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SBOR KŘESŤANSKÉ SPOLEČENSTVÍ PRAHA

Sbor Křesťanské společenství Praha je součástí Církve Křesťanská společenství. Vznikl histo-
ricky svým vydělením z Českobratrské církve evangelické v roce 1990. Jmenoval se Křesťanské 
společenství Maniny a současný název přijal při registraci Církve KS.

V čele Církve KS je Rada ve složení: Marek Prosner – senior KS (KS Klatovy), Tomáš Božov-
ský (pastor KS Praha Sever), Jan Cvejn (pastor KS Děčín) 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 2019 měla Církev KS 43 místních sborů a misijních skupin, 
cca 1 800 dospělých členů a 800 dětí a mládeže.

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 součas-
ným strategickým cílem je pokrýt Prahu cca 25 regiony o průměrné velikosti zhruba 100 dospělých 
členů tak, aby obyvatelé Prahy měli shromáždění v dosahu svého bydliště.
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ZÁMĚR KS PRAHA

• KS Praha existuje v prvé řadě ne kvůli lidem, ale kvůli Bohu. Chceme Bohu sloužit 
a oslavovat Ho, naší touhou je, aby z našich životů měl radost a aby Mu bylo na našich 
shromážděních dobře.

• Chceme být místem, kde zranění, zoufalí a hledající lidé mohou najít lásku, přijetí, pomoc, 
naději, odpuštění, vedení a povzbuzení.

• Chceme sdílet radostnou zvěst o Pánu Ježíši Kristu s obyvateli města Prahy a okolí.
• Chceme být rostoucím společenstvím, v němž se učíme žít mezi sebou v lásce a kde po-

znáváme „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 obe-
cenství 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 spo-

lečenství v naší zemi, jakož i pro jiné pražské a mimopražské sbory, a to různými způsoby.
• Věříme, že toto je Boží plán pro nás a chceme jej naplňovat k Boží slávě.

HODNOTY

Nedlouho po svém vzniku přijal sbor následující čtyři hodnoty pro svůj život:
1) Víra založená na Božím 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

STARŠÍ A DIAKONI SE ZAMĚŘENÍM NA JEDNOTLIVÉ REGIONY SKS PRAHA
Region Hostivař

Starší: Josef Hejnic a Václav Kordula
Region Jih

Starší: Stanislav Roubal
Region Jihovýchod

Pastor: Zdeněk Rašovský
Region Palmovka

Pastor: Tomáš Dittrich
Starší: Šimon Dittrich (od března), Tomáš Dostálek, 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 sr.
Starší: Jan Krišica, Otakar Kunzmann jr. 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
Vedoucí služby dětem: Renata Padevětová
Vedoucí služby mládeži: Dita Frantíková
Vedoucí služby chval: David Bukáček
Účetní: Jiřina Homolková
Sekretářka: Magdalena Louthanová
Vedoucí technického zabezpečení: Petr Vlasák
Šéfredaktor Sborového dopisu: Anna Slobodová
Vedoucí sborových modlitebních: Otakar Kunzmann sr., Anna Slobodová, Oldřiška Šípová
Vedoucí kurzů Alfa: Tomáš Božovský
Vedoucí kurzu Základy: Tomáš Dittrich
Vedoucí grantové komise: Dan Frantík
Vedoucí misijní rady: Jaroslav Sloboda
Vedoucí mzdové komise: Jiří Šebek
Revizní komise: Arnošt Kobylka, Jana Poláčková, Vladimír Vácha, Pavel Ondrák
Misionáři vyslaní dlouhodobě do zahraničí: Dohnalovi
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Vedoucí prorocko-modlitebního týmu: Daniel Gawlik

PRACOVNÍCI SBORU
k 31. 8. 2020 (zaměstnanci, mandátní smlouvy, OSVČ, nejsou uvedené DPP na jednorázové činnosti)
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
David Bukáček/chvály/2/5/kmen
Petr Kácha/pastor, člen vedení sboru/7/8/Střed/1/8/kmen
Tomáš Dittrich/pastor/3/4/Palmovka
Jiří a Lucie Beštovi/diakoni/fakturují dle odvedené práce/Palmovka
Zdeněk Rašovský/pastor/1/4/Jihovýchod
Otakar Kunzmann sr./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
Vojtěch Urban/příprava vzniku regionu Černý Most – Přístav a pomoc vedení sboru/2/5/Černý 
Most a kmen
Jan Adamec/DPP dle odvedené práce/Jih
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VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA OBDOBÍ ZÁŘÍ 2019 – SRPEN 2020
V našem regionálním sboru se většina jeho života odehrává na regionech a na regionálních sku-
pinkách a dále v rámci některých společných aktivit. O životě jednotlivých regionů a společných 
aktivitách hovoří zprávy v další části Almanachu. V této úvodní zprávě zmiňuji jen společné věci 
celého sboru a některé mimořádné události.

Život sboru výrazně ovlivnila epidemie Covid – 19, kvůli níž byla od poloviny března do 
začátku června v podstatě zastavena veškerá shromáždění, rovněž ve zbytku června a přes prázd-
niny jsme byli omezováni karanténními opatřeními. Většina shromáždění se konala online, a to 
byla nová zkušenost jak pro kazatele a hudebníky, tak pro členy sboru. Postupně se nám dařilo 
zlepšovat vedle obsahu i vizuální a technickou stránku přenosů.

Celý sbor se scházel do března k bohoslužbám první neděli v měsíci v KD Ládví a dále jsme 
měli společná shromáždění během letních prázdnin. Tentokrát se nám podařilo mít shromáždění 
v prostorách Gauče ve Stromovce ve venkovním prostoru, kde byla velmi příjemná atmosféra a bylo 
jednodušší zvát hosty. Na všech těchto shromážděních sloužili sborové hudební kapely a kazatelé 
a měli jsme i několik hostů. V létě jsme pro všechna kázání zvolili texty z evangelií. Určitým pře-
trvávajícím negativem bylo, že se někteří členové celé prázdniny života sboru neúčastnili. Během 
léta jsme pořádali několik táborů pro děti a mládež a většina regionů měla své regionální dovolené. 
Z důvodu karanténních opatření jsme mohli uspořádat pouze misijní výjezd na Slovensko.

Každou druhou neděli v měsíci se s výjimkou léta scházela na svém speciálním shromáždění 
pod názvem „Šestá“ mládež. O službě mládeže a mládeži obecně pojednává samostatná zpráva.

Sbor byl veden staršovstvem, které se scházelo dle potřeby a mělo jeden (druhý byl zrušen kvůli 
karanténě) víkendový výjezd, který slouží k obecenství, připomenutí vize a hledání v klíčových 
otázkách budoucnosti sboru. V červnu se ještě sešlo staršovstvo k projednání aktuálních věcí. 
Jména starších a jejich působnost je uvedena v jiné části Almanachu. Sborové staršovstvo tvoří 
starší se sborovou nebo regionální působností. Věnovali jsme se také povolání nových starších. 
Proces proběhl ještě v tomto roce, ale kvůli omezením došlo na samotné ustanovení až na podzim.

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 takřka 200 členů, kteří se přímo zapojují do služby ve sboru pravidelně, a mnoho 
dalších, kteří se zapojují příležitostně. Tito služebníci měli jedno 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. Druhé setkání muselo být také zrušeno.

Někteří členové se věnují službě mimo sbor a my průběžně hledáme formy, jak je více pod-
pořit. Obecně chceme dávat prostor a podporu pro realizaci toho, k čemu Bůh jednotlivé lidi 
vede, a to ve sboru i mimo sbor.

Většinou jedenkrát za čtyři týdny se konala sborová modlitební. Modlitba patří k jedné 
z hodnot našeho sboru, a proto se jí chceme věnovat.

Týdenní modlitební stráž 24/7 před Velikonocemi byla naplněna a neměla žádnou mezeru. 
Nemohla ovšem proběhnout jako jiné roky ve sborové budově, ale každý se modlil doma. Před 
Velikonocemi jsme také měli společný sborový půst v délce čtrnácti dnů.

Pořádali jsme víkend chval, do kterého se zapojily ve velké míře i chválící týmy z jiných 
sborů, a dokonce i ze zahraničí. Účast z našeho sboru byla ale nižší než v dřívějších letech, a to 
také kvůli chybám v komunikaci během přípravy, proto jsme se zaměřili na zlepšení této oblasti.

Speciální aktivitou, kterou sbor zaštiťuje, je „Radost v ulicích“ – veřejné chvály a modlitby 
v ulicích Prahy. Na ně často reagují pozitivně i lidé z necírkevního prostředí. Služba byla oproti 
minulému roku omezena jak karanténou, tak změnami ve vedení týmu.
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Pokračovali jsme v duchovním boji za rodinu, a to jak prostřednictvím modlitebních témat 
a článků ve Sborovém dopise, tak pravidelnými kázáními na regionech i na sborovém shromáž-
dění. Povzbudivý byl pokles umělých potratů.

Jako svůj významný úkol stále vidíme zvěstování evangelia. Pořádali jsme opět kurzy Alfa, 
kde se účast blížila hranici kapacity sborového sálu.

Některé aktivity jsou evangelizační jen nepřímo. Pořádáme Manželské večery, kurz Příprava 
na manželství, kurzy Výchova dětí a Výchova teenagerů. Ty jsou primárně určeny pro křesťany, 
ale jsou zváni a účastní se i lidé z necírkevního prostředí, u Přípravy na manželství je lidí z ne-
církevního prostředí významné procento.

Při velikosti našeho sboru není vždy jednoduché předávat informace. Pro jejich předání 
využíváme sborový web a Sborový dopis.

Pokračuje práce na přípravě vzniku dalšího regionu na Barrandově, kde pracuje tým z regi-
onu Západ za podpory misionářů z USA. Na obnově regionu Černý Most – Přístav pracuje tým 
složený ze členů více regionů a připojili se i křesťané, kteří členy sboru nejsou, vznik regionu 
Prosek připravuje tým většinou z regionu Palmovka. Plánované kroky zvláště pro založení regionu 
Prosek byly zmařeny karanténními opatřeními, kvůli kterým nebylo možné pořádat plánovaný 
kurz Výchova dětí a „zkušební“ bohoslužby.

K 31. 8. 2020 bylo ve sboru 520 dospělých, 77 pokřtěných do 18 let a 135 dětí členů sboru. O rok 
dříve byl tento počet 519/83/140. Jedná se tedy o stagnaci, tu vykazuje i účast na regionálních 
shromážděních v době před karanténou. V celém sboru funguje 44 domácích skupinek. Kromě 
nich jsou další skupinky neoficiální a máme také mini skupinky o dvou až třech členech.

Sbor je financován pouze z darů členů sboru a obětavost většiny z nich je příkladná. Příjmy 
z darů členů sboru činily 10 434 986 Kč, což je nárůst o 2,2 % oproti minulému roku.

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 Ministerstva kultury na pořádání festivalu Dny dobrých zpráv. Ten byl ovšem kvůli 
karanténním opatřením zrušen a příspěvek jsme tedy nevyužili.

Sbor spolupracuje s Křesťanským společenstvím mládeže a podporuje jeho činnost, většina 
akcí KSM 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. Jsme součástí 
celé Kristovy církve a rádi spolupracujeme s křesťany v Praze i v okolí. V Praze se setkávají na 
modlitební snídani pravidelně někteří pastoři včetně zástupců našeho sboru. Nepovažujeme se 
za nějaký exklusivní sbor, současně jsme si vědomi svých specifik a povolání, které Bůh svěřil 
speciálně nám a jsme mu za ně vděční.

Děkuji vám, kteří se ve sboru nasazujete ve službě, podporujete ho modlitbami i finančně 
a zapojujete se do obecenství mezi námi. Tento rok byl skutečně netradiční a měli jsme méně 
příležitostí k obecenství. O to víc jsme si mohli uvědomit, jak je pro nás důležitý sbor a vztahy 
v něm. I v této situaci jsme měli možnost Bohu sloužit a já jsem Bohu vděčný, že mu mohu sloužit 
právě v našem sboru.

Lubomír Ondráček
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REVIZNÍ KOMISE
Zápis o revizi účetnictví SKS Praha za období září 2019 – srpen 2020

Revizní komise zjistila následující skutečnosti:
1. Namátkově kontrolovány faktury přijaté v roce 2019 – účetně i formálně jsou v pořádku.
2. Kontrolovány faktury vydané v roce 2019 – účetně i formálně v pořádku.
3. Byla zkontrolována účetní závěrka za rok 2019 – bez závad.
4. Kontrolovány zápisy revize pokladen.
5. Kontrolovány příjmové a výdajové doklady regionu Střed – bez závad a Kmen – u dokla-

dů 19HP/178 a 182 nesouhlasil numerický výpočet v celkové částce 23 Kč.
6. U kupní smlouvy (doklad 19HP/179) není podklad pro stanovení kupní ceny.
7. Fyzicky zkontrolován stav hlavní pokladny, zůstatek k 13. 10. 2020 je 53 838 Kč.
8. Kontrolovány bankovní výpisy v roce 2019 a 2020 – bez závad.
9. Doporučení z předchozí revize byla splněna.

Komise doporučuje:
1. Provádět zákonnou fyzickou inventarizaci majetku, zejména střediska Kmen. Za tímto 

účelem určit inventarizační komisi.
2. Při zahraničních služebních cestách náklady přeúčtovávat kurzem ČNB ke dni zahájení 

služební cesty.
3. Na cestovních dokladech nezapomínat na podpis pracovníka vyslaného na služební 

cestu, že s touto cestou souhlasí.
4. Při pořízení majetku kupní smlouvou je třeba doložit způsob stanovení kupní ceny (např. 

původním nákupním dokladem).

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

V Praze dne: 13. 10. 2020

MZDOVÁ KOMISE
Mzdová komise konstatuje, že v hodnoceném období od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2020 nebyly z hlediska 
dodržování Mzdového předpisu shledány žádné nedostatky.

Za MzK KS Praha:
Jiří Šebek, předseda

GRANTOVÁ KOMISE

Grantová komise se jako poradní orgán staršovstva věnuje žádostem o dary, podpory nebo půjč-
ky, které přichází na sbor, dále je poradním orgánem 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 1× za tři měsíce s výjimkou jara 2020, kdy byla schůz-
ka kvůli nouzovému stavu zrušena. Celkem prošlo prostřednictvím komise za školní rok 
2019/2020 200 000 Kč.
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Podpořeny byly tyto projekty a organizace: KMS, NF překladu Bible, Bétel ČR, z.s. Ovečka, 
Marek Prosner, z.s. České studny.

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 a ETS – VOŠ.

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 také pomoct jim zdravě překonat dospívání a růst k samostatnému zodpověd-
nému rozhodování. Také se snažíme nabízet nejen aktivity zábavné, ale i užitečné druhým, aby 
se mladí učili vidět potřeby kolem sebe a smysluplně je naplňovat. Aktivit mládeže se účastní 
jak děti, jejichž rodiče jsou členy sboru, tak jejich kamarádi a sympatizanti. Celkový okruh 
návštěvníků je poměrně rozsáhlý, čítá kolem 300 osob ročně. Jádrem skupiny jsou účastníci 
pravidelných týdenních setkání, kde se v součtu sejde průměrně 50–80 osob týdně (v závislosti 
na roční době, větší účast je v zimních měsících a po hlavních prázdninách, nejnižší v červnu). 
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: Štěpánka Krišicová, která v tomto roce převzala vedení mládeže 
od Michala Klesnila (odrost), kolektivní vedení Lukáš Ondráček, Matouš Neužil (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, např. 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, English camp, Teen Camp a zahraniční misijní výjezd (v létě 2019 proběhl opět do 
Galanty a Pezinku na Slovensku a do Estonska). V létě 2020 jsme kvůli karanténním omezením 
mohli pořádat pouze výjezd na Slovensko, ostatní plánované výjezdy byly zrušeny.

Vždy druhou neděli v měsíci se pravidelně koná mládežnické shromáždění Šestá. Vzhledem 
k epidemiologickým opatřením první poloviny roku 2020 došlo ovšem k určitým změnám, jak 
vyplývá z popisu jednotlivých aktivit níže.
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Podzimní konference: V pěkných prostorách kutnohorského gymnázia Jiřího Ortena jsme strávili 
4 dny nabité programem. Byli tu s námi mladí ze tří dalších měst Čech, celkem se nás sešlo okolo 
120. Hlavními vedoucími akce byli Štěpánka a Ondřej Krišicovi. Kromě nich se zapojilo asi 30 
mladých jako vedoucí a pomocníci, ti se podíleli na organizaci workshopů, sportů, seminářů, 
vedení malých skupinek a podobně.

Silvestr: Silvestr proběhl v roce 2019 v Semilech v objektu skautské základny. Akce se zúčastnilo 
asi 50 mladých (plná ubytovací kapacita) s vedoucími. Akci vedli Alžběta a David Bukáčkovi, 
Lucie Frantíková, Martina Gabryszová, Čeněk Rykl. Tématem celého pobytu bylo přátelství. Téma 
se prolínalo jak večerními programy, tak semináři a také zábavným silvestrovským večerem.

Go camp: Go camp tradičně probíhá v době Velikonoc. Termín Velikonoc letos připadl na du-
ben, kdy byla v Čechách vyhlášena karanténní opatření. Proto jsme k velké lítosti museli akci 
poprvé po 22 letech zrušit.

English camp: Plánování letního tábora s angličtinou, který pravidelně vedou Kateřina a Štěpán 
Vávrovi, probíhalo ještě v první čtvrtině roku 2020. Když se ovšem ujasnilo, že americkému 
týmu nebude vzhledem k situaci s Covid-19 dovoleno přijet, bylo nutno English camp zrušit.

Teen camp: Jsme velmi vděční Bohu, že právě Teen camp letos bylo možné realizovat. Po jarní 
karanténě a omezení aktivit během léta byli mladí nadšení, že jsou spolu. Měli velký zájem 
o Bibli, semináře na různá témata, o společný čas zpívání Bohu. Teen camp je největší společnou 
akcí mládeže, tábor ve festivalovém stylu. Letos se konal v Hrachově, v ubytovacím středisku 
Kymevo společnosti Starline. I přes technické potíže ze strany ubytovatele jsme prožili skvělý 
čas. Odjížděli jsme povzbuzeni a plni elánu zvládnout podzim, o kterém jsme předpokládali, že 
by nemusel být snadný a že by se opět mohlo stát, že se uvidíme jen online, k čemuž také došlo. 
Vedoucími akce byli Daniela a Jakub Homolkovi, Jiří Mašlej, Ondřej Neužil, Lukáš Ondráček, 
Martina Gabryszová, Čeněk Rykl a Dita Frantíková.

Šestá: Mládežnické shromáždění Šestá se konalo jednou měsíčně v budově školy TGM na Orte-
nově náměstí. Součástí programu jsou chvály, promluva na křesťanské téma, scénky, tanec, hry, 
možnost modliteb. Chvály vedla mládežnická skupina Aioneth pod vedením Davida Bukáčka 
a další. Účast obvykle byla okolo 100 osob. Řečníci bývají z řad mládeže nebo pozvaní hosté. Do 
přípravy programu se zapojuje nejméně 30 mládežníků. Dubnová Šestá byla ve stylu mládež-
nické Alfy (i s večeří a diskuzí u stolů). V době karantény (květen, červen) jsme Šestou vysílali 
ze sborových prostor online.

Vedoucí mládeže spolu strávili jeden víkend v prosinci určený k teambuildingu a supervizi 
společně se staršími sboru. Druhý (květnový) víkend, nebylo možné realizovat. Vedoucí porostu 
uspořádali vlastní víkendovku v létě.

Dita Frantíková

TÁBOR LEVITŮ

Vedení: Jakub Černý, Renata Padevětová, Pavel Bukáček
Pod hlavičkou Křesťanského společenství mládeže se v létě roku 2020 uskutečnil desátý 

ročník tábora Levitů. Přípravný tým je ze sboru Křesťanské společenství Praha. Tábor se 
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uskutečnil od 15. 8. 2020 do 22. 8. 2020 v rekreačním středisku J Camp v Novém Městě pod 
Smrkem. Celkem přijelo 59 dětí, 7 mládežníků a 34 dospělých vedoucích z různých denominací 
(více než polovina vedoucích byla ze sboru KS Praha). Opět s námi mohlo díky sponzorování 
jet 9 dětí a 3 mládežníci z organizace Teen Challenge. Tematicky byl letos tábor zaměřen na 
novozákonní biblickou postavu apoštola Jana. Na jeho životním příběhu jsme dětem ukazovali 
i život Ježíše Krista.

Dopoledne děti absolvovaly po oddílech takzvané levely, tedy různé zážitkové úkoly v lese 
vztahující se vždy k tématu z předešlého večera. Po obědě byly zájmové workshopy (výtvarný, 
taneční, zpěv, různé sporty atd.). Večer pak shromáždění formou dětských bohoslužeb. Děti 
mají velmi rády společné zpívání chval, divadlo a promítaný a čtený příběh. Vždy se snažíme dát 
prostor k osobním rozhovorům, modlitbám, a hlavně k tomu, aby se děti mohly setkat s Bohem.

Pro rok 2021 plánujeme jedenáctý ročník tábora Levitů opět předposlední týden v srpnu v J 
Campu. Mimo tábora Levitů jsme za školní rok 2019/2020 organizovali jedenkrát den Levitů ve 
sborové budově. Děti měly možnost zažít uprostřed roku jeden táborový den – to jest oddílový 
čas s vedoucím, workshopy a bohoslužby.

Renata Padevětová

MISIJNÍ RADA

Misijní rada slouží jako poradní orgán staršovstva, 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 založili sbor v chorvatském městě Rovinj. 
Podpořili jsme Gorana Roksandiče, dlouholetého staršího, který převzal sbor od Jirky Dohnala. 
Naplnila se tak vize Jirky, že jednou předá sbor místnímu vedoucímu.

Dále jsme podpořili Patočkovy, kteří jezdí pravidelně do Kambodže, kde pořádají ve spolu-
práci s místní církví úspěšné evangelizace. Také Markétu, která sloužila v Řecku, vrátila se domů 
a nadále se misii věnuje na domácím poli.

Rozhodli jsme se podpořit misijní výjezd naší mládeže do Galanty na Slovensku, kde vedli 
příměstský tábor. Další výjezdy do Estonska a Libanonu byly kvůli koronaviru zrušené.

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

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

Za Misijní radu Jaroslav Sloboda

PŘEDNÁŠKY NA ŠKOLÁCH

I v dalším školním roce jsem přednášel pod křesťanskou organizací ABATOP, jsem ale také 
externím lektorem Národního centra bezpečnějšího internetu, lektorem Křesťanské akademie 
mladých, externím lektorem Národního institutu dalšího vzdělávání a lektorem Etické výchovy 
o.p. s. Takže nabídka programů pro školy (žáky a studenty, učitele i rodiče) je opravdu široká. 
V současnosti nabízím 20 témat.

Těžiště mé činnosti spočívá v přednáškách pro žáky druhého stupně základních škol a stu-
denty středních škol a učilišť. O přednášky je ze strany škol velký zájem. Hned v září se mi vždy 
zaplní diář na celý školní rok. Také jsem se mohl podílet na všech Exit Tourech, které pořádá 
Křesťanská akademie mladých (KAM). Měl jsem několik seminářů pro pedagogy a pro rodiče 
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nebo pěstouny. Tentokrát ale do plánů zasáhl koronavirus a já byl od půlky března, kdy se zavřely 
školy, bez práce. A jako OSVČ tedy také bez příjmů.

Ve školním roce 2019/2020 jsem oslovil přednáškami jen 7700 žáků a studentů, z toho bylo 
cca 50 % v Praze. Při přednáškách jsem najezdil téměř 15 500 kilometrů. Přednášel jsem na 64 
školách a oslovil 229 tříd.

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

Nový školní rok (2020/21) je pro mě velkou výzvou. Není jasné, co bude dál, zda se školy opět 
nezavřou. Pokud zůstanou otevřené, tak diář mám opět plný, zájem škol je obrovský. Velkou 
změnou je, že skončila dosavadní forma podpory F-Nadace, která se dostala do finančních 
problémů. Nadále proplácí pouze přednášky ze série Duchovní dědictví (Bible, Komenský, Hus 
atd.), o které ve školách ale není takový zájem, pak přispívá jen velmi omezeně na další témata. 
Podpořila také provoz mého účtu na portále darujme.cz, ale tam musí přispívat jednotliví dár-
ci. A ty nemám – fundraising rozhodně není moje silná stránka. Byl jsem tedy nucen zdražit 
přednášky školám, ale nemohl jsem se dostat na reálnou úroveň nákladů, to by bylo zdražení 
příliš skokové a pro školy asi nepřijatelné. Takže uvidím, jak přežiji tento školní rok. Pokud by se 
našel nějaký dárce, je možno přispět jakoukoli částku (jednorázově nebo pravidelně) na https://
www.darujme.cz/darovat/1203478

Vladimír Vácha

KURZY ALFA

Podzimní kurz Alfa probíhal od konce září do začátku prosince. Někteří si nás sami našli na 
internetu, jiní přišli na pozvání přátel nebo rodiny.

Na Alfě se celkem objevilo kolem 27 hostů, asi 17 z nich cho dilo téměř po celý kurz. Díky 
velkému nasazení služebního týmu vše probíhalo velmi dobře, i když to někdy bylo docela ná-
ročné. V promluvách jsme se střídali s Jirkou Bukovským.

V listopadu jsme vyjeli na víkend do Dobřichovic, hostů tentokrát jelo méně než obvykle.
Většina účastníků zažila během kurzu nějaký posun v hledání Boha, zažili jsme obrácení se 

k Bohu i naplnění Duchem svatým. I někteří z těch, kteří dosud s Bohem ve svém životě nepo-
čítali, byli dotčení a projevili zájem o další sborové akce, jako např. v lednu začínající Základy 
křesťanského života.

Velké díky patří celému týmu, ať už byli hostiteli u stolů, nebo pomáhali s přípravou a úkli-
dem či byli v kuchyni (zvláštní díky patří Honzovi Snížkovi), jsme také vděční za všechny, kteří 
se podíleli na hudební stránce Alfy.

Na jaře 2020, v době nouzového stavu, jsem zkusil online formu Alfy. Ukázalo se, že to je 
možná alternativa v době, kdy kurz naživo možný není. Bylo nás jen pár, ale výhodou této formy 
je, že pro přípravu není důležité, kolik se nás sejde. Sledovali jsme nedávno natočená videa s jed-
notlivými tématy a pak o nich diskutovali. Ačkoliv tento způsob není z pochopitelných důvodů 
tak osobní jako kurz naživo, přesto ho účastníci hodnotili velmi kladně.

Tomáš Božovský

ZÁKLADY KŘESŤANSKÉHO ŽIVOTA 2020

„Základy“ probíhaly ve sborové budově od 9. ledna do 12. března. Kvůli protiepidemickým 
opatřením neproběhly poslední 4 lekce, takže se konalo jen 10 setkání, se stejnými tématy jako 
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dříve. Jako obvykle navázaly na podzimní Alfu. Šlo o třicátý čtvrtý ročník. Protože Základy ve 
sboru pořádáme od roku 1986 (nejdříve byly třikrát, pak dvakrát a teprve pak jednou do roka, 
takže odhadem to byl asi 49. běh). Záznamy promluv jsou vyvěšeny na sborovém webu (https://
www.kspraha.cz/kazani/?search-text=&date-year=&date-month=&preacher-slug=&topic=-slugs-
zaklady-krestanskeho-zivota & region-ids=).

Jako na kurzu Alfa následovaly po promluvě skupinky, které byly 3. Jiří Bešta vedl chvály. 
Skupinky vedli Anna Slobodová, Tomáš Dittrich a Jaroslav Daneš. Do týmu se zapojila Lucie 
Pospíšilová, studentka Jaboku, vyšší odborné školy sociálně pedagogické a teologické. Poskytla 
nám podrobnou zpětnou vazbu, kterou chceme využít pro zlepšení kurzu. Přednášky měl Tomáš 
Dittrich a Martin Šindelář. Na setkání věnovaném naplnění Duchem sloužila modlitbami za na-
plnění svatým Duchem Renata Kunzmannová. Moučníky pekli na střídačku lidé z jednotlivých 
regionů, fungovalo to bez problémů. Za tuto důležitou službu jsme vděční.

Průměrně chodilo (bez sloužícího týmu) 8 hostů (o 2 méně než před rokem) v širším věkovém 
spektru (18–65 let). Přibližně 2 účastníci navázali z kurzu Alfa.

Tomáš Dittrich

https://www.kspraha.cz/kazani/?search-text=&date-year=&date-month=&preacher-slug=&topic-slugs=zaklady-krestanskeho-zivota&region-ids=
https://www.kspraha.cz/kazani/?search-text=&date-year=&date-month=&preacher-slug=&topic-slugs=zaklady-krestanskeho-zivota&region-ids=
https://www.kspraha.cz/kazani/?search-text=&date-year=&date-month=&preacher-slug=&topic-slugs=zaklady-krestanskeho-zivota&region-ids=
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JAK JSME HOSPODAŘILI OD ZÁŘÍ 2019 DO SRPNA 2020

Celý sbor 2018/19 2019/20

Celkové příjmy z řádných sbírek (desátky) 10 207 412 10 434 986

Nárůst oproti minulému období 7,90 % 2,23 %

Aktiva k 31. 8. celkem 26 584 411 28 714 402

Z toho finanční aktiva – banky 12 624 152 14 015 785

Z toho finanční aktiva – pokladny 149 783 161 848

Výsledek hospodaření za období 1 729 062 2 328 216

Centrum

Příjmy

Odvody z regionů (19,5 % z desátků) 1 990 445 2 034 577

Nájem sb. prostor jiným subjektům 223 711 190 728

Tržby za služby (vstupné DDZ, semináře, kurzy) 248 961 88 388

Tržby za zboží (knihy, CD) 5 922 5 776

Úroky (běžný a spořicí účet, ostatní) 26 018 30 427

Kurzový zisk 1 446 130

Ostatní výnosy (přefakt. nákl. na DDZ) 13 307

Dary na evangelizaci (Alfa, DDZ, Radost v ulicích) 76 946 153 906

Příjem od regionů na evangelizaci (Alfa) 35 698 38 224

Dotace na DDZ (MČ Praha 10, Min. kultury ČR) 50 000

Dary na Černý Most 88 752 226 371

Dary – ostatní (Místa uzdr., Konvokace-Izrael, škola videa atd.) 52 350 72 924

Nadační příspěvek F-nadace (činnost V. Váchy) 438 370 290 773

Nadační příspěvek F-nadace 14 000

Nadační příspěvek – Faith Beyond (J. Suchánek) 206 000

Nadační příspěvek – Šperl, s.r.o 2 000

Grant „Yes He’s“ 179 000

CKS – odměna pro T. Božovského 10 000

Účelové sbbírky (na pozemek „Tokna“, kanc. Alfa, P. Gama) 64 680

Příjem od regionů (sborový web, aj.) 15 773

Celkem příjmy 3 521 379 3 354 224

Výdaje

Režie (kanc. potřeby, potraviny, aparatura, bibl. škola) 287 278 195 973

Pohonné hmoty a servis auta 21 429 11 869
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Prodané knihy (D. Drápal, Základy) 2 429 3 218

Cestovné 70 386 15 591

Náklady na reprezentaci (dárky, květiny) 1 600 4 597

Služby (účetní, zvučení, graf. práce, BŠ, ubytov., pošt. atd.) 626 263 485 878

Služby V. Váchy (podpora F-nadace) 439 370 290 773

Služby sborových pracovníků 68 792 21 847

Mzdy a dohody o prov. práce 503 557 468 467

Mandátní smlouvy (Ondráček, Kácha, Bukáček D., Urban, 
Bukovský)

859 671 900 034

Nájem (sb. shromáždění) 127 294 120 458

Telefonní poplatky a poplatky VPN 12 023 12 290

Evangelizace (Alfa, DDZ) 25 961

Ostatní náklady (bank. pop., pojištění, stud. fond, spr. popl.) 22 313 24 712

Kurzové ztráty 200 246

Dary (KSM, KMS, Evang. exploze) 257 223 305 149

Odpisy hm. majetku (auto) 4 620 9 345

Členské přísp. ČEA 2 000

Režijní náklady z jara 2019 opraveny v prosinci 2019 1 657

Celkem výdaje 3 332 066 2 872 447

Výsledek hospodaření 189 313 481 777

Pokrytí ztráty střed. Mládež z minulých let 347 593

Zůstatek na účtu střediska Centrum k 31. 8. 935 310 1 069 494

Středisko Žertvy (stavební fond)

Příjmy

Odvody z regionů (10 % z desátků) 1 020 743 1 043 373

Nájem sb. prostor – regiony 183 810 166 355

Nájem sb. prostor – ostatní 76 835 68 853

Ostatní 27 481 1 000

Celkem příjmy 1 308 869 1 279 581

Výdaje

Režie 48 346 116 859

Energie (elektřina, vodné, stočné) 431 216 128 497

Opravy a udržování 118 498 305 007

Služby (úklid, správa budovy atd.) 68 864 129 734

Úklidové služby za jaro 2019 doúčtované v prosinci 2019 54 400
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Pojištění majetku 28 400 11 986

Odpis budovy 354 778 354 778

Celkem výdaje 1 104 502 1 046 861

Výsledek hospodaření 204 367 232 720

Zůstatek jmění k 31. 8. 13 340 041 13 572 761

Misijní rada

Příjmy

Odvody z regionů (4 % z desátků) 408 297 417 348

Dary ostatní 24 500

Příspěvky na mis. výjezdy 51 800 8 400

Celkem příjmy 460 097 450 248

Výdaje

Mzdy včetně mandátních smluv 65 000 68 803

Dar – NF KMS (Dohnalovi) 130 343 85 000

Dar – NF KMS (Goran Roksandovič) 20 000

Dar – NF KMS („Markéta“) 50 000 48 000

Dar – NF KMS (Mešak Okumu) 20 000 20 000

Dar – NF KMS (Luboš Patočka) 60 000

Dar – Wycliffe Bible Translators 65 030 60 000

Dar – Drahota L. (misie – Kambodža) 20 000

Dar – OM ČR (Medical Help Ghana) 10 000

Misijní výjezd – Afrika 30 000

Misjní výjezd – Řecko 4 191

Misjní výjezd – Turecko 38 000

Misjní výjezd – Galanta 21 727 26 141

Misjní výjezd – Estonsko 45 784 24 828

Misjní výjezd – Slovinsko 18 055

Misjní výjezd – Libanon 18 056 51 664

Ostatní 9 281

Celkem výdaje 507 411 484 436

Výsledek hospodaření -47 314 -34 188

Zůstatek na účtu k 31. 8. 146 013 109 755

Grantová komise

Příjmy
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Odvody z regionů (3 % z desátků) 306 223 313 012

Výdaje

Dar – Nadační fond překladu Bible 30 000 20 000

Dar – Armáda spásy 30 000

Dar – F - nadace (projekt Komenský) 20 000

Dar – Evangelizační exploze 15 000

Dar – Mezinár. vězeň. společenství 40 000

Dar – Křesťanská misijní společnost 50 000

Dar – Abatop z.s. 40 000

Dar – Církev Slovo života (Bělorusko) 25 000

Dar – Evangelikální teolog. seminář 50 000

Dar – Elim Letovice, o.p. s. 50 000

Dar – Kom. cent. Zastávka na znamení 40 000

Dar – Nadační fond KMS (Kambodža) 20 000

Dar – Křesťanská misijní společnost 20 000

Dar – Bétel, z.s. 40 000

Dar – CKS (služba M. Prosnera) 40 000

Dar – České studny 30 000

Dar – Ovečka, z.s. 50 000

Celkem výdaje 410 000 200 000

Výsledek hospodaření -103 777 113 012

Zůstatek na účtu k 31. 8. 16 182 129 194

Středisko Mládež

Příjmy

Odvody z regionů (4,5 %) 459 334 470 020

Ostatní dary 44 900 80 000

Celkem příjmy 504 234 550 020

Výdaje

Mzdy vč. mandátní smlouvy 282 485 301 417

Nájem (Šestá) 41 090 49 802

Ost. služby (zvučení, konzultace atd.) 71 156 75 957

Režie (potraviny, pozvánky atd.) 24 467 59 642

Celkem výdaje 419 198 486 818

Výsledek hospodaření 85 036 63 202

Pokrytí ztráty z min. let ze střed. Centrum 347 593
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Zůstatek na účtu k 31. 8. -347 593 63 202

Odměny pracovníků sboru – tarif při uznané praxi 10 let (odměny určuje volená komise)

Mandátní smlouvy (pojištění i daň hradí příjemce) 41 970

Mzda pastoři 33 580

Mzda techničtí pracovníci 27 580

Zaokrouhleno na celé koruny. Zpracovali dne 24. 10. 2020 – J. Homolková, L. Ondráček
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VÝROČNÍ ZPRÁVA REGIONU HOSTIVAŘ ZA ROK 2019/2020

VEDENÍ
Starší: Václav Kordula, Josef Hejnic
Vedoucí skupinky: Václav Kordula, Josef Hejnic jr., Josefa a Petr Potfajovi, Tereza Hejnicová

DALŠÍ SLUŽBY
a) dětem: vede Eva Podrazilová; Josefa Potfajová, Eva Podrazilová a Josef Hejnic jr.
b) chvály: Jakub a Josef Hejnicovi, Aleš Novák a hosté, Petr Homolka, Radka Novotná, Štěpán 

Ptáček, Johanka Piksová, Lukáš Ondráček, Jáchym Rykl, Johana Ondráčková, David Bukáček;
chvály s prapory: Tereza Hejnicová, Pavel Podrazil, Josefa Potfajová

c) pokladník: Pavel Podrazil
d) příprava večeře Páně: Zuzana Hejnicová, Eva Podrazilová, Pavel Podrazil, Josefa Potfajo-

vá, Petr Potfaj, Josef Hejnic, Monika Kordulová a další
e) kázání: Václav Kordula, Tereza, Jakub, Josef jr. a Josef sr. Hejnicovi, Petr Potfaj a hosté: 

Šimon a Lubomír Ondráčkovi, Ota Kunzmann sr., Marek Prosner
f) letní tábory: Tereza a Josef jr. Hejnicovi
g) další specifické služby na regionu:

Vítání hostů před bohoslužbami: Monika Kordulová, Pavel Podrazil, Petr Potfaj, Zuzana 
a Tereza Hejnicovy a další;
Modlitební před bohoslužbami: Zuzana Hejnicová
Vedení nedělních shromáždění: Václav Kordula, Tereza, Jakub, Josef jr. a Josef sr. Hejni-
covi, Pavel Podrazil a další
Příprava občerstvení po bohoslužbách: koordinuje Pavel Podrazil; zajišťovali Pavel, Eva, 
Noemi a Ráchel Podrazilovi, Monika Kordulová, Zuzana a Tereza Hejnicovy, Josefa a Mar-
kétka Potfajovy, Alena Nievaldová a stálí hosté Libuška Jordánová a další
Modlitební krytí: Helena Tattermuschová
Zvučení venkovních akcí a větších uvnitř: Josef Hejnic jr.
Nahrávání a střih kázání: Václav Kordula
Správa webových stránek: Jakub Hejnic
Facebookové aktivity a reklamy: Pavel Podrazil, Jakub Hejnic
Příprava dárků k narozeninám: Zuzana Hejnicová
Koordinace úklidu: Pavel Podrazil

h) Kroužek „Kreativní odpoledne“: Josefa a Petr Potfajovi, Pavel Podrazil, Markéta Potfajo-
vá a hosté z regionu Střed – Věra Takátsová a Helena Da Costa.

PERSONÁLNÍ ZPRÁVY
Vstupy: 1 (Klára Ptáčková)
Celkem přibylo: dospělých – 1
Celkem ubylo: dospělých – 1
(Petr Kobylka – přestup na region Palmovka)
pokřtěných dětí – 1

Počty členů k 31. 8. 2020
počet dospělých členů ............................................................................................................................18
počet pokřtěných dětí (do 18 let) ............................................................................................................4
počet nepokřtěných dětí (do 18 let) .......................................................................................................0
počet členů dlouhodobě v zahraničí apod............................................................................................0
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AKCE A SPECIÁLNÍ ČINNOSTI BĚHEM ROKU

PRO REGION
a) regionální dovolená: Proběhla v chatě U Krtka na Šumavě společně s regionem Jih a za 

účasti několika hostů v červenci 2020.

b) další akce:
• Ekumenická bohoslužba ve spolupráci s dalšími místními sbory a farnostmi v lednu 2020.
• 1× měsíčně pravidelné společné modlitební setkání vedoucích sborů a farností z Hostivaře, 

Petrovic a Uhříněvse (do února 2020).
• Odpoledne modliteb a chval; Modlitební vycházka (16. ročník); víkendový výjezd do 

Dlouhého; vernisáž výstavy kroužku Kreativní odpoledne; „Výroční shromáždění“ se 
společnou večeří v restauraci a s hosty; odpoledne s mládeží z Teen Challenge; 1× měsíčně 
vyjma karantény se scházela skupinka J. Nováka z regionu Východ v Hostivaři k modlitební 
podpoře našeho regionu.

MIMO REGION
a) evangelizace
Představení regionu na veletrhu volnočasových aktivit; happening Zažít město jinak (září 2019);

Štědrá bohoslužba (24. 12.) v Horních Měcholupech ve spolupráci se starostou P15; Sousedské 
grilování na hřišti v Boloňské během září 2019, července a srpna 2020. Na Kroužku „Kreativní 
odpoledne“ se podařilo oslovit čtyři rodiny a zapojit je do pravidelnější účasti.

b) další akce
Mimořádná bohoslužba k 5 rokům od založení Hostivaře za účasti regionu Střed, přátel regionu, 
spřízněných spolků a zástupců MČ Praha 15 včetně pana starosty; občasné příspěvky v Hlasateli 
Prahy 15.

Josef Hejnic jr.: zvučení na Šesté a kapely Aioneth; správa sborové zkušebny; misijní výjezd 
do Galanty
Tereza Hejnicová: setkání Eva Evě; pravidelná služba v Teen Challenge; misijní výjezd do Galanty
Jakub Hejnic: pomoc s webem a sítěmi na Žertvách
Zuzana Hejnicová: grantová komise (od 11/2019)
Dana Váchová: pomoc při kompletaci ŽV

Máme fungující webové stránky a Facebook, o které se starají Pavel Podrazil a Jakub Hejnic.
V únoru jsme promodlovali areál Psychiatrické nemocnice v Bohnicích za účasti lidí z jiných 
regionů.

FINANČNÍ ZPRÁVA ZA OBDOBÍ 09/2019 – 08/2020 
REGIONU HOSTIVAŘ (V CELÝCH KČ)

2018/19 2019/20
Příjmy
Desátky 433 387 314 842
Ostatní 6 725 1 210
Celkem 440 112 316 052
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Výdaje
Podíl na společ. sb. výdajích 84 511 61 394
Podíl na misijním fondu 17 335 12 594
Podíl na výdajích mládeže 19 502 14 168
Podíl na stavebním fondu 43 339 31 484
Podíl na darech navenek 13 002 9 445
Mzdy vč. mandát. smluv 12 467 15 000
Nájemné 10 700 4 572
Režie 58 515 30 067
Dary celkem 31 375 30 000
Členské příspěvky (CKS, KMS) 8 620 4 692
Evangelizace 6 965
Celkem 306 331 213 416
Výsledek hospodaření 133 781 102 636
Zůstatek na účtu k 31. 8. 851 443 954 079

Dary ven nad 5 tis. v období 2019/20
CKS – auto pro M. Prosnera 30 000

HODNOCENÍ MINULÉHO ROKU

Naše devizy:
• Studna, kam se mnozí chodí napít
• Stabilní provoz
• Bohatá spolupráce směrem navenek a navázané vztahy s MČ a spolky
• Aktivní spoluutváření sborového života
• Podporujeme ty, kdo naplno slouží ve sborové oblasti (Pepča, Terka, Pepík)
• Větší část regionálního života venku
• Spolupracujeme s místními církvemi

Na podzim probíhal běžný provoz regionu (skupinky, bohoslužby). Život regionu oživilo něko-
lik větších akcí, kterých jsme se zúčastnili, případně je pořádali. V září šlo o happening Zažít 
město jinak, kde jsme zejména veřejně prezentovali region stánkem s občerstvením a letáčky, 
dále jsme dodali pre-evangelizační scénku Klaun na hlavni scéně happeningu. V listopadu jsme 
uspořádali bohoslužbu pro asi 100 lidí k výročí 5 let od založení Hostivaře. Díky bohaté účasti 
z řad KS Praha Hostivař a Střed i z místních spolků se podařilo nejen posloužit Bohu, ale také 
poděkovat těm, kdo region Hostivař podporovali a ukázat zástupcům spolků a vedení MČ, že 
máme v pražském sboru početné zázemí a nejsme jen malou osamělou skupinkou křesťanů. 
Poslední větší námi pořádanou akcí roku 2019 byla Štědrá bohoslužba, na které se sešlo asi 200 
lidí z Prahy 15 i početná skupina křesťanů z pražského sboru. Ochota místních spolků a pana 
starosty zapojit se do této akce nám pomáhá již několikátým rokem zasáhnout desítky lidí zvěstí 
evangelia přímo v centru MČ.
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Během zimy pokračoval běžný život sboru zpestřený návštěvou Kurzu užívání duchovních 
darů. V březnu došlo k rychlému útlumu běžného fungování regionu vlivem vládních opatření 
na omezení šíření nákazy. Na novou situaci se nám podařilo rychle adaptovat (první přenos 
domácí bohoslužby po internetu (Facebook) proběhl již v neděli 10. 3. za účasti členů regionu 
i známých). Udrželi jsme chod domácí skupinky dospělých s využitím konferenčních hovorů 
Cisco Webex (včetně 2 zapojených seniorů), skupinka mládeže přešla na videokonferenční formu 
s využitím platformy Messenger.

Po uvolnění opatření jsme se po půlce května rychle vrátili k běžnému chodu a v červnu také 
k obnovení akce Sousedské grilování (grilování pro veřejnost podle příkladu KSP Barrandov).

Regionální život vyvrcholil společnou dovolenou s regionem Jih a hosty na Šumavě, kdy jsme 
díky termínu nebyli ovlivněni zaváděnými opatřeními a dovolená proběhla v klidu a ve zdraví vč. 
návštěvy Pavla Fialky a Marka Prosnera. Přesto jsme vedle evangelizace a prezentace společenství 
na veřejnosti rozvíjeli především skupinkový život. Pokračoval také kroužek Kreativní odpoledne 
za účasti nových hostů a hostivařská Mládež. Každý týden se schází k modlitbám a chválám 
početně nevelká skupina členů i hostů. Ke konci omezení kvůli Covidu začínáme schůzkami 
venku a – jak jen to šlo – jsme obnovili nedělní „živá“ shromáždění. Většina společných akcí 
proběhla ve Spolkovém domě Prahy 15 a jeho okolí. V Hostivaři se dostalo do povědomí, že tu 
existuje a funguje sbor Křesťanské společenství.

Na skupinkách i na bohoslužbách se pravidelně schází víc lidí než je členů našeho početně 
nevelkého regionu.

U mnohých je zřejmý růst na osobní rovině, ale i občasná únava. Děkujeme za přispění a ocho-
tu hostujících kazatelů a služebníků ve chválách z jiných regionů a sborů. Máme dobré vztahy 
s radnicí Prahy 15. Roste skupinka hostivařské mládeže. Dobře se nám spolupracuje s regionem 
Jihovýchod při zajištění služeb na celosborových shromážděních, na letních shromážděních 
jsme prvně sloužili samostatně.

ČÍM MŮŽEME PROSPĚT OSTATNÍM
Máme propracovaný systém vzájemného modlitebního krytí i přímluvných modliteb. Můžeme 
motivovat a povzbuzovat v oblasti misijní práce ve svém okolí a ve spolupráci s radnicí. Můžeme 
posloužit i jako příklad, že to jde i bez ohledu na čísla, ale také jako zásobárna lidí pracujících 
pro sborové orgány/akce, máme místní spolupráci církevní i sekulární a mnoho dalšího. Kéž to 
vyzní jako poděkování Bohu, že nám tyto poklady svěřil a můžeme je používat.

VÝHLED DO BUDOUCNA
Rádi bychom silné stránky našeho regionu a kontakty z akcí směřovaných mimo sbor zhodno-
tili také do početního růstu členské základny. Chceme být i nadále 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. Prostřednictvím kroužku Krea-
tivní odpoledne bychom chtěli získat další rodiny s dětmi. Zvláštní ohled budeme mít také na 
starší generaci, která u našeho regionu má asi čtvrtinový podíl a jejíž věrnosti si velice vážíme.

Josef Hejnic sr.
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VÝROČNÍ ZPRÁVA REGIONU JIH ZA ROK 2019/2020

VEDENÍ
starší: Stanislav Roubal
diakon: Michaela Zoubková
vedoucí skupinek: Stanislav Roubal, Helena Koblihová, Oldřiška Šípová, Radek Čermák

SLUŽBY NA REGIONU
a) vedení bohoslužeb: Stanislav Roubal, Miloš Poborský, Jan Adamec, Radek Čermák, Jan 

Hučín; z mládeže: Zachariáš Zoubek
b) chvály: Michaela Zoubková, Ivana Šínová, Jan Hučín; z mládeže: Johanka Machulková, 

Ester Bartošová, Jakub Bartoš, Magdalena Kočí, Kateřina Krejčí
c) hosté: Jakub Hejnic, Jan Knížek, Matouš a Markéta Krajníkovi, Ondřej Paska, Anežka 

Jelínková, Josh Dietz
d) kázání: Miloš Poborský, Stanislav Roubal, Matouš Zoubek, Jan Hučín, Jan Adamec, Ivana 

Šínová
e) hosté: Lubomír Ondráček, Pavel Fialka, Jiří Bukovský (písemně)
f) příprava sálu a aparatury pro bohoslužby: Matouš a Michaela Zoubkovi, Jiří Zlonický 

a další členové regionu
g) příprava večeře Páně: Eva a Evžen Pekárkovi, Petr a Iva Potužníkovi
h) organizace a příprava občerstvení po bohoslužbách: Renáta Stodůlková
i) zvučení: Jiří Zlonický, Matouš Zoubek, Petr Vávra, Jakub Bartoš
j) správa archivu kázání: Jiří Zlonický, Matouš Zoubek
k) promítání: Jan Benda, Stanislav Roubal, Matouš Zoubek, Zachariáš Zoubek
l) tlumočení do češtiny: Daniela Čížkovská
m) nedělní škola hlavní vedoucí: Michaela Machulková
n) služebníci: Renáta Stodůlková, Dana Bartošová, Martina Šplíchalová
o) služba mládeže v NŠ: David Poborský, Kateřina Krejčí
p) mládežnické bohoslužby: Michaela a Matouš Zoubkovi, Johanka Machulková, Jakub 

a Ester Bartošovi, Zachariáš a Elizabeth Zoubkovi
q) STS pro mládež: Ivana Šínová
r) regionální modlitební: Stanislav Roubal
s) modlitební polonoc: Ivana Šínová, Helena Koblihová
t) modlitební přes ZOOM: Jan Adamec, Michaela a Matouš Zoubkovi, Lucie Flajšmanová, 

Stanislav Roubal, Helena Koblihová
u) kavárna přes ZOOM: Jan Adamec, Michaela Zoubková
v) pokladník: Evžen Pekárek
w) péče o společné prostory: Lucie Flajšmanová, Marie Roubalová
x) personální zajištění nedělních bohoslužeb: Eva Pekárková
y) Listy Jihu: Stanislav Roubal

SLUŽBY A AKTIVITY V RÁMCI KS PRAHA
a) zástupce za region ve mzdové komisi: Petr Potužník
b) zástupce v grantové komisi: Jan Benda
c) zástupce v misijní radě: Eva Poborská
d) stálá služba na sborových shromážděních: Marcela Láníková, Stanislav a Marie Roubalovi
e) sborový modlitebně prorocký tým: Oldřiška Šípová
f) místa uzdravení: Marie a Stanislav Roubalovi
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g) modlitební služba vnitřního uzdravení: Marie a Stanislav Roubalovi
h) kurz Užívání duchovních darů, vedení: Ivana Šínová, Helena Koblihová
i) kurz Svoboda v Kristu, absolvovali: Lucie Flajšmanová, Mirek a Renáta Stodůlkovi, 

Jan Sklenička, Marie a Stanislav Roubalovi
j) kurz Evangelizační Exploze, vedení: Stanislav Roubal
k) tábor Levitů: Jan Machulka, Mirek Stodůlka, Martina Šplíchalová

SLUŽBY A AKTIVITY ČLENŮ V JINÝCH KŘESŤANSKÝCH ORGANIZACÍCH
a) AGLOW: Daniela Čížkovská
b) mezidenominační modlitební tým za ČR: Oldřiška Šípová
c) Evangelikální teologický seminář: Miloš Poborský, Michaela Zoubková
d) Imanuel – semináře o vnitřním uzdravení: Oldřiška Šípová

PERSONÁLNÍ ZPRÁVY
Přestup: Petr Vávra (24. 11. 2019)
Celkem přibylo: dospělých – 1
Vyřazení z evidence: 5 dospělých, 5 dětí
Celkem ubylo: dospělých – 5
  dětí – 5

Počty členů k 31. 8. 2019
počet dospělých členů: .......................................................................................................................... 45
počet pokřtěných dětí (do 18 let): .........................................................................................................10
počet nepokřtěných dětí (do 18 let): ....................................................................................................19
počet členů dlouhodobě v zahraničí apod.:..........................................................................................2

AKCE A SPECIÁLNÍ ČINNOSTI BĚHEM ROKU
• vánoční bohoslužby s divadlem a společným obědem (15. 12. 2019)
• vánoční evangelizace na metru Budějovická (19. 12. 2019)
• společný Silvestr (31. 12. 2019)
• mládežnická přespávačka (8.–9. 2. 2020)
• jarní víkendový výjezd – Dobřichovice (28. 2.–2. 3. 2020)
• letní dovolená: chata U Krtka, Nové Hutě na Šumavě (společně s regionem Hostivař)

FINANČNÍ ZPRÁVA ZA OBDOBÍ 09/2019 – 08/2020 
REGIONU JIH (V CELÝCH KČ)

2018/19 2019/20
Příjmy
Desátky 786 130 875 500
Ostatní 197 775 149 380
Celkem 983 905 1 024 880

Výdaje
Podíl na společ. sb. výdajích 153 295 170 723
Podíl na misijním fondu 31 445 35 020
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Podíl na výdajích mládeže 35 376 39 398
Podíl na stavebním fondu 78 613 87 550
Podíl na darech navenek 23 584 26 265
Mzdy vč. mandát. smluv 42 577 94 819
Nájemné 287 850 268 756
Režie 38 133 88 567
Dary celkem 9 600 18 500
Členské příspěvky (CKS, KMS) 13 524 26 520
Evangelizace 1 754 1 754
Celkem 715 751 857 871
Výsledek hospodaření 268 153 167 009
Zůstatek na účtu k 31. 8. 811 490 978 498

Dary ven nad 5 tis. v období 2019/20
Dobrá zpráva pro ČR 500
CKS – auto pro M. Prosnera 8 000
dar na misii – Kambodža 10 000

HODNOCENÍ

CHARAKTERISTIKA REGIONU
Region je složen ze členů různých věkových skupin. Nejstarší člence je 94 let. Nejsilněji jsou 
zastoupeny rodiny s dětmi. Značná část členů dojíždí z periferní jižní části Prahy a okolí.

ČÍM MŮŽEME PROSPĚT OSTATNÍM:
a) uspořádání induktivní výuky bible formou STS – Prostě příběh – vede Ivana Šínová
b) modlitební služba nemocným – Marie a Stanislav Roubalovi (tým Místa uzdravení a vnitř-

ního uzdravení naslouchající modlitbou)
c) kurz Začít znovu pro rozvedené a opuštěné – vede Jan Hučín se 

spolupracovníky z jiných církví přibližně dvakrát ročně
d) kurz Evangelizační exploze – vede Stanislav Roubal
e) kurz Užívání duchovních darů – Ivana Šínová, Helena Koblihová, Oldřiška Šípová
f) letní sportovní tábor pro děti v Horní Blatné: vede Josef Machulka
g) letní tábor pro rodiny s dětmi pod teepee: vede Radek Čermák

HODNOCENÍ MINULÉHO ROKU
Uplynulý školní rok přinesl řadu změn a výzev pro region i pro celý sbor. Následující text se týká 
zejména běžného provozu mimo karanténní opatření.

Miloš Poborský na výročním shromáždění (11/2019) rezignoval na pozici staršího pro vysoké 
vytížení ve funkci ředitele ETS. Ve vedení regionu tak zůstal pouze Stanislav Roubal. V této 
souvislosti se hlavní pastor sboru, Lubomír Ondráček, rozhodl více se na regionu angažovat, a to 
minimálně na rok. Nabídl službu nejen kázáním, ale i účastí na setkání regionálních služebníků, 
koordinací některých služeb, pastorační službou. Další dobrou zprávou bylo rozhodnutí Jana 
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Adamce, toho času člena regionu Sever a studenta ETS, že by svou pomocí region Jih minimálně 
na rok podpořil zejména v oblasti kázání, vedení shromáždění a práce s mládeží.

V návaznosti na stěhování předala Michaela Zoubková některé oblasti své služby ochotným 
sestrám. Administrativní záležitosti převzala Eva Pekárková, péči o prostory Lucie Flajšmanová, 
úklid reg. prostor Marie Roubalová. Manželé Zoubkovi nicméně na regionu zůstali, zejména 
kvůli službě mládeži a organizování mládežnických bohoslužeb. Těm se každý druhý měsíc 
věnovala mládežnická skupina „Christ-offer“. Do vedení bohoslužeb i výkladu písma se po-
stupně zapojili i sami mládežníci. Tyto mládežnické bohoslužby se setkaly s velkým ohlasem 
u členů regionu.

Kázání a chvály zabezpečovali většinou členové regionu, občas jsme si zvali hosty. S radostí 
jsme uvítali novou chválící skupinu z řad mládeže (Magdalena Kočí, Kateřina Krejčí) a doufáme, 
že se bude dále rozvíjet a ve své službě pokračovat. Změna nastala ve výběru témat kázání. Dosud 
si ho kázající volili sami, od února jsme přešli na systematické probírání větších tematických 
celků. V únoru jsme začali vybranými kapitolami z Markova evangelia.

Ve vedení NŠ pokračovala Michaela Machulková. Pro nedostatek vedoucích NŠ fungovalo 
oddělení pro předškolní děti pro školní rok 2019–2020 pouze velmi omezeně, ve školním oddělení 
vypomáhali mládežníci. Do října 2020 jsme pokračovali v pronájmu herny a učebny v rodinném 
centru Rybička místo kanceláře, kterou jsme pronajali firmě TudyTam.

Po skončení bohoslužeb byla návštěvníkům k dispozici příjemná „kavárna“ – malé občerst-
vení přímo na regionu připravované některými členkami. Tato setkání dávají prostor k dalším 
vzájemným rozhovorům.

Regionální život členů je založen na domácích skupinkách, kde probíhá osobní sdílení, mod-
litby, čtení a meditace nad Božím slovem. Účast na skupinkách se pohybovala od 4 do 10 členů. 
Skupinky se scházely v pravidelných termínech 1× za týden / 1× za měsíc, přes prázdniny pak 
s omezením. Jednou za dva měsíce se konala setkání širšího kruhu vedoucích regionu za účasti 
Luboše Ondráčka i Jana Adamce, které vedl a koordinoval Stanislav Roubal. Hodnotili jsme zde 
činnost regionu, vyměňovali zkušenosti ze skupinek a modlili se za život regionu.

Členové regionu se aktivně zapojili do sborových aktivit jako je půst, modlitební stráž, víkend 
chval, zajišťovali službu na sborovém shromáždění, vnějších aktivitách sboru. Poněkud horší 
byla účast na sborových modlitebních.

Modlitební život probíhal na několika úrovních: modlitby na skupinkách, regionální mod-
litební 1× za měsíc (účast 5–7 členů), modlitby před nedělní bohoslužbou (účast 5–7 členů). 
Modlíme se za potřeby členů regionu, sborové aktivity, církev, vládu a Izrael. A také za aktuální 
dění v naší zemi i ve světě. Pokračovala modlitební polonoc, která 1× za měsíc začíná společnou 
večeří v 18 hod., pak do 23. hod. následují modlitby, chvály a očekávání na prorocká slova (účast 
5–10 členů). Každá polonoc je tematicky zaměřena.

Od ledna 2020 jsme rozšířili informační bulletin a nově ho pojmenovali „Listy Jihu“. Členové 
dostávají každý měsíc mailem veškeré informace o plánovaných aktivitách regionu. Tyto infor-
mace jsou k dispozici také vytištěné pro návštěvníky regionu.

Na jaře 2020 se uskutečnil regionální výjezd s programem „Obdarování – služba – vztahy, 
společenství” neboli: Co očekávám od regionu a jak mohu osobně přispět. Jednotlivé programy 
vedli Luboš Ondráček, Jan Adamec a Pavel Fialka (KS Klatovy), který přinesl vlastním svědec-
tvím o vedení regionu řadu inspirativních myšlenek. Zamýšleli jsme se nad aktivitami regionu 
směrem dovnitř, ven mezi lidi a nahoru směrem k Bohu. V sobotu byl výlet do blízkého okolí. 
Zúčastnilo se 35 osob.

V této době byl region a celý sbor nucen čelit největší výzvě. V důsledku zvýšeného výskytu 
Covid-19 byl v březnu 2020 vyhlášen nouzový stav a s ním přišla řada vládních opatření. Postup-
ně byl redukován počet účastníků na 30, nařízeno nošení roušek a dodržování dvoumetrových 
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rozestupů. V těchto podmínkách jsme museli zrušit veškerá setkání a pokusili se je nahradit 
komunikační technikou přes počítače a mobily.

Sborové bohoslužby v neděli byly online streamované. Kromě toho jsme zachovali i regio-
nální kázání, která byla formou písemného zpracování členům regionu rozeslána k osobnímu 
zamyšlení se nad tématem. Jednou byl nahrán zvukový záznam kázání a jednou reportáž na 
danou biblickou pasáž, kterou připravila mládež. V květnu už jsme sledovali pouze streamované 
sborové bohoslužby.

Zároveň jsme od března stáli před otázkou, jak zachovat nejen bohoslužby, ale i společenství 
a funkční komunikaci. Kromě telefonování zejména starším členům, které si vzal na starost Sta-
nislav Roubal, jsme nabídli jako nejrychlejší komunikační kanál „skupinu“ v aplikaci WhatsApp 
(kde ve finále zůstalo 33 účastníků včetně některých mládežníků).

Také jsme zavedli modlitební setkání přes ZOOM každý čtvrtek od 20 do 21 hod. a v neděli 
od 18 hod. další setkání, tzv. „kavárnu“, které bylo určeno primárně pro sdílení. Účast na těchto 
online setkání byla 8–12 členů. S těmi, kteří se těchto setkání nezúčastnili, jsme udržovali tele-
fonický kontakt, abychom i nadále žili jako společenství Božího lidu.

Honza Adamec nabídl setkávání přes ZOOM i mládežníkům. Část mládeže této možnosti 
využila.

Vyhlásili jsme také modlitební stráž, kdy jsme vyznávali Boží svrchovanost, modlili se za 
nemocné, prosili o ochranu a sílu pro zdravotní personál a ochranu všech, kteří z titulu své práce 
přichází do styku s nemocnými (policie, hasiči, v obchodech, na úřadech apod.). Děkovali za 
uzdravené, modlili se, aby jejich počet stoupal a klesal počet nakažených.

Ve dnech 31. 5. a 7. 6. jsme měli bohoslužby v přírodě (na zahradě Poborských), po uvolnění 
vládních opatření jsme od 14. 6. na nějaký čas obnovili bohoslužby opět na Budějovické 9.

Přes letní prázdniny členové regionu navštěvovali sborová shromáždění ve Stromovce (Pra-
ha 7), ve venkovním prostoru restaurace Gauč.

Region se nadále scházel v pronajatých prostorech na Budějovické 9. S majitelem prostor se 
podařilo uzavřít nájemní smlouvu na další rok s malým navýšením nájemného. V pronájmu 
pokračuje společenství Chajim Chadašim (v sobotu) a společenství COP Czech Ministries. o.s. 
(v neděli odpoledne a v pátek večer). S firmou TudyTam, z.s. byla smlouva ukončena v říjnu 2019.

Mohli jsme vyvíjet řadu různých aktivit díky vám, kteří jste převzali zodpovědnost za nějakou 
službu. Bez vaší ochoty se region neobejde. Patří vám za to velké díky.

VÝHLED DO BUDOUCNA
V minulém roce jsme se zaměřili na zabezpečení některých služeb po rezignaci Miloše Pobor-
ského a na podporu vztahů. V tom nadcházejícím bychom rádi znovu hledali směr, který má 
Hospodin pro region Jih.

Chceme pokračovat v aktivitách, které budou pomáhat budovat společenství a podporovat růst 
vztahů na regionu. Plánujeme na příští rok jarní a podzimní víkendový výjezd a další aktivity přes 
rok, které budou zaměřeny právě na vztahy. Vyhlížíme také zakládání nových skupinek. Chtěli 
bychom se zaměřit nejen na růst nových vedoucích skupinku, ale i oslovení členů, kteří v tuto 
chvíli skupinku nemají. Život na regionu chceme formovat naplněním motta KS Praha: Kristem 
proměněné životy. Rádi bychom, aby nedělní shromáždění byla přínosem pro členy regionu. Jde 
nám o to, abychom se všichni posunuli dál v osobním vztahu s naším Pánem, Ježíšem Kristem. 
Chceme si víc všímat darů, které každý z nás má, a hledat možnosti zapojení pro společný růst 
našeho regionu. Vyhlížíme růst nových služebníků a vedoucích.

Rádi bychom, aby region byl místem přijetí. Chceme oslovovat lidi na okraji regionu, přá-
tele členů, ale i působit v okolí regionu. Chceme vidět změnu v nárůstu členů. V příštím roce 
plánujeme víc podpořit misijní službu dětem a mládeži v okolí regionu a oslovit i jejich rodiny. 



Kristem proměněné životy28 / REGIOn JIHOVýcHOD

Chceme se více zapojit do evangelizací, jako region usilovat o větší oslovení lidí v naší lokalitě 
Božím slovem, jde nám o jejich záchranu v Kristu. Chceme více proniknout do společenského 
života naší lokality.

Koncem roku nám opět končí nájemní smlouva. Věříme, že se podaří prodloužit nadále nájem 
za stejných finančních podmínek. Dále budeme pokračovat v hledání větších prostor.

Zpracoval: Stanislav Roubal

VÝROČNÍ ZPRÁVA REGIONU JIHOVÝCHOD ZA ROK 2019/2020

VEDENÍ
Pastor: Zdeněk Rašovský
Poradní tým: Elena Zemanová, Laďka Ebenstreitová, Richard Sotorník, Tomáš Pešl, Martin 
Heřmanský, Babeta Rašovská
Vedoucí skupinky: Babeta Rašovská, Richard Sotorník

DALŠÍ SLUŽBY
a) dětem: Babeta Rašovská, Zuzana Sotorníková, Tomáš Pešl, Emma Rašovská
b) chvály: Richard Sotorník, Markéta Heřmanská, Martin Heřmanský, Matěj Heřmanský, 

Tobiáš Heřmanský, Johanka Heřmanská, Emma Rašovská, Dominik Rašovský
c) pokladník: Andrea Pešlová
d) příprava večeře Páně: Vlasta Sotorníková
e) kázání: Zdeněk Rašovský, Lubomír Ondráček, Jiří Bukovský, Michal Klesnil, Tomáš Pešl, 

Richard Sotorník
f) letní dovolená: Andrea Pešlová
g) příprava hry na letní dovolenou: Martin Heřmanský, Markéta Heřmanská, Matěj Heř-

manský, Johanka Heřmanská, Tobiáš Heřmanský, Richard Sotorník, Zuzana Sotorníková, 
Alžběta Sotorníková, Klára Sotorníková

h) dětská kapela: Martin a Markéta Heřmanští
i) Místa uzdravení: Laďka Ebenstreitová
j) příprava a koordinace vánočního shromáždění: Babeta Rašovská, Zuzana Sotorníková, 

Andrea Pešlová, Kristýna Leitermannová, Petr Leitermann, Markéta Heřmanská, Martin 
Heřmanský, Matěj Heřmanský, Tobiáš Heřmanský, Johanka Heřmanská, Emma Rašovská, 
Dominik Rašovský, Klára Sotorníková, Alžběta Sotorníková

k) pantomima: Tomáš Pešl, Klára Sotorníková, Alžběta Sotorníková, Johanka Heřmanská, 
Vojta Sotorník, Ondřej Pešl, Dominik Rašovský

l) lego tábořík pro děti: Babeta Rašovská
m) kurz „Jde v životě o něco víc?“: Richard Sotorník, Zuzana Sotorníková, Zdeněk Rašovský, 

Tomáš Pešl
n) setkání nad Janem: Tomáš Pešl, Andrea Pešlová, Zdeněk Rašovský
o) korektura Sborového dopisu: Elena Zemanová, Kristýna Leitermannová
p) příprava nedělního shromáždění: Helenka Pilátová, Dominik Rašovský
q) tábor Levitů: Emma Rašovská, Matěj Heřmanský, Tobiáš Heřmanský
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PERSONÁLNÍ ZPRÁVY
Vstupy: Gabriela Koblížková
Celkem přibylo: dospělých – 1

  dětí – 1
Výstupy: Marek a Věra Markovovi (AC Kolín)
Vyřazení z evidence: 2
Celkem ubylo: dospělých – 2

  dětí – 4

Počty členů k 31. 8. 2020
počet dospělých členů ........................................................................................................................... 28
počet pokřtěných dětí (do 18 let) ............................................................................................................7
počet nepokřtěných dětí (do 18 let) .......................................................................................................5
počet členů dlouhodobě v zahraničí apod............................................................................................0

AKCE A SPECIÁLNÍ ČINNOSTI BĚHEM ROKU

PRO REGION
a) regionální dovolená: Albrechtice v Jizerských horách

FINANČNÍ ZPRÁVA ZA OBDOBÍ 09/2019 – 08/2020 
REGIONU JIHOVÝCHOD (V CELÝCH KČ)

2018/19 2019/20
Příjmy
Desátky 500 483 411 505
Ostatní 2 700
Celkem 503 183 411 505

Výdaje
Podíl na společ. sb. výdajích 97 595 80 243
Podíl na misijním fondu 20 019 16 460
Podíl na výdajích mládeže 22 522 18 518
Podíl na stavebním fondu 50 048 41 151
Podíl na darech navenek 15 014 12 345
Mzdy vč. mandát. smluv 136 553 138 289
Nájemné 68 300 73 254
Režie 15 722 17 487
Dary celkem 8 000 7 800
Členské příspěvky (CKS, KMS) 20 706 228
Celkem 454 480 405 775
Výsledek hospodaření 48 703 5 730
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Zůstatek na účtu k 31. 8. 985 328 991 059

Dary ven nad 5 tis. v období 2019/20
soc. výpomoc fyz. osobám 2 800
CKS – auto pro M. Prosnera 5 000

HODNOCENÍ

CHARAKTERISTIKA REGIONU
Region během posledního roku zásadně nezměnil svoje sociální složení. Stále je tvořen převážně 
z rodin s teenagery. Velmi vděční jsme za mladší i starší generaci, která obohacuje náš společný 
život. Daří se nám poměrně dobře vytvářet rodinnou atmosféru, ve které rádi přivítáme každého 
nově příchozího. Snažíme se přinášet dobrou zprávu o Boží milosti našim přátelům, blízkým 
i lidem na Jižním Městě. Kromě pravidelných nedělních bohoslužeb pořádáme během roku 
akce pro dospělé i děti.

ČÍM MŮŽEME PROSPĚT OSTATNÍM
Mládežnická kapela – skupinka pro mládež, kterou vedou Heřmanští a připravují mládežníky 
na zapojení do chval. Pantomima pod vedením Tomáše Pešla, která má připraveno evangelizační 
vystoupení.

HODNOCENÍ MINULÉHO ROKU
Minulý rok byl významně ovlivněn pandemií Covid-19, která zasáhla do života regionu během 
jarních měsíců 2020. V období první vlny nákazy nemohly probíhat nedělní shromáždění a sku-
pinky od března do května. Region převážně fungoval díky online setkáním na internetu. Po 
částečném uvolnění opatření jsme se scházeli k nedělním modlitbám venku.

Do regionu v posledním roce vstoupila Gabriela Koblížková a do AC Kolín přestoupili Ma-
rek a Věra Markovovi z důvodu přestěhování. Finančně region poklesl v příjmech (desátcích) 
o přibližně 90 000 Kč oproti minulému roku. V celkové bilanci příjmů a výdajů region zůstal 
v mírném zisku cca 5 000 Kč. Moc děkuji za věrnost a obětavost každého dárce v nejistém čase. 
Moc si vážím, že na sebe vzájemně myslíme, i když situace okolo nás není jednoduchá.

Poradní tým se věnoval zejména přípravě regionální dovolené, vánočního shromáždění 
a řešení situace života regionu v době vládních omezení z důvodu nákazy Covid-19. Moc 
děkuji všem za jejich čas a pozornost, kterou věnovali plánování a hledání společné cesty. 
Změnou v minulém roce bylo povolání nových starších. Na loňské regionální dovolené jsem 
oslovil tři kandidáty a po zvážení nabídky se do služby rozhodli vstoupit Tomáš Pešl a Martin 
Heřmanský. Oficiální povolání mělo proběhnout na podzim roku 2020, ale z důvodu pande-
mie Covid-19 bylo odloženo na později. Osobně jsem velmi vděčný za oba nové starší a jejich 
službu na regionu.

Na regionu působily v minulém roce dvě skupinky, a to ženská skupinka Babety Rašovské 
a skupinka Richarda Sotorníka. Přes nelehké období se obě skupinky scházely v rámci povo-
lených možností a využívaly také online formu setkání. „Neste břemena jedni druhých“ bylo 
heslo ženské skupinky, kterou k velké radosti všech začaly navštěvovat nové ženy. Radost mám 
i z podpory modlitebních setkání se sborem CB Jižní Město, které někteří členové skupinky 
pravidelně navštěvují. Skupinka Richarda Sotorníka se věnovala na začátku roku darům Ducha 
svatého a překonávala také komplikace ve scházení s ohledem na Covid situaci. Děkuji oběma 
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vedoucím za jejich podporu, kterou dávali ostatním, a obětavost ve službě, kterou dělají i přes 
překážky v jejich osobních životech.

Regionální neděle na podzim probíhaly ve Vodnické ulici a výjimečným setkáním byly spo-
lečné bohoslužby s komunitou Bétel. Bohoslužby proběhly ve středisku Bétel v Kralupech nad 
Vltavou a byly povzbuzením pro všechny zúčastněné. Moc děkuji Ajce Pešlové za organizaci 
a Bételu za pozvání a následný společný oběd.

Na podzimních bohoslužbách kázali hosté Luboš Ondráček, Jiří Bukovský a Michal Klesnil. 
Poděkování patří i kazatelům z našich řad, a to Tomáši Pešlovi a Richardu Sotorníkovi. Děkuji 
také za chvály skupince Heřmanských a Richardu Sotorníkovi, který po celý rok zajišťoval 
organizaci chváličů.

Během omezení na jaře roku 2020 nahrávala rodina Heřmanských chvály, které byly povzbu-
zením pro ostatní. Bohoslužby v tomto období byly online v režii sborového vedení.

Velmi rád jsem za společné sejití s CB Jižní Město na modlitebních nebo nedělních bohosluž-
bách v prostorech Kostelny. Vánoční bohoslužby se podařilo letos uskutečnit díky nasazení velké 
části regionu. Chvály měla na starosti kapela pod vedením manželů Heřmanských a potěšující 
je účast na kapele v podobě našich mládežníků. Moje vděčnost patří Zuzaně Sotorníkové a Ajce 
Pešlové za přípravu občerstvení a pomoc s přípravou slavnostního shromáždění. V neposlední 
řadě je potřeba poděkovat Babetě Rašovské za program pro děti a dílničky před shromážděním, 
které skvěle připravovala Kristýna Leitermannová. Pozvané rodiny s dětmi, které se již tradičně 
účastní vánočních bohoslužeb, se vždy těší na venkovní hru zakončenou u vánočního stromu 
s dárky. Za pomoc s organizací a závěrečnou hrou patří poděkování Petrovi Leitermannovi 
a našim mládežníkům.

Rád bych připomenul práci rodiny Heřmanských, kteří se pravidelně věnují pátečnímu na-
cvičování chval. Nejde jenom o technickou stránku, ale hlavně o práci s mladší generací, které se 
trpělivě věnují. Díky jejich času se do chval zapojují nejenom jejich děti, ale i ostatní mládežníci 
na regionu, v letošním roce jejich řady rozšířila Alžběta Sotorníková. Výsledkem je připravenost 
kapely vystoupit na větších akcích a nedělních regionech. Děkuji Heřmanským za jejich práci 
a obětavost ve službě chval a povzbuzování ostatních na regionu.

Děti na našem regionu jsou převážně již ve věku teenagerů a v mladším školním nebo před-
školním věku máme pouze tři děti. O to víc si vážím služby žen, které se i při menším počtu 
dětí věnovaly našim nejmenším. Poděkování patří Zuzaně Sotorníkové a Babetě Rašovské. Starší 
mládež pracovala na nácviku pantomimy pod vedením Tomáše Pešla a připravují se na vystou-
pení na veřejnosti. Velkou radost mám ze služby mládežníků na táboře Levitů, kde vedli oddíly 
mladších dětí nebo byli v týmu vedoucích – Emma Rašovská, Tobiáš a Matěj Heřmanští. Dílem 
pro budoucnost je služba Babety Rašovské, která pořádá o letních prázdninách lego tábořík 
s biblickým programem, kde se věnuje převážně dětem z bývalé školky Sovička.

Letošní společná letní dovolená byla na stejném místě jako v předešlém roce. Albrechtice 
v Jizerských horách byly natolik úspěšné, že jsme se rozhodli navštívit místo pod Špičákem 
ještě jednou. Znovu s námi jela velká skupina přátel, kteří jinak nežijí na regionu, a jsme velmi 
rádi, že se jim společný pobyt líbil. Svým dílem k tomu přispěl asi každý z nás, ale zvláštní 
poděkování patří rodinám Heřmanských a Sotorníků, které připravily společné hry. Výborným 
svědectvím byl večer s Tomášem Pešlem, který vyprávěl o svých výpravách do hor a fotografie 
z Tater nebo Alp doplňoval o verše z Bible. Krásný byl společný výlet na Jizeru nebo večer 
chval, kde jsme společně děkovali a čekali na Boží přítomnost díky kapele Heřmanských. Mám 
naději, že v dalším roce se zase budeme chtít vydat na nové místo a ukázat na Boží dobrotu 
lidem okolo nás.

Velkou radost mám z podzimní evangelizační akce „Jde v životě o něco víc?“, kde se tentokrát 
sešli čtyři hosté z řad našich kamarádů a známých. Poděkování patří z regionu Zuzaně a Richar-
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dovi Sotorníkovým, kteří připravovali jednotlivé večery. Na kurz se podařilo navázat studiem 
knihy z Bible, kde pokračujeme Janovým evangeliem. Jednotlivé večery připravoval Tomáš Pešl 
a opět patří poděkování nejen jemu, ale i Ajce Pešlové za výborné přijetí.

Rád bych také připomenul silvestrovské setkání, kde jsme společně přivítali rok 2020. Podobné 
setkání jsme zopakovali podruhé a bylo dobře, že pozvání přijali i lidé mimo region.

Na závěr nechci zapomenout na službu Laďky Ebenstreitové na Místech uzdravení, kterým se 
věrně věnuje už několik let a pomohla tak povzbudit řadu nemocných. Mimo region pomáhají 
s korekturou Sborového dopisu Elena Zemanová a Kristýna Leitermannová. Ajka Pešlová spra-
vovala účetnictví organizaci Bétel, která se věnuje lidem s drogovou závislostí.

Rok 2019/20 jsme zakončili společnou službou v rámci sborových setkání ve Stromovce. 
Moc děkuji všem služebníkům za pomoc, zvláště Emmě Rašovské za vedení nedělky a Matěj 
Heřmanský s Dominikem Rašovským si zaslouží pochvalu za pomoc s aparaturou. Díky vám 
všem a těším se na další rok 2020/21.

VÝHLED DO BUDOUCNA
V nadcházejícím roce nás čeká ustanovení nových starších, jakmile to vládní opatření vydaná 
v souvislosti s Covid-19 dovolí. Za nové starší budou ustanoveni Tomáš Pešl a Martin Heřmanský.

Rádi budeme pokračovat v akcích „Jde v životě o něco víc“ a ve studiu Bible pro nově příchozí. 
Přemýšlíme jednak nad tím, jak lidi z okolí pozvat, aby pro ně akce byly zajímavé, a zároveň, na 
jaké otázky v souvislosti s vírou nejčastěji hledají odpověď.

Těšíme se i na společné bohoslužby a modlitební s CB Jižní Město, které budou opět v prosto-
rech Kostelny. Rádi bychom zde měli zase vánoční bohoslužby v prosinci a také sejití pro rodiny 
s dětmi na konci školního roku.

Těším se i na mládežnické bohoslužby, které už jednou proběhly, a mám naději, že mladší 
generace nás může brzy zastoupit.

Zpracoval: Zdeněk Rašovský

VÝROČNÍ ZPRÁVA REGIONU PALMOVKA ZA ROK 2019/2020

VEDENÍ
Pastor: Tomáš Dittrich
Starší: Lumír Ptáček, Tomáš Dostálek, Šimon Dittrich
Diakoni: Jiří a Lucie Beštovi
Vedoucí skupinek: Ondřej Svoboda, Petra Dostálková (skupinka pro maminky v Jenštejně), 
Hana Krajníková (skupinka pro maminky), Daniel a Dita Frantíkovi (Jenštejn), Tomáš Dostá-
lek, Tomáš Dittrich, Arnošt a Eva Kobylkovi, Štěpánka Krišicová (skupinka pro maminky ve 
Stodůlkách)

DALŠÍ SLUŽBY
a) dětem: Lucie Beštová (hlavní vedoucí)

mladší oddělení: Lucie Beštová, Markéta Beštová, Eliška Sýkorová, Kryštof Šůstek, Jan 
a Jarmila Pařenicovi, Laďka Havlová
střední oddělení: Aleš Hanzlíček, Martina Sýkorová, Jan Bíca, Laďka Havlová, Luboš 
Komárek, Hana Krajníková

b) chvály: Jan Knížek (vedoucí), Laďka Havlová, Jan Gagalík, Jiří Bešta (vedoucí), Jiří, Anež-
ka a Debora Jelínkovi (Anežka a Debora vedoucí), David Bukáček (vedoucí), Betty Bukáč-
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ková, Milena Černá, Tomáš Coufal, Kateřina Coufalová, Petra Kačírková, hosté (Martin 
Šindelář, Karel Havlíček a skupina Konektor)

c) pokladník: Milena Černá
d) zástupce za region ve mzdové komisi: Eduard Bláha
e) zástupce v grantové komisi: Jan Krajník
f) zástupce v misijní radě: Jaroslav Sloboda
g) vedení shromáždění: Tomáš Dostálek, Lumír Ptáček, Tomáš Dittrich, Štěpánka Krišicová, 

Tomáš Coufal
h) kázání: Jan Svárovský, Tomáš Dittrich, Lumír Ptáček, Ráchel Bícová, Dita Frantíková, 

David Ptáček, Šimon Dittrich, hosté (Lubomír Ondráček, David Snell, Johana Ondráčková, 
Pavel Neústupný)

i) letní tábory při KS: Beránek: Bohdana Boudová (hlavní vedoucí), Petra Dostálková, 
Štěpán Ptáček, Tomáš Dostálek, Matěj Koblih, Daniel Bouda, Lucie Frantíková, Daniel 
Kačírek, Daniel Frantík jr.
Tábor Levitů: Pavel a Anička Bukáčkovi, Kamil Nešetřil, David Bukáček, Štěpán Ptáček

j) příprava večeře Páně: Pavel Mach, Radka Konupková
k) setkání žen: Lucie a Markéta Beštovy, Veronika Jungmannová
l) osobní péče o nové lidi: Lucie Beštová a další
m) zvukaři: Jan Kalina, Štěpán Ptáček, Tomáš Coufal
n) promítání: Tomáš Dostálek, Daniel Chalupník, Marek Hauptmann, Samuel Sýkora, Dani-

el Jungmann
o) koordinace občerstvení pro nedělní školu: Milena Černá
p) knihovna, půjčování knih: Jiří Bešta
q) webové služby: Daniel Chalupník, Daniel Jungmann, Kamil Nešetřil, Daniel Frantík,
r) příprava občerstvení po shromáždění: Veronika Jungmannová, Petr a Magdalena Hlaváč-

kovi, Miloš Černý, Jan Bíca, Zuzana Dvořáková, Jiří Bešta
s) nástěnka: Tomáš Dittrich
t) letáky BTM: Vlasta Hauptmannová
u) modlitební skupinka za region: Lumír Ptáček, Lucie Beštová, Anna Slobodová, Tomáš 

Dittrich, Tomáš Dostálek, Milena Černá
v) přípravný tým pro založení regionu na Proseku: Šimon Dittrich (vedoucí od roku 2020), 

Tomáš Dostálek, Ota jr. a Marie Kunzmannovi, Jaroslav a Anna Slobodovi, Jan a Hana 
Krajníkovi, David Ptáček, Jana Dittrichová, Dan a Bohdana Boudovi, Tomáš Dittrich (do 
konce roku 2019)

PERSONÁLNÍ ZPRÁVY
Vstupy: 6
Martin a Petra Mizurovi, Petr Kobylka (přestup z regionu Hostivař), Luboš a Judith Komárkovi, 
Debora Jelínková (přesun z kategorie a)
Narození: 4
Tobiáš Dittrich, Lilien Bukáčková, Natan Krajník, Nora Krišicová
Celkem přibylo: dospělých 6

  Dětí (d) 4
Výstupy: 5 (s), 1 (a), 2 (d)
Andrej Turek ml., Martin Šindelář (přestup na region Východ), Eliška Ottová (přestup na regi-
on Západ), Jan, Jarmila, David a Samuel Pařenicovi (přestup do AC Vsetín), Debora Jelínková 
(přesun do kategorie s)
Vyřazení z evidence: 2 (a) + 4 (d)
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Dan Chalupník, Tereza Hanzlíčková, Jonáš Černý, Vojtěch Hauptmann, Eliáš Bíca, Ondřej Málek
Celkem ubylo: dospělých 5

  dětí (a+d) 9
Svatby: 2
Dan a Bohdana Boudovi, Matěj a Kristýna Koblihovi
Křty: 1
Pavel Macháček

Počty členů k 31. 8. 2020
počet dospělých členů (s) .....................................................................................................................111
počet pokřtěných dětí (do 18 let) (a) ....................................................................................................15
počet nepokřtěných dětí (do 18 let) (d) .............................................................................................. 29
počet členů dlouhodobě v zahraničí apod. (f) .....................................................................................1

AKCE A SPECIÁLNÍ ČINNOSTI BĚHEM ROKU

PRO REGION
a) tábory: viz výše i)
b) regionální dovolená: 25. 7.–1. 8. Český Jiřetín
c) grilování pro vedoucí: 4. 6.–Komunitní centrum a zahrada Kotlaska, Praha 8 (J. Bešta)
d) výjezd mužů: 1.–3. 11.–Roztoky u Křivoklátu
e) setkání žen: 29. 11.–předvánoční setkání (Lucie Beštová)

MIMO REGION
a) evangelizace

• kurzy Alfa: (Anna a Jaroslav Slobodovi, Debora Jelínková)
• dětský domov Přestavlky (Petra, Anežka, Debora Jelínkovy, Lucie Beštová, Veronika Jung-

mannová, Pavel Bukáček, Daniel Bouda, Kryštof Šůstek, Jaroslav Šerfel, Zdeněk Hunal, 
Jana Gabrielová, Marek Frantík, Inna Hotmar)

• dětský domov Sedlec: (Laďka Havlová, Filip Hauptmann)
• 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. vedoucí Dita Frantí-
ková, Pavel Bukáček), Teen Camp (hl. vedoucí Dita Frantíková), porost (Miloš Kačírek jr., 
Štěpán Vávra, Betty Bukáčková), odrost (Ondřej a Štěpánka Krišicovi, Bohdana Frantíková)

• Royal Rangers (Martina a Eliška Sýkorovy)
• English camp (hlavní vedoucí Kateřina a Štěpán Vávrovi)
• kurzy Příprava na manželství a Manželské večery (Ondřej a Štěpánka Krišicovi, Tomáš 

a Kateřina Coufalovi, Ondřej a Marta Pumrovi)
• zakládání regionu Černý most (David a Betty Bukáčkovi)

b) další akce
• podpůrný tým pro misionáře v Chorvatsku (Anna a Jaroslav Slobodovi)
• služba mládeži (samostatná zpráva v tomto almanachu)
• Základy křesťanského života (samostatná zpráva v tomto almanachu)
• služba v týmu Eva Evě (Štěpánka Krišicová, Jana Dittrichová, Petra Mizurová, Milena 

Černá, Pavlína Bláhová, Eliška Kalinová, Marta Pumrová)
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• divadelní soubor Kairos II (Jiří Bešta, Veronika a Daniel Jungmannovi, Marie Hunalová, 
Eliška Sýkorová)

• tábor Royal Rangers (Martina Sýkorová, Markéta Beštová, Kryštof Šůstek)
• spolupráce s Teen Challenge na Žižkově (Pavel a Anna Bukáčkovi, David Bukáček, Ště-

pánka Krišicová, Michal Najman, Kryštof Šůstek, Veronika a Daniel Jungmannovi, Petr 
Kobylka, Eliška Sýkorová)

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

FINANČNÍ ZPRÁVA ZA OBDOBÍ 09/2019 – 08/2020 
REGIONU PALMOVKA (V CELÝCH KČ)

2018/19 2019/20
Příjmy
Desátky 2 598 475 3 044 629
Ostatní 52 503 2 900
Celkem 2 650 978 3 047 529

Výdaje
Podíl na společ. sb. výdajích 506 703 593 703
Podíl na misijním fondu 103 939 121 785
Podíl na výdajích mládeže 116 931 137 008
Podíl na stavebním fondu 259 847 304 463
Podíl na darech navenek 77 954 91 339
Mzdy vč. mandát. smluv 541 482 571 086
Nájemné 134 943 113 769
Režie 375 608 313 968
Dary celkem 263 915 180 852
Členské příspěvky (CKS, KMS) 47 136 63 636
Evangelizace 11 489
Celkem 2 439 948 2 491 609
Výsledek hospodaření 211 030 555 920
Zůstatek na účtu k 31. 8. 3 051 073 3 606 992

Dary ven nad 5 tis. v období 2019/20
Křesťanská misijní společnost 50 000
Nadační fond KMS 50 000
Teen Challenge CDM 50 000
CKS – auto pro M. Prosnera 10 000
soc. výpomoc fyz. osobám 19 000
ostatní dary 1 852
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HODNOCENÍ

CHARAKTERISTIKA REGIONU
Jsme čtyřgeneračním společenstvím založeným na vztazích, s výrazným podílem mládeže a rodin 
s manželskými páry ve středním věku. Máme dost dětí a jen velmi málo starších lidí přes 60 (ale 
přibývají :o)). Jsme součástí skupinkového sboru jen částečně fungujícího jako skupinkový sbor. 
Palmovka není výjimkou: členy skupinek je asi polovina členů Palmovky.

Velká většina členů regionu jsou Bohu vydaní lidé s rozvinutou osobní zbožností. Většina 
z nás věří řadu let. Na regionu je 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 aj.).

Činnost společenství stojí na osobním nasazení jeho členů jako dobrovolníků, za svou práci 
jsou placeni T. Dittrich (3/4 úvazku) a J. a L. Beštovi (dohromady cca 1/4 úvazku).

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 ve 

svém okolí stezkami k životu a nést Kristovo světlo do svého okolí. Konkrétně to znamená, že 
jako společenství máme druhé přivádět ke Kristu a pomáhat jim, aby se Krista učili následovat.

ČÍM MŮŽEME PROSPĚT OSTATNÍM
Máme řadu obdarovaných kazatelů a kazatelek.

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.

HODNOCENÍ MINULÉHO OBDOBÍ
V uplynulém období region Palmovka narostl o jednoho dospělého člena (6 dospělých přibylo, 5 
ubylo). Z nových členů jsou všichni z křesťanského prostředí. Průměrná účast na nedělích oproti 
minulému období stoupla o 3 (z 78,5 na 81,5, ale v předminulému období klesla o 5), statistika 
byla počítána jen ze shromáždění, kde účast ještě nebyla ovlivněna epidemií, tedy asi přibližně 
za půl roku (od září 2019 do března 2020; v březnu bylo jen jedno shromáždění). Bolestné bylo 
vyřazení z evidence 5 mládežníků, kteří se přestali účastnit života sboru (odepsaných je 6, ale 
jeden z nich se života sboru účastní, jen zatím nechce být evidován jako člen).

Stabilně skvěle fungovala nedělní škola se dvěma odděleními (včetně sobotních výletů a pře-
spávaček, pro třetí, nejstarší oddělení byl program 1× měsíčně) a služba v dětských domovech.

Kvůli uzavření nedělní školy v době protiepidemických opatření vznikla řada krátkých 
programů pro děti, které jsou na sborovém kanálu YouTube. Některé zpracoval Aleš Hanzlíček.

O vedení týmu pro dětský domov Přestavlky se staraly Petra Jelínková a Lucie Beštová. Tým 
pro dětský domov Sedlec vedla Ladislava Havlová.

Účast na domácích skupinkách se mírně zvýšila.
Do vedení Palmovky se v novém roce postupně zapojil Šimon Dittrich pověřený vedením 

proseckého týmu. Jeho ustanovení kvůli protiepidemickým opatřením proběhlo až v září 2020.
Život společenství byl v 1. pololetí 2020 výrazně ovlivněn epidemií Covidu-19, kdy od půle 

března do konce května neprobíhala společná shromáždění a v červnu byla v důsledku nemoci 
nižší účast.

Každý týden probíhala modlitební regionálních vedoucích, v době omezení po internetu.
Pravidelné výjezdy do dětských domovů (Sedlec a Přestavlky) probíhaly podle toho, jak to 

protiepidemická opatření umožňovala. Za výjezdy jsme se na shromážděních modlili a byla sdí-
lena svědectví. Jde o šíření Božího království včetně sdílení evangelia. V týmu Teen Challenge na 
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Žižkově se tradičně významně podíleli členové Palmovky. Pravidelné výroční předvánoční mytí 
oken se po mnoha letech nekonalo, přihlásil se jen velmi nízký počet těch, kteří byli ochotni mýt.

Ráchel Bícová zorganizovala dvě setkání s mladými a s hostem.
Misijní a modlitební výjezdy (kromě Galanty, kde z Palmovky tentokrát nebyl nikdo) se kvůli 

epidemii konat nemohly.
První akcí po uvolnění opatření byl regionální výlet do Čimic s opékáním buřtů (7. 6.) s deseti 

účastníky.
Regionální dovolená v Českém Jiřetíně se vydařila, kapacita zařízení byla plně obsazena (cel-

kově přes 30 dospělých), takže jsme museli objednat ještě jeden menší objekt, aby byli uspokojeni 
všichni zájemci. Dva programy o studiu Bible měl Jiří Bukovský, na programech se podílel širší 
okruh (Jiří Jelínek, Arnošt a Petr Kobylkovi), největší diskusi vzbudil program Jiřího Jelínka 
o hudbě v církvi – Jirka se svěžím způsobem věnoval oblasti, na které záleží nám všem.

Na konci roku 2019 proběhlo setkání se staršími mládežníky Palmovky vedené Pavlínou Blá-
hovou s rozhovorem o tom, jak vnímají sbor, jak by se chtěli zapojit a co by se mělo dělat jinak. 
Vedoucí Palmovky výstupům z tohoto setkání věnovali tři setkání. Pro uplatnění výstupů není 
příznivá doba kvůli epidemii, ale závěry využijeme, až to půjde.

Pokračovalo plánování založení nového regionu na Proseku. Tým Proseka začal vést Šimon 
Dittrich, tým je veden trojicí starších (Šimon Dittrich, Tomáš Dostálek, Otakar Kunzmann jr.).

Proběhly akce na Proseku (tým se zapojil do komunitní akce Zažít Prosek jinak 21. 9.–při-
pravila Hana Krajníková), většina akcí však kvůli epidemii proběhnout nemohla. Přitom na 
kurz Výchova dětí se přihlásilo tolik lidí, že kapacita kurzu byla plně využita. Celková příprava 
založení společenství na Proseku byla epidemií výrazně zbržděna.

Pravidelně se konaly modlitební zaměřené na oslovení Proseka evangeliem, účast byla kolem 
10 lidí.

VÝHLED DO OBDOBÍ 2020/2021
Na nedělní shromáždění chodí noví lidé, ale někteří dlouhodobí členové regionu mají poměrně 
nízkou účast (dlouhodobý trend, jejich účast se nesnižuje). Důležité je, aby nedělní shromáždění 
zůstala přínosná pro členy sboru (resp., aby pro ně byla ještě přínosnější) a aby zároveň oslovovala 
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 bylo, bych rád pracoval i v příštím roce.

Skupinky fungují dobře, ale hodně lidí nemá o skupinky zájem. Chceme pracovat na tom, aby 
zájem o skupinky narostl a aby mohly vzniknout další.

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

Založení regionu Prosek nám umožní oslovit evangeliem více lidí. Region by měl vzniknout 
v průběhu školního roku 2020/2021, pokud to dovolí situace s epidemií.

Region Prosek by při svém vzniku měl mít 40 členů, aby byl dostatečně funkční pro pořádání 
nedělních bohoslužeb. Zatím se jich přihlásilo 22.

Zpracoval: Tomáš Dittrich
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VÝROČNÍ ZPRÁVA REGIONU SEVER ZA ROK 2019/2020

VEDENÍ
Pastor: Tomáš Božovský
Diakon: Ondra Paska
Tým rozšířeného vedení: Marek a Martina Bezpalcovi, Šimon a Johana Ondráčkovi, Ondra 
a Marta Paskovi, Zdeněk a Dana Paulusovi, Michal a Jana Ryklovi, Petr Tichavský, Vojta Urban
Vedoucí skupinek: Tomáš Božovský, Ondra a Marta Paskovi, Zdeněk a Dana Paulusovi, 
Mirek a Květa Šedivých

DALŠÍ SLUŽBY A AKTIVITY
a) nedělka

předškolní oddělení: Martina Bezpalcová, Jana Dušková, Marcela Jaworská, Helča Bezpal-
cová, Kristýna Pasková, Klára Neužilová, Petr Tichavský, Johana Ondráčková
příprava narozeninových dárků pro děti: Marta Pasková

b) chvály: Helča Bezpalcová, Jakub Bezpalec, Marek Bezpalec, Petra Bohatá, Matouš Dušek, 
Viola Dušková, Lydie Fiřtová, Štěpánka Frantíková, Jan Hadrávek, Robert Jaworski, Katka 
Knopová, Terka a Michal Mockovi, Olík Paska, Kristýna Pasková, Matouš Krajník, Aleš 
Náhlý, Johana Ondráčková, Lukáš Ondráček, Markéta Krajníková, Čenda Rykl, Jáchym 
Rykl, Jana Ryklová, Sára Ryklová, Luisa Šerá, Jeník Václavík, KS Crew Worship, mládež-
nické a seniorské uskupení (Stromy naděje), Ben Drápal 
chvály s prapory – Petra Vlasáková

c) pokladník: Lydie Fiřtová
d) příprava večeře Páně: Irena Václavíková, Alena Mocková, Věra Fidrichová
e) zástupce ve mzdové komisi: Pavel David
f) zástupce v grantové komisi: Dan Frantík
g) kázání: Honza Adamec, Tomáš Božovský, Jana Frantíková, Johana Ondráčková, Luboš 

Ondráček, Šimon Ondráček, Dana a Zdeněk Paulusovi, Jáchym Rykl, Lenka Šejbová, Da-
vid Šerý, Vojta Urban (další přispěli v rámci mládežnického či seniorského shromáždění) 
a host Šimon Dittrich

h) vedení regionálních modlitebních: Zdeněk a Dana Paulusovi, Klára Prachařová, Lenka Šejbová
i) vedení modlitebních před shromážděním: Tomáš Božovský
j) tábory a dětské oddíly: Marek Bezpalec, Martin Neužil, Ondra a Marta Paskovi, David 

Dušek, Anička Tichavská, Kuba a Daniela Homolkovi
k) promítání: David Šerý, Honza Tichavský
l) koordinace služeb na regionu: Ondra Paska
m) služba mládeži: Jan Adamec, Matouš Neužil, Ondřej Neužil, Lukáš Ondráček, Míša Ond-

ráčková, Věra Ondráčková, Čenda Rykl
n) misionáři: Jirka a Katka Dohnalovi
o) zvučení: Petr, Petra a Josef Vlasákovi, Vít Dušek, Mikeš Padevět
p) zástupce v misijní radě: Tomáš Božovský
q) zpracování a ukládání kázání na web: Olík Paska
r) Život víry (prodej): Petr Paderlík
s) nabídka letáčků BTM: Vláďa Chlumecký
t) regionální web: Marek Bezpalec
u) počítání lidí na shromáždění: Lydie Fiřtová
v) příprava občerstvení po shromáždění: Klára Božovská, Pavla Grabmylerová, Kristýna 

Náhlá, Věra Ondráčková, Markéta Pasková, Jitka a Nikola Urbanovy, Nino Vidovič
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w) Místa uzdravení: Luboš a Věra Ondráčkovi
x) bulletin: Tomáš Božovský
y) modlitební služba vnitřního uzdravení: Zdeněk a Dana Paulusovi
z) modlitební skupinka žen: Martina Bezpalcová, Marta Pasková
aa) koordinace závěrečného úklidu po shromáždění: Bohumír Maňásek
ab) Alfa: Marta a Tomáš Božovských, Věra Fidrichová, Lydie Fiřtová, Lucka a Daník Frantí-

kovi, Šimon a Johana Ondráčkovi, Ondra Paska, Kristýna Pasková, Jana Ryklová, Čenda 
Rykl, Jáchym Rykl, Lenka Šejbová

ac) otevírání sálu: Věra Ondráčková, Lukáš Ondráček, Tomáš Božovský
ad) knihovna: Johana Neužilová, Milada Frantíková
ae) organizace pouličních evangelizací: Petr Tichavský
af) kurz Výchova dětí: Marta Pasková, Lucie Tloušťová, Marcela Jaworská, Marta Božovská, 

Jana Frantíková, Jitka Urbanová (a hosté Katka a Štěpán Vávrovi)
ag) organizace regionální dovolené a výletu: Lydie Fiřtová, Marek Bezpalec
ah) modlitebně prorocký tým: Dana a Zdeněk Paulusovi, Věra Ondráčková, Klára Prachařová, 

Lenka Šejbová
ai) služba vězňům a jejich rodinám: Lucka Vidovičová, Věra Fidrichová, Věra Kozáková, 

Dana Paulusová
aj) vedení shromáždění: Tomáš Božovský, Dan Frantík, Matouš Neužil, Ondřej Neužil, 

Šimon Ondráček, Zdeněk Paulus, Ondra Paska, Květa Šedivá
ak) vedení Večeře Páně: Marek Bezpalec, David Dušek, Šimon Ondráček, Ondra Paska, Petr 

Tichavský, David Šerý, Zdeněk Paulus

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: Matouš Neužil, Štěpánka Frantíková
Narození: Daniel Ondráček, Lucie Šerá, Šimon Krajník
Celkem přibylo: dospělých – 2
  dětí – 3
Křty: Petr Kalina, Sára Younisová (nečlenové regionu, pokřtěni hlavním pastorem)
Svatby: Metoděj a Martina Bohuňkovi, Martin a Marika Horákovi, Vojta a Kristýna Urbanovi

Počty členů k 31. 8. 2020
počet dospělých členů ......................................................................................................................... 102
počet pokřtěných dětí (do 18 let) ..........................................................................................................11
počet nepokřtěných dětí (do 18 let) .................................................................................................... 29
počet členů dlouhodobě v zahraničí apod............................................................................................5
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FINANČNÍ ZPRÁVA ZA OBDOBÍ 09/2019 – 08/2020 
REGIONU SEVER (V CELÝCH KČ)

2018/19 2019/20
Příjmy
Desátky 2 331 332 1 857 900
Ostatní 70 890 22 830
Celkem 2 402 222 1 880 730

Výdaje
Podíl na společ. sb. výdajích 454 607 362 291
Podíl na misijním fondu 93 253 74 316
Podíl na výdajích mládeže 104 910 83 606
Podíl na stavebním fondu 233 133 185 790
Podíl na darech navenek 69 940 55 737
Mzdy vč. mandát. smluv 444 233 443 706
Nájemné 127 282 93 701
Režie 110 277 113 941
Dary celkem 185 783 103 073
Členské příspěvky (CKS, KMS) 40 152 40 152
Evangelizace 14 485
Celkem 1 878 055 1 556 312
Výsledek hospodaření 524 167 324 418
Zůstatek na účtu k 31. 8. 1 361 442 1 685 859

Dary ven nad 5 tis. v období 2019/20
Nadační fond Nehemia 18 000
Církev Křesťanská společenství 32 000
Nadační fond KMS 11 000
Teen Challenge 5 000
Mládež pro Krista, z.s. 10 000
Bétel 20 000
soc. výpomoc fyz. osobám 7 073

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

HODNOCENÍ MINULÉHO ROKU
Když se ohlížím za minulým obdobím, je jasné, že to bylo období, jaké jsme nikdy nezažili. Když 
jsme během regionálky přijali slovo (Ezechiel 47) povzbuzující nás k vykročení na větší hlubinu 
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a pak začátkem školního roku začali na související témata kázat, netušili jsme, co je před námi. 
To, o čem jsme začali kázat (první bloky byly „Vztah, který stojí za to“ a „Spojení, které funguje“), 
se pro nás během několika měsíců stalo velmi živým, protože najednou některé duchovní život 
podporující aktivity fungovat nemohly (shromáždění, skupinky apod.). Dá se říct, že nás Bůh 
na to svým způsobem vlastně připravoval, i když my jsme to v té době netušili.

Začátek podzimního období po prázdninách ale ničemu neobvyklému nenasvědčoval. Začali 
jsme pátý rok shromáždění v RoSe. Pokračovaly dobré vztahy s vedením i klienty, několik z nich 
naše shromáždění navštěvovalo.

Koncem září se několik sourozenců z regionu zapojilo do sborové Alfy.
Během podzimu se uskutečnil večer chval, výjezd mužů do Bělé pod Bezdězem. Na výjezdu 

se nás sešlo osmnáct a strávili jsme spolu dobrý čas jak při pátečním grilování, tak i při sdílení, 
vyučování (tentokrát s hostem Markem Prosnerem), rozhovorech, modlitbách a při volejbalu.

V předvánočním čase se uskutečnilo setkání žen při výrobě adventních věnců se slovem Jany 
Frantíkové. Účastnic – včetně žen z Rosy – bylo téměř 40.

Už třetího setkání s hádankou (Kdo dnes přijde na večeři?) se v listopadu zúčastnilo téměř 
40 lidí a povzbudivé bylo, že se zapojilo ještě více mladých. Setkání s večeří se uskutečnilo na 
devíti místech.

V prosinci jsme se podíleli na dvou akcích pro klienty Rosy. Jednak jsme již poněkolikáté nabí-
zeli zdarma kávu, čaj a cukroví na vánočním trhu (nevěřili byste, kolik lidí tím bylo překvapeno 
a potěšeno). A v polovině prosince jsme pro seniory připravili předvánoční odpoledne s koledami, 
poselstvím Vánoc a cukrovím. Společně jsme si pak u stolů povídali přibližně s dvaceti lidmi.

Těsně před Vánoci se konal už tradiční adventní koncert v centru Archa (už posedmé!) v Lí-
beznicích. Večer byl velice požehnaný díky nasazení Katky a celé skupiny His7.

Uskutečnilo se také mládežnické a začátkem roku seniorské shromáždění.
V lednu jsme měli hosta Jeana-Marca z Mezinárodního svazu Gedeonů se svědectvím o Božím 

díle. Někteří se připojili k modlitební procházce po areálu léčebny Bohnice s Terkou Hejnicovou.
Po úvodní přednášce Jany Frantíkové se rozběhly v KD Krakov kurzy o výchově dětí, které 

vedla Marta Pasková s vydatnou podporou několika dalších lidí z regionu. Kurz pak byl přerušen 
a dokončen v červnu.

Během března se začaly objevovat problémy kolem Covidu a pak se velmi rychle začaly omezovat 
možnosti shromáždění. Přešli jsme na online aktivity, ať už shromáždění, nebo modlitební setkání.

Několik lidí se zapojilo do šití roušek pro seniory v RoSe.
Kvůli zdravotní situaci se nemohl uskutečnit jarní výjezd žen.
Po uvolnění opatření připravil Marek Bezpalec koncem května výlet na Brdy, který se velmi 

vydařil, bylo na něm přes 40 lidí.
Během června jsme měli čtyři regionální shromáždění venku na kraji ďáblického lesa. Shro-

máždění byla kratší, nepoužívali jsme aparaturu a byli jsme rozprostření, abychom nebyli příliš 
blízko sebe. Byla to nová zkušenost a lidé tam chodili rádi, většinou v počtu kolem 40. Kromě 
jedné neděle se i vydařilo počasí (to jsme se museli přesunout na Palmovku). Každotýdenní 
online modlitební se přesunuly také ven, do lesa.

Už na podzim se pravidelně scházel modlitebně prorocký tým, z čehož máme radost. Regionální 
modlitební se konala jednou měsíčně, modlitební máme také před nedělním shromážděním. 
V případě akutní potřeby se modlíme v rámci modlitebního řetězu. V uplynulém období to byly 
zejména modlitby za Jirku Dohnala (prostata), Matouše Krajníka či Tedíka Zůnu.

Vojta Urban a tým kolem Černého Mostu pokračoval v modlitebních na Černém Mostě 
a hledání způsobů, jak obyvatele tohoto sídliště oslovit.

Vojta Urban doplnil tým širšího vedení. Na jaře začal proces povolávání regionálních starších 
Ondry Pasky, Marka Bezpalce a Šimona Ondráčka. Jejich plánované ustanovení jsme z důvodu 
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situace kolem Covidu museli přesunout na září 2020, ale setkávání staršovstva začalo už začát-
kem roku.

Jedním z úkolů regionu je jeho život jako části Těla Kristova, kdy si sloužíme navzájem, ale 
protože nechceme zůstat zaměřeni pouze na sebe, podporujeme 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 domo-
vů a práce na ulici s dětmi na Ukrajině). To je možné díky štědrosti regionu. A i nyní hledáme 
způsoby, jak v této komplikované situaci sdílet evangelium. Určitou možností se stal online kurz 
Alfa, který jsem na jaře začal s několika lidmi.

VÝHLED DO OBDOBÍ 2020/2021
Současná situace, kdy onemocněli i někteří členové regionu a zároveň se stupňují různá omezení, 
před nás klade výzvu, jak se s tím vypořádat. Potřebujeme zůstat v kontaktu a nabídnut pomoc 
tam, kde je potřeba, a zároveň nezůstat uzavřeni jen pro sebe. Můžeme i v této těžké době přinášet 
naději a ukazovat na Ježíše.

Zpracoval: Tomáš Božovský

VÝROČNÍ ZPRÁVA REGIONU STŘED ZA ROK 2019/2020

VEDENÍ
Pastor: Petr Kácha
Starší: Jan Snížek, Martin Benc, Daniel Gawlik
Domácí skupinky (vedoucí): Jan Snížek, Martin Benc, Martin a Aranka Bergnerovi, Jana 
Nováková, Mirek a Hana Hoblíkovi, Martin a Hana Podstatovi

DALŠÍ SLUŽBY (NA REGIONU A V KS PRAHA)
a) nedělní škola

Služebníci: Lucka Bencová, Šimon Benc, Veronika Dobiášová, Honza Snížek, Jarka a Vít 
Dobiášovi, Iva, Honza a Adéla Snížkovi, Jarka Dobiášová

b) chvály
1. Skupina: Iveta Kuželová
2. Skupina: Mirek a Hana Skrbkovi
3. Skupina: Mirek Grunsberg
4. Skupina: Věra Takátsová a další
5. Skupina: Mirek Hoblík, Hana Hoblíková, Ráchel Hoblíková, Tomáš Kácha, David Bergner
6. Chvála s prapory a tanec: Jana Nováková, 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, Lubomír Ondráček a další
g) obsluha ozvučení: Libor Vodička, Filip Fila a další
h) promítání: Tomáš Kácha, Jakub Dobiáš, Samuel Gawlik a další
i) počítání lidí: Adéla Snížková
j) příprava občerstvení po regionu: Jana Krejčová, Daniela Jungmannová
k) narozeniny: Adéla Přikrylová
l) regionální zpravodaj a kartotéka: Hana Káchová
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m) koordinace technických služeb: Lucie Bencová
n) zasílání emailů s modlitbami za členy regionu: Ivana Snížková
o) služba v mládeži: Michal Klesnil
p) Modlitby za Izrael na regionu: Jiří Šebek
q) příprava a úklid sálu: Marek Takáts, Kateřina Kvízová, Jana Filová a další
r) a další služby – mimo KS Praha a region Střed: Michal Klesnil – služba v NADĚJI, Vla-

dimír Vácha – divadlo KAIROS II, služba na školách, Daniel Pumr – Royal Rangers, Alena 
Krausová – Jeruzalémský dům modliteb za všechny národy, Iva Kostrbová – České místo 
modlitby v Jeruzalémě.

Souběžně se také konaly mnohé aktivity vedené členy našeho regionu (Mirek, Hanka a Ráchel 
Hoblíkovi, Jakub a Dáda Güttnerovi a Martin a Hanka Podstatovi) v Úvalech, kde vzniká sa-
mostatné společenství.

PERSONÁLNÍ ZPRÁVY
Vstupy: Helena DaCosta, Martina Lutkova + dcera Alena, Hana a Mirek Skrbkovi, Sylva Šulá-
ková + 2 děti, Ivana Maříková
Celkem přibylo: dospělých – 6

  dětí – 3
Výstupy: Joshiah Harsh, Mizurovi s Ráchel (přestup na Palmovku), Marvánovi s dětmi (Pře-
stup do Father’s house v Turnově), Kretovi s dětmi (Přestup do Father’s house v Turnově)
Celkem ubylo: dospělých – 6

  dětí – 6

Počty členů k 31. 8. 2020
počet dospělých členů ........................................................................................................................... 79
počet pokřtěných dětí (do 18 let) ..........................................................................................................21
počet nepokřtěných dětí (do 18 let) .....................................................................................................16
počet členů dlouhodobě v cizině ..........................................................................................................10

FINANČNÍ ZPRÁVA ZA OBDOBÍ 09/2019 – 08/2020 
REGIONU STŘED (V CELÝCH KČ)

2018/19 2019/20
Příjmy
Desátky 1 180 819 1 352 808
Ostatní 70 596 30 026
Celkem 1 251 415 1 382 834

Výdaje
Podíl na společ. sb. výdajích 230 260 263 798
Podíl na misijním fondu 47 233 54 112
Podíl na výdajích mládeže 53 137 60 876
Podíl na stavebním fondu 118 082 135 281
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Podíl na darech navenek 35 425 40 584
Mzdy vč. mandát. smluv 458 267 502 063
Nájemné 123 700 111 659
Režie 153 480 102 854
Dary celkem 19 061 21 730
Členské příspěvky (CKS, KMS) 39 804 38 976
Celkem 1 278 449 1 331 933
Výsledek hospodaření -27 033 50 901
Zůstatek na účtu k 31. 8. 1 464 560 1 515 462

Dary ven nad 5 tis. v období 2019/20
CKS – auto pro M. Prosnera 6 020
Teen Challange 7 300
IHOPP 5 000
ostatní dary 3 410

HODNOCENÍ

CHARAKTERISTIKA REGIONU
Region je složen z lidí různých věkových kategorií. Máme rodiny s dětmi, mladé lidí, střední 
generaci a také seniory. Svobodné, rozvedené i ovdovělé. Na rozdíl od jiných regionů jen velmi 
malý počet lidí bydlí v centru Prahy, většina členů na region dojíždí.

HODNOCENÍ MINULÉHO ROKU
Region se do konce roku 2019 scházel v centru Prahy u Václavského náměstí. V lednu 2020 jsme 
se přesunuli do ulice Korunovační, vedle Letenského náměstí. S velkou nadějí, že změna prostře-
dí bude pro region prospěšná. Že budeme zvát lidi z okolí sboru, konat více akcí pro veřejnost 
apod. Také to, že nové místo – mnohem prostornější a světlejší než to staré – bude pro stávající 
členy regionu požehnáním. V únoru 2020 jsme uspořádali velkou akci s prorokyní Sharon Stone 
z USA/UK, na kterou přišlo několik stovek lidí!

Po několika týdnech scházení na novém místě přišel koronavirus a zákaz bohoslužeb. Na 
obou místech jsme se scházeli v neděli v 10:00 a každý čtvrtek odpoledne (17:00 – 19:00) jsme 
měli společné chvály a modlitby za obyvatele Letné a okolí.

Od podzimu 2019 jsme měli velkou změnu v tom, že několik sourozenců z našeho regionu 
se rozhodlo, že budou pořádat dvakrát za měsíc vlastní bohoslužby v Úvalech. Toto rozhodnutí 
navazovalo na evangelizační a misijní práci v Úvalech, která trvá již řadu let a které se účastnili 
mnozí další členové z našeho regionu i dalších sborů. Tato iniciativa založení samostatného 
sboru není projekt KS Praha, ale vlastní iniciativa některých členů KS Praha i dalších křesťanů.

Na Vánoce jsme měli divadelní představení o třech stromech, které nacvičily děti. V létě jsme 
měli společnou a velmi požehnanou dovolenou nedaleko Blatné v jižních Čechách.
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SKUPINKA PRAHA-VÝCHOD (MNICHOVICE, PĚTIHOSTY A OKOLÍ)
Skupinka se schází pravidelně ve středu od 20:00. V pořádání skupinky se střídají Takátsovi, 
Iva Kostrbová a Bencovi.

Scházíme se v počtu přes deset osob. Chvály na skupince vede Věra Takatsová spolu s Luckou 
Bencovou. Takatsovi pořádají každý týden pravidelně chvály a modlitby v Husově sboru v Čer-
čanech. Modlíme se za starosty, učitele a v moci postavené v našem kraji. V současné době se 
scházíme online přes Skype.

SKUPINKA V DEJVICÍCH
Pod vedením Martina Bergnera, s pomocí Aranky Bergnerové se skupinka scházela 1× za měsíc 
k přátelskému setkání nad Božím slovem. V době koronavirové pandemie se skupinka nesetkávala.

DOMÁCÍ SKUPINKA V HOLEŠOVICÍCH
Skupinku vedl Honza Snížek. Scházela se v šesti lidech. Na programu byly společné modlitby za 
sebe, za region a za aktuální témata, čtení z Božího slova, sdílení a žehnání.

SKUPINKA ŽEN
Skupinka se poprvé sešla v únoru tohoto roku. Scházíme se pravidelně jednou za čtrnáct dní 
vždy v úterý od 17 hodin. Scházíme se střídavě u Kateřiny Kvízové a u Martiny Lutkové. V této 
době se scházíme každé úterý online po internetu.

Scházíme se v počtu pěti osob – výše jmenované sestry, pak Hana Káchová a Jana Filová. 
Chvály si prozatím pouštíme z přehrávače nebo vzdáváme díky Bohu v modlitbách. Prostor pak 
dáváme slovu z Bible a vyučování z Písma. Druhou část skupinky zabírá osobní sdílení a modlitby. 
Modlíme se nejen za osobní potřeby, ale také za region, sbor a události, které vidíme kolem sebe.

Jana Nováková

DALŠÍ SLUŽBY (NA REGIONU A V KS PRAHA)
Nedělní škola a mládež KS Praha – Střed
Události: V tomto školním roce fungovalo jedno oddělení nedělní školy pro školní děti do 10 let. 
Program pro tyto školní děti vycházel z učebního plánu KS.

Mládež ve věku 12 let a výše se sešla zpravidla jednou za měsíc. Program byl na aktuální 
témata (zaznamenali jsme poměrně vysokou účast oproti minulému roku).

Na Vánoce děti nacvičovaly divadlo „Tři stromy“.
V průběhu školního roku se některé ze starších dětí podílely na společných chválách.
Vzhledem k virové epidemii jsme ke konci školního roku chodili s dětmi v čase bohoslužeb 

ven do parku, kde měly své aktivity. Školní rok jsme zakončili zmrzlinou z cukrárny.
Podpora: Nápady a jejich realizátoři jsou vítáni.
Také bychom uvítali spolupráci při přípravě svačin pro děti.
Výhled: Aktivity mimo nedělní čas, navázání hlubších vztahů.

Služebníci:
Nedělka:
Mladší školní: Lucka Bencová, Šimon Benc, Veronika Dobiášová, Honza Snížek
Mládež: Jarka a Vít Dobiášovi
Příprava domácí svačiny: Iva, Honza a Adéla Snížkovi, Jarka Dobiášová
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DALŠÍ SMĚŘOVÁNÍ NAŠEHO REGIONU:

NAŠE MISIJNÍ PŮSOBENÍ
Nabídnout programy pro obyvatele z Letné a okolí. Biblické hodiny, klub pro maminky s dětmi, 
kurzy Alfa, Manželské večery, kurz Příprava na manželství, kurz o výchově dětí atd.

Pokud se najdou dobrovolníci, tak bychom rádi dělali nějaké programy a aktivity v nedalekém 
parku Stromovka.

Současně budeme i nadále podporovat evangelizační aktivity domácích skupinek.

JAKÝ DRUH LIDÍ JSME
Jsme více generačním sborem, společenstvím od nedávno narozených dětí až po seniory. Chceme 
podporovat všechny generace i skupiny lidí v jejich duchovním růstu. Jednou z priorit je podpořit 
mládež, aby se více zapojovala do života regionu a postupně přebírala štafetu.

MODLITBA A CHVÁLA
Chvály a modlitby jsou pro nás důležité. A to jak na nedělních shromážděních, tak i jindy. Nadále 
budeme pokračovat v našich modlitebních každý čtvrtek v podvečer.

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

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

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

SKUPINKY
Důležitou součástí života našeho regionu jsou domácí skupinky. Naším cílem je, aby každý člen 
měl svoji domácí skupinku nebo alespoň miniskupinku.

NÁŠ POSTOJ VŮČI IZRAELI
Důležitým prvkem života regionu je naše láska a služba Izraeli. Budeme pokračovat v modlitbách 
za „pokoj Jeruzaléma“ i za celý Izrael. Budeme hledat, jak prakticky a konkrétně být požehná-
ním pro Boží vyvolený národ a jak pomoci v tom, aby Židé uvěřili v Mesiáše a On se pak mohl 
konečně vrátit.

SOCIÁLNÍ (SPOLEČENSKÝ) ROZMĚR NAŠEHO REGIONU
Budeme usilovat o dobré a zdravé vzájemné vztahy založené na důvěře a na přátelství. Opět 
pojedeme v létě na společnou dovolenou a budeme pořádat akce, na kterých budeme spolu jako 
„rodina Božích synů a dcer“.
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ZÁVĚR
Závěrem chceme, jako starší, poděkovat všem členům regionu za jejich službu ve všech oblastech 
sborového i mimo sborového života. Díky za vaši podporu v oblasti modliteb, financí i praktické 
služby. Jsme vděčni za váš čas, energii a povzbuzení. Za to, že nemyslíte jen na sebe, ale také na 
druhé. Jsme za vás Bohu vděčni.

Starší KS Praha – regionu Střed

VÝROČNÍ ZPRÁVA REGIONU VÝCHOD ZA ROK 2019/2020

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., Jan Krišica, Luboš Patočka, Petr Nový, Jan a Johana 
Vraštilovi, Jana Říhová a Olga Hrdinová, Viktor Kunzmann

DALŠÍ SLUŽBY
a) dětem: Petr Mourek, Andrea Címlová, Sára Vávrová, Michal Ženíšek, pomocníci – Hana 

Pospíšilová a Tereza Ondráková
b) chvály: Benjamin Drápal, Anna Kunzmannová, Otakar Kunzmann jr., Renata Kunzman-

nová jr., Jakub Homolka, Johana Zárubová, Veronika Zárubová, Antonie Hrdinová, Viktor 
Kunzmann, Radka Novotná, Anna Homolková, Martin Šindelář a hosté

c) pokladník: Karel Říha, pomocník – Petr Chvátal
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., Jan Krišica, Jaroslav Novák, Petr 

Nový, Hana Pospíšilová, Noemi Krišicová, Michel Jabali, Benjamin Drápal, hosté: Lubomír 
Ondráček

i) modlitebně-prorocký tým: Jana Říhová, Libuše Mašlejová, Jaroslav Novák, Andrea 
Címlová, Růžena Poborská

j) další specifické služby na regionu:
vedení shromáždění – Jiřina Homolková, Zuzana Mourková, Petr Nový, Petr Hrdina sr., 
Otakar Kunzmann sr., Martin Šindelář, Aneta Ženíšková
narozeninový servis – Renata Kunzmannová sr., Kristýna Říhová, Veronika Zárubová, 
Růžena Poborská, Lucie Zárubová, Magdalena Louthanová
regionální modlitební – Jana Říhová, Libuše Mašlejová, Otakar Kunzmann sr., vypomáha-
li: Zuzana Mourková, Petr Homolka a Petr Hrdina sr.
zvučení – Bohuslav Címl, David Záruba, Stanislav Pospíšil, Petr Hrdina jr.
nahrávání kázání – Petr Čihák
nástěnka – Kristýna Říhová
bulletin – Jakub a Jiřina Homolkovi, Ester a Olga Hrdinovy
promítání – Jakub, Matěj a Daniela Homolkovi, David Vondra
knihovna – František a Eva Hrabcovi
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praní ručníků – Libuše Mašlejová
dopisovatel do Sborového dopisu – Zuzana Mourková
webmaster – Jakub Homolka
občerstvení – Růžena Poborská, Martina Čiháková, Eva Hrabcová, Lili Vondrová, Jiřina 
Homolková, Karel Říha, František Hrabec, Jitka a Přemek Bezunkovi

PERSONÁLNÍ ZPRÁVY
Vstupy: Petr a Markéta Blechovi, Anna Homolková, Martin Šindelář (přestup z reg. Palmovka)
Narození: Tadeáš Homolka, Ester Drahotová, Lenka Pospíšilová
Celkem přibylo: dospělých – 4
  dětí – 3
Výstupy: Petr Vávra (přestup na reg. Jih), Ivan Ženíšek, Magdalena Maratová, Anna Divišová, 
Petra Macáková, Michaela Macáková (pokř. dítě), Michaela Štruncová
Úmrtí: Marie Podruhová
Celkem ubylo: dospělých – 6
  dětí – 1
Křty: Klára Louthanová (přechod z kat. nepokř. dítě do pokř. dítě)
Svatby: Lenka Pucová a Jan Mach

Počty členů k 31. 8. 2020
počet dospělých členů ............................................................................................................................91
počet pokřtěných dětí (do 18 let) ............................................................................................................7
počet nepokřtěných dětí (do 18 let) .................................................................................................... 22
počet členů dlouhodobě v zahraničí apod............................................................................................0

FINANČNÍ ZPRÁVA ZA OBDOBÍ 09/2019 – 08/2020 
REGIONU VÝCHOD (V CELÝCH KČ)

2018/19 2019/20
Příjmy
Desátky 1 712 536 1 899 773
Ostatní 46 093 12 281
Celkem 1 758 629 1 912 054

Výdaje
Podíl na společ. sb. výdajích 333 945 370 456
Podíl na misijním fondu 68 501 75 991
Podíl na výdajích mládeže 77 064 85 490
Podíl na stavebním fondu 171 254 189 977
Podíl na darech navenek 51 376 56 993
Mzdy vč. mandát. smluv 278 577 270 130
Nájemné 115 010 97 514
Režie 119 454 154 554
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Dary celkem 312 871 292 769
Členské příspěvky (CKS, KMS) 13 524 39 318
Evangelizace 48 582
Celkem 1 590 158 1 633 192
Výsledek hospodaření 168 471 278 862
Zůstatek na účtu k 31. 8. 1 958 120 2 236 981

Dary ven nad 5 tis. v období 2019/20
Nadační fond KMS 68 000
Dobrý Anděl 72 000
Bétel 120 000
Mládež pro Krista 15 000
CKS – auto pro M. Prosnera 10 000
soc. výpomoc fyz. osobám 4 821
ostatní dary 2 948

AKCE A SPECIÁLNÍ ČINNOSTI BĚHEM ROKU

PRO REGION
a) Pozvání na večeři jako forma poděkování všem regionálním služebníkům a vedoucím za 

jejich obětavou službu.
b) Regionální dovolená – pokud se nám někde líbí, máme tendenci se na stejné místo vracet. 

Nejinak tomu bylo během naší letošní regionální dovolené. Sice jsme se přesunuli do 
jiné chaty, a to sice do chaty MUHU, ale i tak jsme byli opět obklopeni krásnou přírodou 
Jindřichova v Jizerských horách. I letos jsme podnikali výlety po okolí, hráli volejbal a byl 
znovu uspořádán turnaj v ping-pongu. Odpočinout jsme si mohli pak u tvoření z fima 
či malováním na kamínky. V úterý dopoledne na děti čekala hra spočívající v hledání 
obrázků zvířátek a luštění křížovky. Aby to pak dospělým nebylo líto, mohli spolu s dětmi 
během čtvrtečního dopoledne přijít na pomoc víle Izeríně. Museli jsme překonat spoustu 
nástrah a napnout všechny síly, ale stálo to za to – krom dobrého pocitu nás čekala i velmi 
štědrá odměna v podobě dobrot a plyšáků :–) 
Podobně jako loni mezi nás na několik dní zavítali hosté – tentokrát jimi byli Radek a Jana 
Palačtí se svou dcerkou. Palačtí vedou Mládež pro Krista ČR a jejich touhou je zjevení 
Otcovy lásky (sdíleli se s námi tedy o podobném tématu jako loni Verčimákovi). Po tři 
večery nám vyprávěli, co Bible říká o našem srdci, o tom, co ho zraňuje a jak se zranění 
projevuje v našich životech. O tom, jak vypadá srdce sirotka a jak naopak srdce syna (nebo 
dcery). O tom, jak Boží otcovská láska proměňuje naše srdce, a tím i celý náš život a vztah 
k druhým lidem. Další večery jsme chválili Pána a v předvečer odjezdu společně poseděli 
u táboráku. Majitelům chaty jsme byli sympatičtí a nabídli nám termín na příští rok. Ten 
jsme rádi přijali, takže pokud jsme letos z nějakého důvodu něco nestihli, budeme si to 
moci – dá-li Pán – následující léto vynahradit.

c) Akce „Kdo přijde na večeři?“ – připravili Noemi a Jan Krišicovi a Kristýna Říhová
d) Doteky Svatého Ducha – specializovaná shromáždění (1× za měsíc) pod vedením Luboše 

Patočky
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MIMO REGION
a) Dobrý anděl – zapojení do projektu na pomoc handicapovaným rodinám – a to nejen 

finančně, ale i duchovně
b) Účast na sborové Alfě
c) Výpomoc na regionu Hostivař (v oblasti chval; také se na území regionu začala scházet 

jedna z našich skupinek)
d) Finanční sbírka na podporu vydání hudebního CD skupiny The Cornflakes (5 000 Kč)
e) Noc kostelů

CHARAKTERISTIKA REGIONU
Stále platí, že jsme vícegeneračním regionem. Společně se snažíme vytvořit prostředí, ve kterém 
se nebude žádná z generací cítit vyloučena. Snažíme se nezapomínat na starší členy (realizujeme 
jejich návštěvy, pomáháme s nákupy, telefonujeme jim), také chceme pamatovat i na ty členy, 
kterým je dlouhodobě (péče o příbuzné, práce v zahraničí, misie) znemožněna účast na boho-
službách a na sborovém životě.

ČÍM JSME PROSPĚLI OSTATNÍM
• Křesťanské společenství mládeže (příspěvek na akci Go Camp a podpora dětí ze soc. slabých 

rodin na letních táborech)
• Nadační fond KMS – podpora misionářky „Markéty“ (misijní výjezdy za uprchlíky), dále 

misionářů: Luboše Patočky, Ruth Drahotové, Štěpána Sudy (misijní výjezd Kambodža-Indie)
• finanční podpora festivalu Na výšinách
• Dobrý anděl (pravidelná měsíční podpora čtyř rodin)
• Bétel – finanční podpora ve výši 10 000 Kč měsíčně po dobu jednoho školního roku
• CKS – účast ve sbírce umožňující nákup služebního auta
• finanční příspěvek na nákup aparatury umožňující kvalitnější přenos streamovaných 

bohoslužeb
• finanční podpora jednotlivcům – členům regionu v soc. nouzi
• služba členů regionu ve sborových komisích (grantová, misijní, revizní), dále na Místech 

uzdravení, ve sborovém modlitebním týmu, v IHOPPu – misionáři modlitby, v pastoračních 
službách, na sborových shromážděních (stálí služebníci), na sborové mládeži, na letních 
táborech pořádaných KSM.

HODNOCENÍ MINULÉHO ROKU
Stejně jako v uplynulých letech jsme se i v minulém roce snažili naplnit výhled a plány, které 
jsme pro rok 2019/20 přijali. Být nejen Ježíšovými učedníky, ale i dobrými hospodáři. Učednický 
rozměr naší víry jsme měli možnost zdokonalovat nejen na bohoslužbách, na modlitebních, při 
vydávání svědectví, ale například i při realizaci návštěvy u jedné rodiny na Liberecku, za kterou 
se modlíme v rámci Dobrého anděla. Do učednického rozměru patří i vznik skupinky, která se 
nejen modlí za probuzení v naší zemi, ale která přináší i zcela praktické a konkrétní podněty 
(vice v části: Hodnocení vedoucího evangelizace). V průběhu roku se také začalo s přípravou 
dvou nových vedoucích – nové vedoucí NŠ a třetí regionální diakonky.

Být dobrými duchovními hospodáři jsme se učili v situacích, kdy jsme se jako region rozhodli 
podpořit časově, personálně a duchovně nově vznikající region Prosek (na tento nový region 
budou přestupovat dvě rodiny), ale třeba také stávající region Hostivař. Tomuto regionu jsme 
nabídli pomoc v oblasti chval a po vzájemné domluvě jsme také vyslali na území Hostivaře jednu 
z našich skupinek. Tato skupinka se zde scházela zhruba jednou za měsíc. Zatím nejsme úplně 
schopni vyhodnotit, zda tato mise měla vůbec nějaký duchovní efekt. Dobře rozjetý začátek totiž 
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zastavila opatření spojená s Covid-19. Tato opatření neměla vliv jen na činnost této skupinky 
v Hostivaři, ale vůbec na celý chod regionu a sboru. Stejně jako celá země jsme se museli podřídit 
vyhlašovaným vládním opatřením, což mělo za následek zrušení nejen společných bohoslužeb, 
ale i dalších duchovních aktivit (modlitební, skupinky). Díky moderním technologiím, ale hlavně 
díky ochotě a nasazení vedoucích skupinek, se přesto podařilo zajistit, že všichni členové regio-
nu, a to i ti, kteří členy žádné skupinky nebyli, mohli mít možnost na nějakou skupinku patřit. 
Skupinky si nezařazené členy „adoptovaly“. Nejen dospělí členové, ale i děti pak měli možnost 
„vidět a slyšet“ na YouTube kanále kázání, promluvy a videa.

HODNOCENÍ VEDOUCÍHO SLUŽBY DĚTEM
Ve školním roce 2019/2020 jsme měli děti rozdělené dle věku do dvou oddělení. V obou odděle-
ních jsme se s dětmi zabývali Boží svrchovaností, tedy tím, že Bůh jedná svou neomezenou mocí 
v našich životech. K přípravě programů jsme opět využívali učební plány. V rámci vánočních 
oslav jsme se šli s dětmi opět podívat na výzdobu Libeňského zámečku a poté děti dostaly dárečky. 
V době, kdy jsme se nemohli scházet z důvodu opatření souvisejících s koronavirem, měly děti 
k dispozici tematická online videa, která vznikla v rámci našeho společenství. Sejít se nám podařilo 
až v červnu těsně před prázdninami, a tak jsme mohli dětem požehnat nadcházející volné dny.

Petr Mourek

HODNOCENÍ VEDOUCÍHO CHVAL
Za poslední rok jsme měli ve chválách několik důležitých změn. Předně jsou to odchody služeb-
níků, a to jednak do jiných služeb (jako třeba u Renaty do nedělky), ale i do jiných zemí, sborů 
a manželských stavů (jako například u Johanky). Dále se musíme připravovat na odchod Kuby 
a Oty, který nevyhnutelně přijde se založením regionu Prosek. Nicméně můžeme přivítat i řadu 
nových tváří, které teď budou ve chválách viděny více. Jednak se jedná o dvojici Tonička/Viktor, 
která bude odteď vést chvály společně. Dále je to Anička Homolková. Také Petr Homolka začal 
sloužit ve chválách na regionu Hostivař a doufejme, že se za mikrofonem ohřeje i u nás. Další 
změny se týkají techniky. Jedná se například o nákup nových mikrofonů, které jsme pořídili 
společně s regionem Palmovka, a budou tedy ve společném užívání.

Benjamín Drápal

HODNOCENÍ VEDOUCÍHO MODLITEBNĚ PROROCKÉHO TÝMU
V uplynulém školním roce jsme očekávali na Pána a rozsuzovali přijaté podněty. Stěžejní bylo 
slovo ze srpna – Pevné základy mostu. Přijali jsme, že je velice důležité studovat a stavět na Božím 
slově. Začátkem školního roku měl Jirka Bukovský na stejné téma vyučování na sborových ve-
doucích. Předali jsme slovo členům regionu a doplnili ho odkazem na sborový web, kde je možno 
si jej vyslechnout a zaslali i související materiály. Také jsme se podíleli na zaslání modlitebních 
témat za region do sborové modlitební stráže.

Jana Říhová

HODNOCENÍ VEDOUCÍHO EVANGELIZAČNÍ MODLITEBNÍ SKUPINKY ZA PROBUZENÍ
S manželkou Renatou již rok vedeme evangelizační modlitební skupinku za probuzení, na které 
se přimlouváme za českou zem, náš národ a náš sbor KS. Ptáme se Hospodina na jeho vůli pro 
náš region v dnešní době. Speciálně pak na to, co bychom jako církev mohli dnes dělat pro to, 
aby se nevěřící lidé obraceli. Schází se nás pravidelně 7 až 10 lidi. Tento rok plánujeme natáčet 
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krátká svědectví o Boží moci. Jsme rovněž otevření pro jakékoliv nápady a podněty vedoucí 
k šíření evangelia.

Viktor Kunzmann

VÝHLED DO OBDOBÍ 2020/21
V době psaní této zprávy není úplně jisté, jak se bude v naší zemi vyvíjet situace v souvislosti 
s druhou vlnou epidemie Covid-19. Určitě bychom byli rádi svědectvím svému okolí, že křesťané 
jsou zodpovědní, ale zároveň nejsou ustrašení, protože ví, komu věří, a také se na svého Pána 
dokážou spolehnout. Úkolem regionálních vedoucích pak bude zdárně provést svěřený region 
touto neklidnou dobou.

Zprávu zpracovali: Otakar Kunzmann sr., Jiřina Homolková, Zuzana Mourková
Za vedoucí služeb: Benjamín Drápal (vedoucí chval), Jana Říhová (vedoucí MPT), Petr Mou-

rek (vedoucí NŠ) Viktor Kunzmann (vedoucí evangelizační modlitební skupinky za probuzení)

VÝROČNÍ ZPRÁVA REGIONU ZÁPAD ZA ROK 2019/2020

VEDENÍ
Starší: Miroslav Bálek, Jiří Bukovský, Richard Roušal, Petr Zůna
Diakoni: Jakub Černý, Renata Padevětová
Vedoucí skupinky: Miroslav Bálek, Jakub Černý, Richard Roušal, Lucie Roušalová, Renata 
Zapadlová

DALŠÍ SLUŽBY
a) dětem: Brian a Allie McClure, Veronika Kolářová, Renata Padevětová, Radka Petrasová, 

Renata Zapadlová
b) chvály: Miroslav Bálek, David Mušínský, Marek Mušínský, Miloš Padevět jr., Michal Pe-

tras, Richard Roušal a hosté: Jan Gagalík, Jan Knížek, Kateřina Knopová s kapelou
c) pokladník: Renata Padevětová
d) příprava večeře Páně: Miloš Padevět
e) zástupce v grantové komisi: Jan Semilský
f) kázání: Jiří Bukovský, Jakub Černý, Petr Zůna a hosté: Lubomír Ondráček
g) letní tábor: tábor Levitů – Jakub Černý, Markéta Mušínská, Marek Mušínský, Miloš a Re-

nata Padevětovi
h) další specifické služby na regionu

příprava občerstvení: Zdena Brázdilová, Daniela Brecherová, Lucie Roušalová, Irena Zůnová
výroba Zápaďáčku: Jiří Bukovský, Mirek Jarolím
administrativní práce: Renata Padevětová
gratulace k narozeninám: Zdena Brázdilová
uspořádání stolu s letáčky: Periklis Avramovszky
technická podpora na shromáždění: Harut Asatryan, Jakub Černý, Miloš Padevět ml., 
Ondřej Semilský
vedení shromáždění: Richard Roušal, Jiří Bukovský, Jakub Černý, Renata Padevětová, 
Bohuslav Zapadlo
služba na Barrandově: Jakub a Martina Černí, Miroslav a Hana Bálkovi, Alena Krejčíková, 
Brian a Allie McClure
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sborový prorocko-modlitební tým: Bohuslav Zapadlo, Zdena Brázdilová
jazykové korektury: Zdena Brázdilová
sborová služba dětem: Renata Padevětová

PERSONÁLNÍ ZPRÁVY
Vstupy: Brian a Allie McClure, Miloš Padevět jr., Eliška Ottová
Celkem přibylo: 4
  dospělých – 0
  dětí – 4
Svatby: David Mušínský
Křty: Gabriela Skálová

Počty členů k 31. 8. 2020
počet dospělých členů ........................................................................................................................... 46
počet pokřtěných dětí (do 18 let) ............................................................................................................2
počet nepokřtěných dětí (do 18 let) .....................................................................................................15
počet členů dlouhodobě v zahraničí apod............................................................................................2

AKCE A SPECIÁLNÍ ČINNOSTI BĚHEM ROKU

PRO REGION
a) tábory: Tábor Levitů (15. 8.–22. 8. 2020)
b) regionální dovolená: regionální velikonoční výjezd do Nového Města pod Smrkem (zru-

šen kvůli karanténě)
c) další akce: regionální výjezd mužů (8. 11.–10. 11. 2019)

MIMO REGION
a) evangelizace

Misijní aktivity na Barrandově: Barrandovské setkávání nad Biblí (2× měsíčně); oslava 
díkůvzdání; vánoční punč; sousedské grilování; pravidelná setkání u kávy; setkávání ma-
minek; evangelizační videa v době karantény
Misijní aktivity na regionu: účast na sborových kurzech Alfa

FINANČNÍ ZPRÁVA ZA OBDOBÍ 09/2019 – 08/2020 
REGIONU ZÁPAD (V CELÝCH KČ)

2018/19 2019/20
Příjmy
Desátky 664 250 678 029
Ostatní 125 544 100 338
Celkem 789 794 778 367

Výdaje
Podíl na společ. sb. výdajích 129 528 132 216
Podíl na misijním fondu 26 570 27 121
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Podíl na výdajích mládeže 29 891 30 511
Podíl na stavebním fondu 66 425 67 803
Podíl na darech navenek 19 928 20 341
Mzdy vč. mandát. smluv 244 200 248 057
Nájemné 115 846 117 365
Režie 67 662 33 589
Dary celkem 49 475 12 000
Členské příspěvky (CKS, KMS) 17 466 11 868
Evangelizace 4 697
Celkem 771 688 700 871
Výsledek hospodaření 18 106 77 496
Zůstatek na účtu k 31. 8. 1 030 422 1 107 918

Dary ven nad 5 tis. v období 2019/20
ŘKC-farnost u kostela sv.Filipa a Jakuba 12 000

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 bývají krom členů také hosté, kteří ke sboru nepatří. 
Těžiště služby se nachází jednak na Praze 13, kde se konají bohoslužby, jednak na Barrandově, 
kde pracujeme na založení nového regionu. Většina členů bydlí na těchto dvou místech. Region 
již řadu let spravují kolektivně čtyři starší: Miroslav Bálek, Jiří Bukovský, Richard Roušal a Petr 
Zůna. Na začátku roku byl zahájen proces povolání Jiřího Bukovského jako pastora regionu. 
K ustanovení v březnu ale nakonec pro nemoc a následná karanténní opatření nedošlo. Vyvstaly 
také další otázky v souvislosti s tímto krokem, a proto prozatím zůstává kolektivní vedení i na 
začátku nového školního roku. Region má 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. Mirek Bálek s kapelou slouží chválami i na sborové úrovni a akcích zaměřených na 
modlitby a uctívání v ČR i v zahraničí. Věnuje se také akci „Radost v ulicích“. Řada lidí z regi-
onu je zapojena do organizace tábora Levitů a pořádání sborových kurzů. Bohuslav Zapadlo je 
zapojen do prorocké služby v rámci sboru a mimo něj. Jiří Bukovský slouží slovem na dalších 
regionech i v jiných sborech a při dalších příležitostech (mládežnické akce, konference). Věnuje 
se také biblickému vzdělávání sborových vedoucích (kurz Nového zákona pro sborové vedoucí). 
Zdena Brázdilová se podílí na činnosti divadelního souboru Kairos II. a sborového modliteb-
ně-prorockého týmu.
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HODNOCENÍ MINULÉHO ROKU
Do dění na regionu v průběhu minulého roku výrazně zasáhla vládní opatření proti šíření 
koronaviru. Hodnocení dění na regionu je proto na místě hodnotit v úsecích ohraničených 
vládními opatřeními.

Od září do začátku března se dění na regionu neslo ve znamení pokračovaní činnosti z před-
chozího roku. Začala pravidelná scházení. Zapojili jsme se do pořádání sborových kurzů Alfa, 
kde jsme měli vlastní stůl. Během kurzu se rozvinuly hezké vztahy s účastníky, které pokračovaly 
i po konci kurzu. V listopadu proběhl regionální výjezd mužů do chaty pod Blaníkem, kterého 
se zúčastnila větší část mužů z regionu. Před Vánoci se uskutečnila slavnostní bohoslužba s ob-
čerstvením laděná jako oslava Ježíšových narozenin. Zúčastnila se jí i řada lidí, kteří na region 
běžně nechodí.

Dále pokračovaly také aktivity na Barrandově, kde se již řadu let pracuje na založení nového 
regionu. Pravidelnými aktivitami byla barrandovská setkání nad Biblí, klub maminek, otevřená 
setkání nad kávou a za teplého počasí sousedská grilování. Přestože aktivity probíhají dlouhodobě 
a účastní se jich řada lidí, zatím nepřibývá těch, kteří by se rozhodli následovat Krista a připojit 
se k budování regionu. Tým zůstává v podobném složení jako minulý rok. Stálými členy jsou 
Jakub a Martina Černých, Hana Bálková, Alena Krejčíková a misionáři z USA Brian a Allison 
McClure a Samantha Burgess. Pětičlenná rodina McClurových se již delší dobu zapojuje také 
do života regionu a v průběhu minulého roku na region vstoupili.

Významnou změnu ve fungování regionu přinesla koronavirová epidemie a jarní karanténa, 
která přerušila scházení regionu i plánované akce. V březnu v souvislosti s ní nedošlo k pláno-
vanému ustanovení Jiřího Bukovského za pastora regionu. Zrušen musel být velikonoční výjezd 
regionu, který měl proběhnout v JCampu v Novém Městě pod Smrkem. Inspirováni dalšími 
regiony jsme chystali akci „Hádej, kdo přijde na večeři“, k níž už také nedošlo. Naopak jsme 
se učili udržovat kontakt na dálku – telefonovat si, udělat modlitební nebo schůzku vedoucích 
online, natáčet videa, pečovat o potřebné. Barrandovský tým připravoval na každý týden video 
s chválami, biblickým zamyšlením a svědectvími.

Obnovení scházení regionu přišlo na konci května s tím, že účastníci museli nosit roušky 
a dodržovat rozestupy. Regionální bohoslužby a setkání v souladu s platnými opatřeními probíhaly 
v průběhu června. Účast byla podobná jako před krizí, nicméně fungování bylo poznamenané 
vládními omezeními. V létě jsme se účastnili společných sborových bohoslužeb a probíhaly 
tradiční otevřené regionální skupinky, kdy jsme se každý týden sešli u někoho z regionu a přijít 
mohl kdokoli. Tyto skupinky byly relativně hojně navštěvované. Nezahrnovaly však celý region 
a nemohly tak nehradit regionální scházení, které bylo na jaře přerušeno.

VÝHLED DO BUDOUCNA
Jako region chceme společně růst v hloubce vzájemných vztahů a vztahu s Pánem. K tomu měl 
sloužit společný čas na plánovaných regionálních výjezdech (muži, celek regionu) a společně 
tráveném čase (návštěvy, pozvání na večeři). Toužíme být regionem, kde se lidé znají, sdílejí 
své zápasy, modlí se za sebe a pomáhají si na cestě proměny do Kristovy podoby. Chceme proto 
rozvíjet obecenství skupinkového typu s osobním sdílením a modlitbami. Přáli bychom si, aby 
se znovu více zapojili i ti členové, kteří se života regionu účastní málo. Chceme také růst v pou-
žívání duchovních darů a dávat jim prostor na našich setkáních a ve službě.

Toužíme oslovit evangeliem tu část Prahy, kam nás Pán postavil, a vyhlížíme početní růst. 
Budeme se dále modlit a pracovat na šíření evangelia na Barrandově. Mnoho lidí již mělo možnost 
slyšet a účastní se různých aktivit. Proběhl ale zatím pouze jeden křest. Chceme v této službě 
vytrvat. Aby mohl nový region vzniknout, je potřeba, aby přibývalo lidí jak na Barrandově, tak 
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na nebarrandovské části regionu Západ. Proto chceme také hledat způsoby, jak oslovit lidi v okolí 
místa scházení regionu a jak region rozvíjet.

Otevřenou otázkou do dalšího roku zůstává otázka pastora a celkově vedení regionu. Doposud 
byl region veden kolektivně čtyřmi staršími, z nichž Jiří Bukovský byl pro službu regionu již delší 
dobu uvolněn na částečný úvazek. Na podzim byl zahájen proces ustanovení Jiřího Bukovské-
ho za pastora regionu. K ustanovení nepadly zásadní námitky a mělo k němu dojít v březnu. 
V plánovaném datu k tomu ale pro nemoc nedošlo a následně vládní opatření přerušila možnost 
scházení. V době karantény se navíc ukázalo, že mezi staršími není ve věci úplná shoda a vyvstaly 
nové otázky. Ustanovení proto bylo pozastaveno. V příštím roce nás čeká hledání odpovědi na 
otázky, které kolem ustanovení pastora vyvstaly. Je třeba je společně probrat a najít cestu dál.

Výzvu do budoucna představují také prostory. Již dlouho se k bohoslužbám scházíme v Ko-
munitním centru sv. Prokopa u metra Hůrka. Místo je dobře dostupné a má řadu výhod, nic-
méně jsou zde i nevýhody a dlouhodobě společně na regionu cítíme, že se chceme posunout. 
Barrandovské aktivity probíhají nově v Kulturním a rodinném centru na Barrandově. Jsou 
využitelné pro různé akce a menší setkání i přes týden. Na podzim 2020 by měla být na Barran-
dově dokončena stavba nového kostela s komunitním centrem. Počítá se s tím, že se část aktivit 
a setkání přesune na toto místo.

zpracoval Jiří Bukovský (ve spolupráci s regionálními vedoucími)

ČERNÝ MOST
Z uložených peněz po ukončení činnosti regionu byla podpořena činnost týmu, který připravuje 
obnovení regionu.

Lubomír Ondráček

FINANČNÍ ZPRÁVA ZA OBDOBÍ 09/2097 – 08/2020 
ČERNÝ MOST

2018/19 2019/20
Výdaje
Režie – evang. akce 34 286
Dar – NF KMS 50 000
Mzdy vč. mandátní smluv 89 208
Celkem 84 286 89 208
Výsledek hospodaření -84 286 -89 208
Zůstatek na účtu k 31. 8. 683 107 593 899


	cover
	almanach_2020

