDENÍ
Pastor: Otakar Kunzmann sr .
Starší: Otakar Kunzmann jr ., Jan Krišica, Petr Nový
Diakoni: Petr a Jiřina Homolkovi
Vedoucí skupinek: Jaroslav Novák, Petr Homolka, Michaela Maratová, Otakar a Marie 

Kunzmannovi, Renata Kunzmannová sr ., Věra Hájková, Jan Krišica, Luboš Patočka, Petr 
Nový, Ivan Ženíšek, Hana Pospíšilová, Pavel Ondrák

DALŠÍ SLUŽBY
a) dětem: Petr Mourek, Andrea Címlová, Sára Vávrová, Rút Vávrová, Šárka Kunzová
b) chvály: Anna Kunzmannová, Otakar Kunzmann jr ., Renata Kunzmannová jr ., Jakub 

Homolka, Johana Zárubová, Veronika Zárubová, Ben Drápal, Radka Novotná a hosté
c) pokladník: Karel Říha
d) příprava večeře Páně: Karel a Kristýna Říhovi, Petr Homolka
e) zástupce za region ve mzdové komisi: Alena Voltová
f) zástupce v grantové komisi: Vít Záruba
g) zástupce v misijní radě: Petr Hrdina, Marie Kunzmannová
h) kázání: Otakar Kunzmann sr ., Otakar Kunzmann jr ., Ben Drápal, Jaroslav Novák, Lubomír 

Ondráček, Petr Nový, Jiří Bukovský, Jan Krišica, Marta Hrabcová, Hana Pospíšilová, Hrdina 
Petr, Pavel Ondrák

ch) modlitebně-prorocký tým: Jana Říhová, Libuše Mašlejová, Jaroslav Novák, Hana 
Pospíšilová, Andrea Címlová, Petra Macáková

i) vedení shromáždění – Jiřina Homolková, Zuzana Mourková, Petr Nový, Petr Hrdina, Luboš 
Patočka, Otakar Kunzmann sr .

j) narozeninový servis – Renata Kunzmannová sr ., Kristýna Říhová, Veronika Zárubová, 
Růžena Poborská, Lucie Zárubová, Magdalena Louthanová

k) regionální modlitební – Jana Říhová, Libuše Mašlejová a vypomáhali Zuzana Mourková, 
Petr Homolka a Otakar Kunzmann sr .

l) modlitební kouty – Michel Jabali
m) zvučení – Bohuslav Címl, Ivan Ženíšek, David Záruba, Stanislav Pospíšil,  

Otakar Kunzmann jr .
n) nahrávání kázání – Petr Čihák
o) nástěnka – Kristýna Říhová
p) bulletin – Jakub Homolka, Jiřina Homolková
q) promítání – Jakub a Matěj Homolkovi, Daniela Homolková, Petr Hrdina jr .
r) knihovna – František Hrabec
s) praní ručníků – Libuše Mašlejová
t) dopisovatel do Sborového dopisu – Zuzana Mourková
u) občerstvení – Věra Hájková, Růžena Poborská, Martina Čiháková, Eva Hrabcová, Johana 

a Jan Vraštilovi, Lili Vondrová, Jiřina Homolková, Karel Říha, František Hrabec

PERSONÁLNÍ ZPRÁVY
Vstupy: Lucie Zárubová, Michaela Štruncová, Ruth Kubíčková,  

 Tereza Ondráková (přestup z kategorie dětí do dospělých)
Narození:  Josefina Vraštilová
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Celkem přibylo: dospělých – 4 
 dětí – 1

Výstupy: Lucie Urbanovská
Úmrtí:  Jitka Holubová
Celkem ubylo: dospělých – 2 

 dětí – 1
Křty:  Dominik Vondra, Přemysl Bezunk 
Svatby:  Tomáš Gajdušek a Martina Fotrová, Přemysl Bezunk a Jitka Vaculíková,  

 Petr Chvátal a Šárka Kunzová
Počty členů k 31. 8. 2018:

 počet dospělých členů – 91
 počet pokřtěných dětí (do 18 let – 8
 počet nepokřtěných dětí (do 18 let) – 18
 počet členů dlouhodobě v zahraničí a pod . – 1

FINANČNÍ ZPRÁVA REGIONU VÝCHOD (v celých Kč)
Příjmy

Desátky  1 603 114 

Ostatní  27 799 

Celkem  1 630 913 

Výdaje

Podíl na společ. sb. výdajích  312 607 

Podíl na misijním fondu  64 125 

Podíl na výdajích mládeže  72 140 

Podíl na stavebním fondu  160 311 

Podíl na darech navenek  48 093 

Mzdy vč. mandát. smluv  166 149 

Nájemné  117 290 

Režie  179 430 

Dary, čl. přísp.  269 315 

Evangelizace  7 504 

Celkem  1 396 965 

Výsledek hospodaření  233 948 

Zůstatek na účtu k 31. 8. 2018  1 789 649 

AKCE A SPECIÁLNÍ ČINNOSTI BĚHEM ROKU

PRO REGION
a) Regionální dovolená – ohlédneme-li se za letošní regionální dovolenou, kterou jsme strávili 

v horské chatě kousek od Jáchymova obklopeni krásnými krušnohorskými lesy s výhledem 
na Klínovec, říkáme si, kolik úžasných věcí jsme během ní mohli společně prožít . To nej-
lepší nám Bůh připravil už na začátek . V neděli dopoledne jsme navštívili naše sourozence 
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v KS Nejdek, kteří nás velmi mile přijali . Během bohoslužeb jsme si vzájemně posloužili, 
společně jsme chválili našeho Pána a zazněla spousta silných svědectví . Přicházeli další 
a další lidé, aby řekli, jak mocně Bůh jednal v jejich životech nebo v životech jejich blízkých . 
Celý ten čas byl naplněný Boží přítomností a naší vděčností Tomu, který nás miluje, stojí 
při nás a neopouští nás, když procházíme těžkými chvílemi . Po zbytek týdne jsme si užívali 
výletů, koupání, tvoření z Fima a z plastových lahví a nechyběly ani večerní programy, tento-
krát na téma Hranice, večer chval, skvělá bojovka pro děti a závěrečný táborák .

b) Pozvání na večeři jako forma poděkování všem regionálním služebníkům a vedoucím za je-
jich obětavou službu .

c) 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, a pokračovala i dlouhodobá fi-
nanční podpora naší misionářky Markéty v Řecku .

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

e) Časově omezená skupinka pod vedením Pavla Ondráka na téma „Zbavit se strachu z mlu-
vení“ .

f) Časově omezená skupinka pod vedením Hany Pospíšilové na téma „Uzdrav má zranění“ .
g) Jarní a podzimní výlet do přírody v okolí Prahy pod vedením Petra a Jiřky Homolkových  

nejen pro členy regionu, ale i jejich přátelé a příbuzné . 
h) Setkání každý měsíc pro regionální teenagery – Olga Hrdinová
ch) Setkání mužů regionu v červnu

MIMO REGION 
a) Série vyučování na téma „Boží generálové“ – Petr Nový
b) Účast v revizní komisi sboru – Pavel Ondrák
c) Účast ve sborovém modlitebním týmu – Jana Říhová, Marianna Horváthová
d) Účast ve službě „Místa uzdravení“ – Jitka Vaculíková, Jiří Mašlej jr .
e) Účast ve správní radě Nadačního fondu překladu Bible – Pavel Louthan
f) Účast v týmu „Boží radost v ulicích“ – Petra Macáková, Radka Novotná, Milad Jabali, 

Michaela Macáková, Lucie Zárubová
g) Misionáři modliteb v IHOPP – Radka Novotná, Johanka Zárubová a další modlitebníci – 

Veronika Zárubová, David Záruba, Lucie Zárubová, Michaela Macáková
h) Vyučování na kurzu „Užívání duchovních darů“ – Petra Macáková

CHARAKTERISTIKA REGIONU
Jsme regionem, který v posledních letech roste . Není to růst dramatický, ale o růstu se hovořit dá . 
Přicházejí lidé všech věkových kategorií . Od studentů po důchodce . Máme z toho samozřejmě 
radost, ale zároveň je to pro nás i výzva . Chceme tak být regionem, kde se všichni členové budou 
cítit přijatí, ale budou si i vědomi toho, že region bude takový, jaký si ho – s Boží pomocí – všichni 
společně uděláme . Je pro nás velikou radostí, když se například jeden člen našeho regionu zapojí 
do Alfy jako vedoucí u stolu, a přitom byl ještě před rokem na ni pozván jako host . Je velikým po-
vzbuzením objevovat a dávat prostor novým kazatelům, vedoucím shromáždění, modlitebníkům, 
pastoračně obdarovaným lidem, novým vedoucím skupinek . Lidem, kteří nejsou nastaveni jen 
na přijímání, ale i na dávání . 
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ČÍM JSME PROSPĚLI OSTATNÍM 
a) Finanční podpora organizací: Křesťanská misijní společnosti, IHOPP, Mládež pro Krista, 

Teen Challenge – centrum dětí a mládeže na Žižkově, Středisko Víteček – denní stacionář, 
Křesťanské společenství mládeže, Nadační fond KMS – podpora misionářky „Markéty“, 
Radky Rusínové a Luboše Patočky . 

b) Výpomoc na sborové Alfě na Palmovce – Renata Kunzmannová sr ., Otakar Kunzmann sr ., 
Petr Hrdina sr . – vedoucí stolů, Jiří Trojánek, Petr Vávra a Petr Chvátal v technickém týmu

c) Personální výpomoc v týmu, který realizuje Kroužky na Palmovce – Kristýna Říhová, 
Olga Hrdinová

d) Modlitebně pastorační služby lidem, kteří potřebují vnitřní uzdravení. V týmu slouží čle-
nové regionu – absolventi školy křesťanského poradenství „Nová škola DNA” na Slovensku 
– Petr Nový, Hana Pospíšilová, Lenka Pucová, Stanislav Pospíšil

e) Stálá služba na sborovém shromáždění – Karel Holub, Petra Macáková

HODNOCENÍ MINULÉHO ROKU
Pokud ve výroční zprávě za rok 2016/17 bylo ve výhledu napsáno, že bychom se rádi posunuli 
v oblasti učednictví, tak to se nám myslím dařilo . Vznikly například dvě specializované skupinky, 
kdy jedna měla za úkol zbavit lidi strachu z mluvení na veřejnosti a druhá měla členkám pomoci 
v otázce sebepřijetí . Úspěšné bylo i naše fungování na sborové Alfě . Průběžně fungoval i projekt 
„3+2+1“, o kterém jsme psali ve výroční zprávě za minulý rok . V červnu došlo k ukončení procesu 
předávání kompetencí z končícího na nového vedoucího regionálních chval . 

Hodnocení vedoucího služby dětem
V roce 2017/2018 jsme měli děti školního i předškolního věku . V obou skupinách byly průměrně 
4 děti . Ve školním oddělení jsme se zabývali tématem Milosti, zpracovaným na základě učebních 
plánů, které jsou součástí pětiletého cyklu, podle kterého školní děti vyučujeme . Naším cílem 
bylo dětem ukázat, jak se Boží milost k lidem od stvoření projevovala, a jak ji můžeme ve svých 
životech naplňovat i dnes . Poslední neděli před Štědrým dnem jsme všichni společně oslavili na-
rození Ježíše Krista . Děti dostaly k Vánocům knihy . Poslední předprázdninové setkání nedělky 
proběhlo venku, kde jsme si s dětmi zahráli několik her . Před rozloučením jsme se za děti modlili 
a požehnali jsme jim .

Petr Mourek

Hodnocení vedoucího chval
Uplynulý rok 2017/2018 hodnotím jako velmi požehnaný a úspěšný – velkou změnou a úspě-
chem je zejména to, že se podařil proces předávání vedení chval Benovi . Učednictví, předávání 
hodnot a přebírání zodpovědnosti je nelehký úkol, učí nás pokoře, trpělivosti a také ochotě risko-
vat a podřídit se vedení Duchu svatému ve věcech, které jsou pro nás nové . 

Také jsem ráda, že je ve chválách dostatek služebníků, kteří jsou ochotní hrát, a díky tomu se 
nám podařilo zajistit chvály na všech regionálních bohoslužbách . Dostatek chváličů se, myslím, 
projevuje i  tím, že nikdo není přetěžován nad své síly a všichni stávající chváliči jsou ochotní 
ve službě pokračovat i dalším rokem . Mnozí se pak navíc účastní i jiných sborových i mimo sbo-
rových aktivit, a jsou tak skvělou vizitkou našeho regionu . Nad to to jsou i výborní hudebníci, 
na které můžeme být my všichni ostatní právem hrdí . 

Anna Kunzmannová

Hodnocení vedoucího modlitebně prorockého týmu 
V uplynulém školním roce jsme i nadále očekávali na Boží vedení a rozsuzovali přijatá slova . Loni 
náš tým plánoval spolupráci s IHOPP, která se částečně dařila . Budeme hledat, jak v této oblasti 
dál . Obvykle jednou měsíčně jsme na bohoslužbách vyřizovali to, co jsme na našich setkáních 
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přijali . Koncem roku nás vedení požádalo, abychom se modlili, co nám chce Pán říci k dalším 
období . Slova jsme předali vedení a postupně je budeme vyřizovat na shromáždění . Pokračovali 
jsme v setkáních se služebníky, modlili se za ně a vyřizovali jim slova, která jsme vnímali, že pro 
ně Pán má . V následujícím školním roce v tom chceme pokračovat a rádi bychom nabídli tuto 
službu i lidem, jejichž služba přesahuje hranice regionu . Na dalších setkáních se chceme více vě-
novat modlitbám za naše nástupce . Povzbuzujeme lidi s prorockým obdarováním, aby se účastnili 
Kurzu užívání duchovních darů . Vidíme jako důležité, abychom nestagnovali a vzdělávali se tak, 
abychom byli ještě použitelnější pro Boží království .

Jana Říhová

VÝHLED DO OBDOBÍ 2018/19
Určitě máme v plánu pokračovat v trendu být regionem, který bude mít víc učedníků, než pasiv-
ních věřících . Chceme být takovým SDU- středním duchovním učilištěm . Budovat se v oslovo-
vání nevěřících – v evangelizaci, učit se stát v přímluvných modlitbách, prohlubovat si biblické 
znalosti, ale zároveň se nestat nějakou uzavřenou skupinou lidí, kde se noví hosté nebudou cítit 
přijatí, a kde se ztratí i pocit sounáležitosti a povědomí, že region bude takový, jaký si ho společně, 
s Boží pomocí, uděláme . 

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

VÝROČNÍ ZPRÁVA REGIONU ZÁPAD ZA ROK 2017/2018

VEDENÍ
Starší: Miroslav Bálek, Jiří Bukovský, Richard Roušal, Petr Zůna
Diakoni: Jakub Černý, Renata Padevětová
Vedoucí skupinek: Miroslav Bálek, Martina Černá, Jakub Černý, Alena Krejčíková, Renata 

Padevětová, Richard Roušal, Lucie Roušalová, Petr Zůna

DALŠÍ SLUŽBY
a) dětem: Renata Padevětová, Radka Petrasová, Renata Zapadlová
b) chvály: Matyáš Bálek, Miroslav Bálek, David Mušínský, Marek Mušínský, Miloš Padevět jr ., 

Michal Petras, Richard Roušal 
 . . . a hosté: Jan Gagalík, Kateřina Knopová s kapelou

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 

 . . .a hosté: Harry Benson, Pete Game, Michal Klesnil, Lubomír Ondráček, Ruslan Pirožak, 
Sergej Mihál, Jiří Miklóš

g) letní tábory: tábor Levitů – Jakub a Martina Černí, Miloš a Renata Padevětovi, Miloš 
Padevět jr .

h) příprava občerstvení: Hana Bálková, Daniela Brecherová, Alena Krejčíková, Lucie 
Roušalová, Renata Zapadlová

i) výroba Zápaďáčku: Jakub Černý, Mirek Jarolím
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j) administrativní práce: Renata Padevětová
k) gratulace k narozeninám: Zdena Brázdilová
l) uspořádání stolu s letáčky: Periklis Awramovszky 
m) technická podpora na shromáždění: Jakub Černý, Miloš Padevět jr ., Ondřej Semilský 
n) vedení shromáždění: Richard Roušal, Jiří Bukovský, Jakub Černý, Renata Padevětová
o) tým M4 Barrandov: Jakub a Martina Černí, Miroslav a Hana Bálkovi, Alena Krejčíková 
p) sborový prorocko-modlitební tým: Bohuslav Zapadlo, Zdena Brázdilová
q) jazykové korektury: Zdena Brázdilová
r) sborová nedělka: Renata Padevětová

PERSONÁLNÍ ZPRÁVY
Vstupy:  Mirek Jarolím, Sandra Jarolímová
Celkem přibylo: dospělých – 2 

 dětí – 0
Výstupy: Jakub a Dorothea Zůnovi (přestup na region Střed)
Celkem ubylo: dospělých – 2 

 dětí – 1
Svatby: Mirek Jarolím a Sandra Pečenková
Křty:  Jan Červeňák, Matúš Dunka, Mirek Jarolím, Sandra Pečenková (Jarolímová)
Počty členů k 31. 8. 2018:

 počet dospělých členů – 41
 počet pokřtěných dětí (do 18 let) – 3
 počet nepokřtěných dětí (do 18 let) – 10
 počet členů dlouhodobě v zahraničí apod . – 3

AKCE A SPECIÁLNÍ ČINNOSTI BĚHEM ROKU

PRO REGION
a) tábory: Tábor Levitů (18 . 8 . – 25 . 8 . 2018)

MIMO REGION
a) evangelizace

•	 Misijní aktivity na Barrandově: Barrandovské setkávání nad Biblí (1x měsíčně); 4 mi-
niskupinky; pravidelné sousedské grilování; občasné rozdávání horkých nápojů a zvaní 
na akce; evangelizační aktivity se zahraničními týmy .

•	 Misijní aktivity na regionu: Regionální kurzy Alfa (2 běhy) .

FINANČNÍ ZPRÁVA REGIONU ZÁPAD (v celých Kč)
Příjmy

Desátky  600 403 

Ostatní  158 352 

Celkem  758 755 

Výdaje

Podíl na společ. sb. výdajích  117 079 

Podíl na misijním fondu  24 016 

Podíl na výdajích mládeže  27 018 
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Podíl na stavebním fondu  60 040 

Podíl na darech navenek  18 012 

Mzdy vč. mandát. smluv  194 250 

Nájemné  90 300 

Režie  105 244 

Dary, čl. přísp.  45 764 

Evangelizace  6 876 

Celkem  688 599 

Výsledek hospodaření  70 156 

Zůstatek na účtu k 31. 8. 2018  1 012 316 

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 během minulého roku 
pohybovala kolem 30 lidí . Mezi nimi jsou krom členů vždy také hosté, kteří ke sboru nepatří . 
Těžiště služby se nachází jednak 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 
přesahují . 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 . Výrazně se podílejí na akci 
„Radost v ulicích“ . Lidé z regionu se také významně podílejí na organizaci tábora Levitů . Zapojují 
se do pořádání sborových kurzů . 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 (mládežnické akce, konference) . Zdena Brázdilová se podílí na činnosti divadel-
ního souboru Kairos II . 

HODNOCENÍ MINULÉHO ROKU
Poslední rok jsme na regionu neprožívali ani nějaké otřesy, ani výrazný růst . Velkým povzbu-
zením byly kurzy Alfa, které jsme poprvé pořádali samostatně jako region, a to hned ve dvou 
bězích . Jak podzimní, tak jarní běh kurzů probíhal v  salónku restaurace Mlejn na  Praze  13 . 
Na kurzech panovala příjemná atmosféra, prohlubovaly se vztahy a hosté měli možnost poznávat 
Pána . Většina zůstává v kontaktu a objevila se i na regionu . Na podzim 2018 se chystá křest jedné 
z účastnic kurzu . 

Povzbuzením jsou také pokračující mužské a ženské skupinky, které se zaměřují na sdílení a vzá-
jemnou modlitbu . Další radostnou událostí byl křest Mirka a Sandry Jarolímových, kteří přišli 
na region po akci Awakening Europe . V únoru 2018 měli svatbu a poté vstoupili na region . Během 
roku proběhly ještě další dva křty lidí, kteří zakotvili jinde nebo zatím na  region nevstoupili . 
Na nedělní bohoslužby začali chodit také někteří z účastníků kurzů Alfa . I přes tyto povzbudivé 
události zatím počet členů regionu neroste a účast na nedělních bohoslužbách mírně klesla, což 
je dáno odchodem, pobytem v zahraničí, nemocí či neúčastí jiných členů regionu . Bohoslužby 
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probíhají i nadále v Komunitním centru sv . Prokopa v Nových Butovicích . Po Vánocích jsme se 
ale přesunuli do jiné místnosti v téže budově a dále také vyhlížíme nové prostory . Povzbuzením 
bylo zapojení mladých, kteří na  regionu vyrostli, do  chval . Pravidelně se na  regionu modlíme 
za sborovou misionářku „Markétu“ a finančně ji podporujeme . V létě jsme se jako i minulé roky 
scházeli na společných, hojně navštěvovaných regionálních skupinkách .

Během roku také pokračovaly aktivity na  Barrandově, kde pětičlenný tým z  regionu spolu 
s americkým párem Brianem a Allie McClureovými pracuje na založení samostatného regionu . 
Probíhaly pravidelné miniskupinky, veřejné grilování, Barrandovské setkání nad Biblí, které bylo 
pravidelně jednou za měsíc . Přestože řada lidí byla oslovena a pravidelně chodí na programy nebo 
různé církevní aktivity, nikdo z nich zatím nebyl pokřtěn a nepřipojil se k církvi . První člověk se 
ale začal na křest připravovat . Jde o jednu z účastnic kurzů Alfa, která se dlouhodobě účastnila 
také aktivit na Barrandově . Máme z toho radost a těšíme se, že budou následovat další . Založení 
nového regionu je možné, až když začnou přibývat lidé na Barrandově i na regionu . Za Barrandov 
se na regionu pravidelně modlíme a vyhlížíme, že uvidíme hojné ovoce této práce . 

VÝHLED DO BUDOUCNA
Minulý rok bylo cítit, že roste touha se modlit a nést evangelium lidem kolem nás . To vyústilo 
mimo jiné ve dvojí běh kurzů Alfa, které se vydařily . Zůstávají kontakty s účastníky . Chceme se 
jim dále věnovat, zvát další a v plánu máme i další kurzy Alfa . Velkou radostí je připravovaný křest 
prvního člověka, který dlouhodobě poznával Pána skrz lidi a aktivity na Barrandově . Vyhlížíme, 
že tato práce bude pokračovat . Přestože to jde pomaleji, než bychom si přáli, nechceme polevit 
a věříme, že Pán se k této práci přizná . Vyhlížíme růst a chceme dál usilovat také o oslovení svého 
okolí na Praze 13 . 

Naší touhou zůstává to, abychom byli regionem, kde se lidé znají, povzbuzují se na  cestě 
s Pánem a společně nesou své starosti . 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)


