
Na Žertvách 23 / 180 00 / Praha 8 / tel: 284 822 294 / praha@kaes.cz / www.kspraha.cz

KRISTEM PROMĚNĚNÉ ŽIVOTY

ALMANACH 
2020/2021



Kristem proměněné životy Obsah / 1

Obsah

Sbor Křesťanské společenství Praha ........................................................................ 2
Vize ............................................................................................................................... 2
Záměr KS Praha .......................................................................................................... 3
Hodnoty ....................................................................................................................... 3
Struktura sboru KS Praha ......................................................................................... 4
Výroční zpráva za období září 2020 až srpen 2021 ............................................... 6
Grantová komise ......................................................................................................... 9
Mládež .......................................................................................................................... 9
Tábor Levitů .............................................................................................................. 11
Misijní rada ................................................................................................................ 11
Přednášky na školách ............................................................................................... 12
Kurzy Alfa .................................................................................................................. 12
Základy křesťanského života 2021 ......................................................................... 12
Jak jsme hospodařili od září 2020 do srpna 2021 ................................................ 14
Výroční zpráva regionu Hostivař za rok 2020/2021 ........................................... 18
Výroční zpráva regionu Jih za rok 2020/2021 ...................................................... 21
Výroční zpráva regionu Jihovýchod za rok 2020/2021 ....................................... 25
Výroční zpráva regionu Palmovka za rok 2020/2021 ......................................... 28
Výroční zpráva regionu Sever za rok 2020/2021 ................................................. 32
Výroční zpráva regionu Střed za rok 2020/2021 .................................................. 34
Výroční zpráva regionu Východ za rok 2020/2021 ............................................. 38
Výroční zpráva regionu Západ za rok 2020/2021 ................................................ 42
Černý Most – Přístav ................................................................................................ 46



Kristem proměněné životy2 / sbOR Ks PRaha

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 Božovský 
(pastor KS Praha Sever), Jan Cvejn (pastor KS Děčín), Pavel Kolegar (pastor KS Ostrava) a Jakub 
Limr (pastor KS Mozaika Hradec Králové).

Nejvyšším orgánem Církve KS je Kolegium pastorů, které je složeno ze zástupců místních 
sborů a misijních skupin. V prosinci 2020 měla Církev KS 42 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 cca 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, a naší touhou je, aby z našich životů měl radost a aby Mu bylo na našich 
shromážděních dobře.

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

• Chceme sdílet radostnou zvěst o Pánu Ježíši Kristu s obyvateli města Prahy a okolí.
• Chceme být rostoucím společenstvím, v němž se učíme žít mezi sebou v lásce, a kde 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 italicou mají regionální, nikoli sborovou působnost
Hlavní pastor: Lubomír Ondráček
Starší se zaměřením na speciální služby: Michal Klesnil, Miroslav Bálek

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
Starší: Martin Heřmanský a Tomáš Pešl

Region Palmovka
Pastor: Tomáš Dittrich
Starší: Šimon Dittrich, Tomáš Dostálek a Lumír Ptáček
Diakoni: Jiří a Lucie Beštovi

Region Sever
Pastor: Tomáš Božovský
Starší: Marek Bezpalec, Šimon Ondráček a 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, Kristýna Říhová

Region Západ
Pastor: Jiří Bukovský
Starší: Miroslav Bálek (službu ukončil v prosinci 2020), Petr Zůna, Richard Roušal 
(službu ukončil v prosinci 2020)
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
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Vedoucí mzdové komise: Jiří Šebek
Revizní komise: Arnošt Kobylka, Jana Poláčková, Vladimír Vácha, Pavel Ondrák
Misionáři vyslaní dlouhodobě do zahraničí: Dohnalovi
Vedoucí prorocko-modlitebního týmu: Daniel Gawlik (ukončil vedení na jaře 2021)

PRACOVNÍCI SBORU
k 31. 8. 2021 (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/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/technická pomoc a příprava vzniku regionu/2/5/kmen a Přístav
Jan Adamec/asistent vedení regionu/2/5/Jih
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VýROČNÍ ZPRáVA ZA OBDOBÍ ZáŘÍ 2020 AŽ SRPEN 2021

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 už druhý rok výrazně ovlivnila epidemie covid – 19 (za důvod k vděčnosti považuji, 
že nikdo z členů sboru na covid nezemřel), díky níž byla od poloviny října do poloviny května 
v podstatě zastavena veškerá shromáždění a i zbytek června a prázdniny jsme byli omezováni 
karanténními opatřeními. Život sboru tedy probíhal dost netypicky, podobně jako naše osobní 
životy. Většina shromáždění se konala opět online. Postupně se nám dařilo zlepšovat vedle obsahu 
i vizuální a technickou stránku přenosů. Velký dík v této souvislosti patří týmu pod vedením 
Vojty Urbana. Tým zajistil přenosy v podstatě osm měsíců nepřetržitě a to s velkým nasazením.

Celý sbor se sešel k bohoslužbám pouze první neděli v září v KD Ládví a potom v srpnu na 
Pankráci. Letos se nám nepodařilo zajistit společná shromáždění během léta a tak se scházely 
regiony většinou po dvou. Během léta jsme pořádali několik táborů pro děti a mládež a většina 
regionů měla své regionální dovolené. Členové sboru se zapojili do dvou misijních výjezdů.

Každou druhou neděli v měsíci se s výjimkou léta scházela na svém speciálním shromáždění 
pod názvem „Šestá“ mládež. S výjimkou září a června byla ale i tato setkání online. O službě 
mládeže a mládeži obecně pojednává samostatná zpráva.

Sbor byl veden staršovstvem, které se jako celek sešlo dvakrát, poprvé v dějinách sboru on-
line. Jména starších a jejich působnost je uvedena v jiné části Almanachu. Sborové staršovstvo 
tvoří starší se sborovou nebo regionální působností. Zásadní rozhodnutí jsou publikována ve 
Sborovém dopise.

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 v září, 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 vede-
ním těch, kteří jsou za jednotlivé služby zodpovědní. Druhé setkání se muselo také uskutečnit 
online. Na tom nám sloužil Peter Game, který díky nucenému omezení kontaktů již delší dobu 
náš sbor osobně nenavštívil.

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. Nechceme vymýšlet projekty a potom do nich hledat lidi, ale 
spíše podpořit lidi v tom, co jim Bůh klade na srdce. Ne vše se vždy podaří, ale víme, že kdo nic 
nedělá, nic nezkazí, a tak chceme raději riskovat i neúspěch než být pasivní.

Většinou jedenkrát za čtyři týdny se konala sborová modlitební. Přešli jsme i v oblasti mod-
liteb do online prostoru a modlitebních bylo méně, ale jakmile to situace umožnila, vrátili jsme 
se k fyzickému setkávání.

Obecně máme shodu, že nechceme být virtuálním sborem a prioritou je pro nás fyzické 
setkávání.

Týdenní modlitební stráž 24/7 před Velikonocemi byla naplněna a neměla žádnou mezeru. 
Nemohla ovšem stejně jako minulý rok proběhnout ve sborové budově, ale každý se modlil doma. 
Na začátku roku jsme měli jednadvacetidenní půst.
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Nepodařilo se nám ve sborové budově uspořádat víkend chval, omezená byla sborem zaštiťova-
ná aktivita Radost v ulicích i ve sborových prostorách probíhající Místo uzdravení. Neuskutečnily 
se ani Dny Dobrých Zpráv a nemohli jsme zahájit přípravy hudebně evangelizačního projektu 
FUSION. Aktivity plánujeme obnovovat dle aktuální situace a mám naději, že se již nevrátíme 
do plného lockdownu.

Pokračovali jsme v duchovním boji za rodinu a to jak prostřednictvím modlitebních témat 
a článků ve Sborovém dopise, tak v rámci omezených možností kázáními na regionech i na 
sborovém shromáždění.

Jako svůj významný úkol stále vidíme zvěstování evangelia. Pořádali jsme opět kurzy Alfa, 
tentokrát online a zkrácenou formu Základů po ukončení lockdownu.

Některé aktivity jsou evangelizační jen nepřímo. Pořádáme Manželské večery, kurz Příprava 
na manželství, kurzy Výchova dětí a Výchova teenagerů, Finanční kompas. Ty jsou primárně 
určeny pro křesťany, ale jsou zváni a účastní se i lidé z necírkevního prostředí, u Přípravy na 
manželství je lidí z necírkevního prostředí významné procento. I zde jsme kurzů s ohledem na 
situaci pořádali méně.

Při velikosti našeho sboru není vždy jednoduché předávat informace. Pro jejich předání vyu-
žíváme sborový web a Sborový dopis. Sborový dopis distribuujeme ve verzi tištěné i elektronické.

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, a vznik regionu 
Prosek připravuje tým většinou z regionů Palmovka a Východ. Plánované kroky zvláště pro 
založení regionu Prosek byly zmařeny karanténními opatřeními, díky kterým nebylo možné 
opět pořádat plánovaný kurz Výchova dětí a „zkušební“ bohoslužby. První zkušební bohoslužby 
proběhly až v červnu.

K 31. 8. 2021 bylo ve sboru 498 dospělých, 73 pokřtěných do 18 let a 133 dětí členů sboru. O rok 
dříve byl tento počet 520/77/135. Účast na regionálních shromážděních byla díky tomu, že se 
většinu roku konala online, nezjistitelná. Online bohoslužby sledovalo v přímém přenosu přes 200 
účastníků, resp. tolik bylo připojení, celková průměrná sledovanost dosáhla cca 1300 připojení. 
V celém sboru fungovalo k 31. 8. 2021 35 domácích skupinek, což je meziročně zneklidňující 
pokles o cca 20 %. Kromě nich jsou další skupinky neoficiální a máme také mini skupinky o dvou 
až třech členech. Na skupinkový život našeho sboru se chceme v nadcházejícím roce více zaměřit 
a máme naději na opětovný růst počtu skupinek i členů v nich zapojených. Osobní obecenství 
s ostatními křesťany je pro náš duchovní život jednou z klíčových věcí.

Ve sboru jsme pokřtili sedm dětí členů sboru a sedm nově uvěřivších.
Sbor je financován pouze z darů členů sboru a obětavost většiny je příkladná. Příjmy z darů 

členů sboru činily 10 678 094 Kč, což je takřka o 2,3 % nárůst oproti minulému roku. Některé 
plánované výdaje se neuskutečnily díky nemožnosti pořádat část sborových aktivit.

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

je pořádána v naší sborové budově. KSM vydává vlastní výroční zprávu.
Náš sbor je součástí Církve Křesťanská společenství. Jsme členy České evangelikální aliance, 

Křesťanské misijní společnosti a součástí mezinárodní sítě Connections, z které nám slouží hlavně 
Peter Game z Velké Británie. Spolupracujeme i s dalšími organizacemi a sbory. 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 
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za nějaký exklusivní sbor, současně jsme si vědomi svých specifik a povolání, které Bůh svěřil 
speciálně nám, a jsme za ně Bohu vděční.

Uplynulé období bylo složité a prozkoušelo v mnoha oblastech náš vztah s Pánem i vztah 
s ostatními sourozenci a sborem obecně. Jsem vděčný za ty, kteří obstáli. 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 sbor a vztahy v něm důležitý. Pro mne osobně je velkou 
výsadou, že mohu být právě v tomto sboru a spolu s vámi se podílet na službě našemu Bohu. 
Kéž si nás i dále používá, my mu dobře rozumíme a vstoupíme do všeho, co pro nás připravil.

Lubomír Ondráček

REVIZNÍ KOmISE
Zápis o revizi účetnictví SKS Praha za období září 2020 až srpen 2021

Revizní komise zjistila následující skutečnosti:
1. Namátkově kontrolovány faktury přijaté v roce 2020 a 2021– účetně i formálně jsou 

v pořádku.
2. Kontrolovány faktury vydané v roce 2020 a 2021 – účetně i formálně v pořádku.
3. Namátkově byla zkontrolována úhrada faktur a také bez závad.
4. Byla zkontrolována účetní závěrka za rok 2020 – bez závad.
5. Kontrolovány zápisy revize pokladen za prosinec 2020 a za červen 2021. Chybí zápisy 

z revizí středisek (regionů) – Sever, Jihovýchod, Střed za červen 2021.
6. Byla zkontrolována provedená inventarizace majetku. Bez závad.
7. Kontrolovány bankovní výpisy za prosinec 2020, inventura účtů a namátkově oprávně-

nost plateb - bez závad.
8. Byly zkontrolovány příjmové a výdajové doklady regionů Střed a Palmovka a Kmen – bez 

závad.
9. Doporučení z předchozí revize byla splněna.

Komise doporučuje:
1. Je třeba zrušit pokladnu regionu 13 – Mládež, v budoucnu řešeno zálohami z Kmene.
2. Dořešit splátkovým kalendářem půjčku CB Praha 4.
3. Doporučujeme doplnit mzdový předpis o výplatní termín.
4. Pracovní poměr zaměstnanců (včetně DPP a DPČ) zakládat na základě podepsaného 

a vyplněného osobního dotazníku, včetně informace o nařízených srážkách ze mzdy.

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

V Praze dne: 9. 11. 2021

mZDOVá KOmISE
Mzdová komise konstatuje, že v hodnoceném období od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2021 nebyly z hlediska 
dodržování Mzdového předpisu shledány žádné nedostatky.

Za MzK KS Praha: Jiří Šebek, předseda
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GRANTOVá KOmISE

Grantová komise se jako poradní orgán staršovstva věnuje žádostem o dary, podpory nebo 
půjčky přicházejícími na sbor a dále je poradní orgán pro regiony pro dary vyšší než 10 000 Kč. 
Základním a dlouhodobě dodržovaným principem činnosti grantové komise je jednomyslnost, 
tj. pokud má jakýkoliv člen komise výhrady a nesouhlasí s ostatními, komise kladné doporučení 
nevydá. Obsazení grantové komise tvoří zástupci z šesti regionů KS Praha.

Komise se scházela pravidelně 1x za tři měsíce s výjimkou přelomu roku 2020/2021 kdy byla 
schůzka díky nouzovému stavu zrušena, část jednání byla osobně, část vzdáleně. Celkem prošlo 
prostřednictvím komise za školní rok 2020/2021 277 000 Kč a 1 000 $, proplaceno bylo 270 000 Kč 
a 1000 $. Nejvyšší částka 50 000 Kč byla zaslána na pomoc lidem postiženým tornádem v 6/2021.

Podpořeny byly tyto projekty a organizace: Bétel ČR, Marek Prosner, ABATOP, NF Nehemie, 
festival Na výšinách, Armáda spásy, Teen Challenge a pro postižené koronavirem v Indii.

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. Snažíme se nabízet nejen aktivity zábavné, ale i užitečné druhým; jde o to, 
aby se mladí učili vidět potřeby kolem sebe a smysluplně je naplňovali.

Aktivit mládeže se účastní jak děti, jejichž rodiče jsou členy sboru, tak jejich kamarádi. 
Celkový okruh návštěvníků je poměrně rozsáhlý, čítá kolem 200 osob ročně. Jádrem skupiny 
jsou účastníci pravidelných týdenních setkání. V loňském roce probíhala setkání vzhledem 
k pandemii často online, proto lze těžko shrnout počet účastníků setkání, jak tomu bylo v mi-
nulých letech. Někteří mladí se nechtěli připojovat online a zůstávali v kontaktu s vedoucími 
osobně. Nicméně, i online setkávání se dají popsat jako úspěšná – o účast na nich ve věkových 
kategoriích 12-15 a 15-18 byl zájem, a mladí při první možné příležitosti přišli i osobně. V nej-
starší kategorii, 18-25, převažoval zájem o osobní setkávání, která co nejdřív to bylo možné 
začala pod širým nebem.

Vedoucích a pomocníků se na akcích během roku běžně vystřídá přibližně šedesát. V tomto 
roce ovšem nemohly proběhnout Podzimky, Silvestr ani Jarňáky; Teen campu se účastnilo 
přibližně 30 vedoucích.

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 běžně v prostorách Křesťanského společenství Praha, adresa 
Na Žertvách 23, Praha 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 (odrost), Lukáš Ondráček a Matouš Neužil 
(dorost) a Miloš Kačírek jr. (porost) se zabývají koncepčními rozhodnutími ohledně mládeže 
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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. Vzhledem k pandemii proběhla většina setkání online. Nebylo možné pořádat 
mimořádné akce, jako jsou sporty, víkendová přespání či výjezdy do přírody. Vedoucí ovšem 
udržovali se svými členy osobní kontakt, a skupinky se na jaře scházely venku.

Dorost: Vedoucími dorostu byli Lucie Frantíková, Anička Adamcová, Gabriela Wachtlová, Mi-
chal Mocek, Matouš Neužil a Lukáš Ondráček. Většina školního roku probíhala v online režimu. 
I přesto jsme byli mile překvapeni tím, že se mnozí dorosťáci po celou dobu nejen připojovali, 
ale i zapojovali do všech, převážně ZOOM, aktivit. Na druhou stranu tento režim moc nepřál 
zapojení nových lidí do mládeže, i když i takový případ jsme díky Bohu mohli zaznamenat.

Porost: Během roku byli vedoucími (někteří v tom roce i skončili): Miloš Kačírek jr., Rebeka 
Kačírková, Jan Adamec, Michaela Ondráčková, Miloš Padevět jr., Štěpán Vávra, Martina Gabry-
szová, Čeněk Rykl, Marie Chalupová. Program probíhal většinu času v online podobě, kdy jsme 
si každý týden volali na Zoomu. Hned jak to bylo možné, jsme se začali scházet naživo alespoň 
po skupinkách a poté i v rámci celého Porostu.

Odrost: Kromě hlavní vedoucí Štěpánky Krišicové byli vedoucími Michal Klesnil, Barbora 
Rokoszová, Věra Ondráčková, Adéla Bohuslavová, Jiří Mašlej a Ondřej Neužil. Vedoucí odrostu 
dlouhodobě usilují pomoct mladým najít místo ve sboru a pomoct jim s přechodem do „do-
spělého“ světa. Skupinky se v době pandemie scházely online a od konce května ve Stromovce.

Akce: Jediná akce, která mohla proběhnout v uplynulém roce, byl Teen camp. Ostatní pravidelné 
akce (podzimní konference v Kutné Hoře, Silvestrovský lyžařský tábor, Jarní prázdniny na lyžích, 
velikonoční Go Camp, letní English Camp) jsme k naší velké lítosti museli zrušit. Mládežnické 
shromáždění Šestá bylo zachováno, mohlo totiž probíhat online.

Teen camp: Poslední týden v srpnu se konala naše jediná společná akce tohoto školního roku – 
letní Teen Camp, tábor ve festivalovém stylu. Mnozí mladí lidé považují Teen Camp za místo, 
které jim nejlépe pomůže nasměrovat život k Bohu a tvůrčímu životnímu stylu. Konal se v Novém 
Městě pod Smrkem v ubytovacím zařízení J-camp. Mladí se mohli věnovat různým druhům 
aktivit – sportovním i intelektuálním a dle zájmu zkoumání Bible a poznávání Boha. Teen campu 
se zúčastnilo celkem 105 osob. Obecně řečeno byli mladí na Teen campu nadšení. Po roce, kdy 
se nemohli scházet, na nich byla vidět vděčnost za čas spolu i za čas s Bohem.

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 jako obvykle jednou měsíčně, vždy druhou 
neděli v měsíci. V budově školy TGM na Ortenově náměstí proběhlo pouze v září; od října jsme 
pokračovali online. V červnu, kdy již bylo možné se sejít, se Šestá konala improvizovaně ve 
venkovních prostorách PTH ve Chvalech. Na online Šestých se zapojili noví pomocníci, kteří 
pokračují se Šestou i dál, a z toho máme radost. Vznikly nové výzvy, ale i příležitosti především 
v technické stránce šesté, výzdobě, natáčení, přípravě kratších vstupů, osvětlení atd. Hlavní 
součástí Šesté jsou ovšem chvály a biblický program, které vždy probíhaly naživo ze studia. 
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Ve chválách se vystřídalo několik skvělých kapel, Aioneth, Marbles, Anežka a Josh Dietzovi 
a další, všem moc děkujeme. Aby programy online byly přijatelné s ohledem na délku a udržení 
pozornosti, bylo třeba poskytovat více kratších vstupů, volit raději rozhovory než monology 
a podobně. Šestá měla vysokou sledovanost (v součtu od 300 do dokonce 900 zhlédnutí) a věříme, 
že i online byla velkým přínosem.

Tento rok se žel nekonaly společné víkendy vedoucích mládeže. Doufáme, že v příštím roce 
o nich opět budeme moct psát!

Dita Frantíková

TáBOR LEVITŮ

Vedení: Pavel Bukáček, Renata Padevětová.
Pod hlavičkou Křesťanského společenství mládeže se v létě roku 2021 uskutečnil jedenác-

tý ročník tábora Levitů. Přípravný tým je ze sboru Křesťanské společenství Praha. Tábor se 
uskutečnil od 14. 8. 2021 do 21. 8. 2021 v rekreačním středisku J-Camp v Novém Městě pod 
Smrkem. Celkem přijelo 75 dětí, 15 mládežníků a 41 dospělých vedoucích z různých denomi-
nací (28 vedoucích bylo ze sboru KS Praha). Opět s námi mohlo díky sponzorování jet 9 dětí a 2 
mladí vedoucí z organizace Teen Challenge. Tematicky byl letos tábor zaměřen na starozákonní 
biblickou postavu Josefa. 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 2022 plánujeme dvanáctý ročník tábora Levitů opět předposlední 
týden v srpnu v J-Campu. Mimo tábora Levitů jsme v březnu nabídli online setkání dětí z tábora 
Levitů, které bylo hojně navštíveno.

Renata Padevětová

mISIJNÍ RADA

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

V minulém a tomto roce šlo o Dohnalovy, kteří založili sbor ve městě Rovinj, v Chorvatsku. 
Podpořili jsme také Gorana Roksandič, kterému Jirka sbor předal.

Dále jsme podpořili Patočkovy, kteří jezdí pravidelně do Kambodže, kde pořádají ve spo-
lupráci s místní církví úspěšné evangelizace a Markétu, která sloužila imigrantům v Německu 
a České republice.

Podpořili jsme Ivanu, která pořádá kurzy Prostě příběh a spolupracuje s Wycliffovými pře-
kladateli Bible.

Rozhodli jsme se podpořit misijní výjezd do Afriky ve městě Gambie a také výjezd do Iráku.
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
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PŘEDNáŠKY NA ŠKOLáCH

Školní rok 2020/21 byl pro mě zatím nejhorším za celou dobu, co přednáším. Citelně ho zasáhla 
covidová pandemie, lockdown a uzavření škol. Dokud to šlo, přednášel jsem naživo ve školách. Po 
uzavření škol jsem se pokoušel přednášet on-line, což se zhruba od půlky ledna nakonec docela 
dařilo. Přišel jsem také s novým, aktuálním programem „Jak přežít COVID“, o který byl velký 
zájem – některé školy zajistily tento program pro celou školu, tedy několik set dětí. Přesto jsem 
měl mnohem nižší příjmy než v minulosti a ekonomickou situaci musel řešit i příležitostnými 
brigádami.

Těžiště mé činnosti spočívá v přednáškách pro žáky druhého stupně základních škol a studenty 
středních škol a učilišť. O přednášky je ze strany škol velký zájem. V tomto školním roce byl 
žel jen jeden Exit Tour, které pořádá Křesťanská akademie mladých (KAM), ostatní musely být 
díky pandemii zrušeny. Měl jsem několik seminářů pro pedagogy a pro rodiče nebo pěstouny.

V tomto školním roce jsem oslovil přednáškami jen 7864 žáků a studentů, z toho bylo cca 50 % 
v Praze. Při přednáškách jsem najezdil 7850 kilometrů. Přednášel jsem na 42 školách a oslovil 
221 tříd.

Na žádost vedení sboru jsem připravil i několik přednášek online pro členy sboru.
V tomto školním roce mohly přednášky pokračovat i díky grantu F-Nadace, která částečně 

přispívá na plat lektora.
Nový školní rok (2021/22) je pro mě velkou výzvou. Jednak není jasné, co bude dál a zda se 

školy opět nezavřou. Některé školy s objednáváním vyčkávají, takže zatím mám druhé pololetí 
ještě dost volné, na což jsem z minulých let nebyl zvyklý – tak doufám, že se vše vrátí k normálu 
a budu moci přednášet naplno.

Vladimír Vácha

KURZY ALFA

V minulém období proběhly dva kurzy Alfa (podzimní a jarní běh), oba vzhledem k situaci on-
line. Během nich se přihlásilo přes dvacet hostů (kteří se zúčastnili alespoň dvakrát), přibližně 
třináct hostů absolvovalo většinu kurzu.

Pochopitelně tu chyběl prvek osobního kontaktu, neměli jsme obvyklou výbornou večeři, ani 
zákusky a kávu (kromě té, kterou si každý uvařil sám), ale zase jsme se více soustředili v rozho-
vorech na téma večera. Úvodem zahrál a zazpíval dvě písně Honza Knížek, a po krátkém úvodu 
jsme sledovali videa s jednotlivými programy. V následných diskuzích jsme se někdy rozdělili na 
dvě skupiny, někdy jsme zůstali společně. Místo víkendu o Duchu svatém jsme se „sešli“ na jedno 
sobotní odpoledne. Rozhovory v přátelské atmosféře se postupně stávaly otevřenějšími a hlubšími 
a na konci kurzu se nám ani nechtělo končit. Přes omezení daná online formou znamenal kurz 
pro řadu hostů menší či větší krůček směrem k Bohu, a dokonce i rozhodnutí pro život s Bohem.

Tomáš Božovský

ZáKLADY KŘESŤANSKÉHO ŽIVOTA 2021

Konání Základů tentokrát výrazně ovlivnila epidemická situace. Protože plánem bylo uspořádat 
setkání naživo, vzhledem k lockdownu se několikrát odsunovalo zahájení. Nakonec byla zahájena 
sedmičetná, na polovinu zkrácená, série naplánovaná na květen a červen. Byl to pravděpodobně 
50. běh Základů.
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Vyučování měli na starosti Tomáš Dittrich, David Ptáček a Martin Šindelář. Jiří Bešta a Marie 
Hunalová vedli chvály, členkou týmu byla ještě Anna Slobodová.

Na první setkání přišli 4 hosté, na druhé 2 a na další dvě nepřišel nikdo, takže jsme Základy 
předčasně ukončili. Jedna účastnice se po Základech zapojila do sborové skupinky, dala se pokřtít 
a účastní se nedělních shromáždění.

Tomáš Dittrich
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JAK JSmE HOSPODAŘILI OD ZáŘÍ 2020 DO SRPNA 2021

Celý sbor 2019/20 2020/21

Celkové příjmy z řádných sbírek (desátky) 10 434 986 10 678 094

Nárůst oproti minulému období 2,23 % 2,33 %

Aktiva celkem k 31. 8. 28 714 402 30 914 363

Z toho finanční aktiva - banky 14 015 785 16 996 636

Z toho finanční aktiva - pokladny 161 848 157 427

Výsledek hospodaření 2 328 216 2 228 140

Centrum

Příjmy

Odvody z regionů (19,5 % z desátků) 2 034 577 2 086 497

Nájem sb. prostor jiným subjektům 190 728 140 415

Tržby za služby (vstupné DDZ, semináře, kurzy) 88 388 20 385

Tržby za zboží (knihy, CD, potraviny) 5 776 1 913

Úroky (běžný a spořící účet, ostatní) 30 427 27 949

Kurzový zisk 130 641

Dary na evangelizaci (Radost v ulicích) 153 906 58 200

Příjem od regionů (int.přeúčt.nákladů - BŠ, stream.bohosl., 
ost.)

38 224 208 911

Dary na Černý Most 226 371 394 395

Dary - ostatní (Místa uzdr., stream.bohoslužby atd.) 72 924 33 000

Nadační příspěvek F-nadace (činnost V. Váchy) 290 773 123 674

Nadační příspěvek F-nadace 14 000

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

Nadační příspěvek - Faith Beyond 206 000 6 666

Celkem příjmy 3 354 224 3 102 646

Výdaje

Režie (kanc. potřeby, potraviny, aparatura, bibl. škola) 195 973 199 832

Pohonné hmoty a servis auta 11 869 15 409

Prodané knihy (D. Drápal, Základy) 3 218 277

Cestovné 15 591 4 524

Náklady na reprezentaci (dárky, květiny) 4 597 1 448

Služby (účetní, zvučení, graf. práce, BŠ, ubytov., pošt. atd.) 485 878 451 415

Služby V. Váchy (podpora F-nadace) 290 773 123 624

Služby sborových pracovníků 21 847
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Mzdy a dohody o prov. práce 468 467 613 206

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

900 034 999 354

Nájem (sb. shromáždění, sklep.koje na ČM) 120 458 54 695

Telefonní poplatky a poplatky VPN 12 290 18 333

Ostatní náklady (bank. pop., pojištění, stud. fond, spr. popl.) 24 712 22 834

Kurzové ztráty 246 107

Dary (KSM, KRC Knoflík, ost.) 305 149 97 451

Odpisy hm. majetku (auto, vybavení na stream) 9 345 154 914

Členské přísp. CKS 2 000 2 000

Celkem výdaje 2 872 447 2 759 423

Výsledek hospodaření 481 777 343 223

Pokrytí ztráty střed. Mládež z minulých let 347 593

Zůstatek na účtu střediska Centrum k 31. 8. 1 069 494 1 412 717

Středisko Žertvy (stavební fond)

Příjmy

Odvody z regionů (10 % z desátků) 1 043 373 1 069 999

Nájem sb. prostor - regiony 166 355 70 443

Nájem sb. prostor - ostatní 68 853 44 515

Ostatní 1 000 908

Celkem příjmy 1 279 581 1 185 865

Výdaje

Režie (běž. mater., aparatura) 116 859 121 818

Energie (elektřina, vodné, stočné) 128 497 483 561

Opravy a udržování 305 007 246 747

Služby (úklid, správa budovy atd.) 129 734 149 008

Pojištění majetku 11 986 11 986

Odpis budovy 354 778 354 778

Celkem výdaje 1 046 861 1 367 898

Výsledek hospodaření 232 720 -182 033

Zůstatek jmění k 31. 8. 13 572 761 13 390 728

Zůstatek jmění zahrnuje účetní hodnotu budovy v částce 12 576 498 Kč

misijní rada

Příjmy

Odvody z regionů (4 % z desátků) 417 348 427 999
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Dary ostatní 24 500

Příspěvky na mis.výjezdy 8 400 10 000

Celkem příjmy 450 248 437 999

Výdaje

Mzdy včetně mandátních smluv 68 803 65 000

Dar - NF KMS (Dohnalovi) 85 000 77 000

Dar - NF KMS (Goran Roksandovič) 20 000 30 000

Dar - NF KMS („Markéta“) 48 000 44 000

Dar - NF KMS (Mešak Okumu) 20 000

Dar - NF KMS (Patočka Luboš) 60 000 60 000

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

Dar - NF Nehemia (misie v Řecku) 4 000

Dar - Wycliffe Bible Translators 60 000 55 000

Misijní výjezd -vratka letenek -74 041

Misjní výjezd - Galanta 26 141

Misjní výjezd - Estonsko 24 828

Misjní výjezd - Libanon 51 664

Misijní výjezd - Gambie 10 000

Misijní výjezd - Irák 45 991

Celkem výdaje 484 436 316 950

Výsledek hospodaření -34 188 121 049

Zůstatek na účtu k 31. 8. 109 755 230 803

Grantová komise

Příjmy

Odvody z regionů (3 % z desátků) 313 012 321 000

Výdaje

Dar - Nadační fond překladu Bible 20 000

Dar - Křesťanská misijní společnost 20 000

Dar - CKS (služba M. Prosnera) 40 000 40 000

Dar - České studny 30 000

Dar - Ovečka, z.s. 50 000

Dar - Teen Challenge Int. 30 000

Dar - NF Nehemia 30 000

Dar - Abatop, z.s. 50 000

Dar - Share Christian Fellowship 23 991

Dar - Mládež pro Krista 20 000
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Dar - Bétel cz 40 000 40 000

Dar - Mis.skup. KS Hodonín (tornádo) 50 000

Dar - Armáda spásy v ČR 10 000

Celkem výdaje 200 000 293 991

Výsledek hospodaření 113 012 27 009

Zůstatek na účtu k 31. 8. 129 194 156 204

Středisko mládež

Příjmy

Odvody z regionů (4,5 %) 470 020 481 494

Ostatní dary 80 000 77 500

Celkem příjmy 550 020 558 994

Výdaje

Mzdy vč. mandátní smlouvy 301 417 309 765

Nájem (Šestá) 49 802

Ost. služby (zvučení, konzultace atd.) 75 957 82 309

Režie (potraviny, pozvánky atd.) 59 642 36 793

Celkem výdaje 486 818 428 867

Výsledek hospodaření 63 202 130 127

Pokrytí ztráty z min. let ze střed. Centrum 347 593

Zůstatek na účtu k 31. 8. 63 202 193 329

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

Mandátní smlouvy (pojištění i daň hradí příjemce) 45 330

Mzda pastoři 36 270

Mzda techničtí pracovníci 29 790

Zaokrouhleno na celé koruny. Zpracovali dne 9. 11. 2021 - J. Homolková, L. Ondráček
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VýROČNÍ ZPRáVA REGIONU HOSTIVAŘ ZA ROK 2020/2021

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, Pavel Podrazil.
b) chvály: Jakub Hejnic, Václav Kordula

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, Pavel Podrazil, Tereza, Jakub, Josef jr. a Josef sr. Hejnicovi a hosté: 

Jan Snížek, Jaroslav Novák
f) letní tábory: Josef Hejnic jr.
g) další specifické služby na regionu:

Vítání hostů před bohoslužbami: Monika Kordulová, Pavel Podrazil, Petr Potfaj, Zuzana 
a Tereza Hejnicová a další;
Modlitební před bohoslužbami: Zuzana Hejnicová
Vedení nedělních shromáždění: Václav Kordula, Tereza Hejnicová, Jakub, Josef jr. a Josef 
Hejnic, Pavel Podrazil a další.
Příprava občerstvení po bohoslužbách: koordinuje Pavel Podrazil; zajišťovali Pavel, Eva 
a Ráchel Podrazilovi, Monika Kordulová, Zuzana a Tereza Hejnicovy, Josefa a Markétka 
Potfajovy
Modlitební krytí: Helena Tattermuschová
Zvučení venkovních akcí a větších uvnitř: Josef Hejnic jr.
Nahrávání a střih kázání: Václav Kordula
Facebookové aktivity a reklamy: Pavel Podrazil, Jakub Hejnic
Příprava dárků k narozeninám: Zuzana Hejnicová
Koordinace úklidu: Pavel Podrazil;

h) Kroužek „Kreativní odpoledne”: Josefa Potfajová, Pavel Podrazil, Markéta Potfajová a hos-
té z regionu Střed - Věra Takátsová a Helena Da Costa.

PERSONáLNÍ ZPRáVY
Křty: 3
(O. Korotvičková, A. Rakús, J. Wimer)

Počty členů k 31. 8. 2021
počet dospělých členů ............................................................................................................................18
počet pokřtěných dětí (do 18 let) ............................................................................................................4
počet nepokřtěných dětí (do 18 let) .......................................................................................................0
počet členů dlouhodobě v zahraničí a pod...........................................................................................0
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AKCE A SPECIáLNÍ ČINNOSTI BěHEm ROKU

PRO REGION
a) regionální dovolená: Proběhla v červenci 2021 v RS Šlovice u Hřebečníků společně s regio-
nem Střed a za účasti několika hostů.

b) další akce
• Ekumenická bohoslužba ve spolupráci s dalšími místními sbory a farnostmi v lednu 2021.

MIMO REGION
a) evangelizace

• happening Zažít město jinak (září 2020);
• Sousedské grilování na hřišti v Boloňské během září 2020, června, července a srpna 2021. 

Na Kroužku „Kreativní odpoledne” se dařilo oslovit další děti.

b) další akce
• Josef Hejnic jr. zvučení na Šesté a kapely Aioneth a zvučení streamovaných bohoslužeb 

během omezení; zvučení některých akcí místních spolků; správa sborové zkušebny; Tereza 
Hejnicová –Modlitební vycházka po areálu Psychiatrické léčebny v Bohnicích; Zuzana 
Hejnicová – grantová komise; Dana Váchová – pomoc při kompletaci ŽV

• Máme fungující webové stránky a facebook, o které se starají Pavel Podrazil a Jakub Hejnic.

FINANČNÍ ZPRáVA ZA OBDOBÍ 09/2020 – 08/2021 
REGIONU HOSTIVAŘ (V CELýCH KČ)

2019/20 2020/21
Příjmy
Desátky 314 842 332 575
Ostatní 1 210 810
Celkem 316 052 333 385

Výdaje
Podíl na společ. sb. výdajích 61 394 64 852
Podíl na misijním fondu 12 594 13 303
Podíl na výdajích mládeže 14 168 14 966
Podíl na stavebním fondu 31 484 33 257
Podíl na darech navenek 9 445 9 977
Mzdy vč. mandát. smluv 15 000 10 000
Nájemné 4 572 2 000
Režie 30 067 43 393
Dary celkem 30 000 8 400
Členské příspěvky (CKS,KMS) 4 692 11 292
Celkem 213 416 211 441
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Výsledek hospodaření 102 636 121 944
Zůstatek na účtu k 31. 8. 954 079 1 076 023

Dary ven nad 5 tis.
Mládež pro Krista 5 000

HODNOCENÍ mINULÉHO ROKU

Naše devizy:
• Stabilní provoz i ve ztížených podmínkách
• Spolupráce s radnicí a místními spolky
• Aktivní spoluutváření sborového života
• Podporujeme ty, kdo naplno slouží ve sborové oblasti (Pepča, Terka, Pepík)
• Spolupracujeme s místními církvemi

Život regionu oživilo začátkem podzimu několik větších akcí, zvláště happening Zažít město 
jinak, kde jsme prezentovali region stánkem s občerstvením a letáčky, dále jsme dodali ozvuče-
ní. Od podzimní uzávěry Spolkového domu kvůli opatřením na omezení šíření nákazy došlo 
k útlumu provozu regionu, většina aktivit se přesunula do virtuálního prostoru. Udrželi jsme 
chod domácích skupinek a mládeže s využitím konferenčních video hovorů (včetně 2 zapojených 
seniorů). Od ledna 2021 jsme v rámci karanténních kvót využívali 1x měsíčně zapůjčený kostel 
v Hostivaři k pořádání bohoslužeb „naživo“ a podle možností jsme zapojovali i hosty. Velmi 
nám to pomohlo udržet rodinné prostředí regionu a vztahy v něm.

Po uvolnění opatření jsme se koncem jara vrátili k běžnému chodu a od června také k obno-
vení Sousedského grilování pro veřejnost. Znovu se rozběhl „naživo“ také kroužek Kreativní 
odpoledne a hostivařská Mládež.

Regionální život vyvrcholil v červnu třemi křty na přehradě a společnou letní dovolenou 
s regionem Střed ve Šlovicích. V Spolkovém domě jsme pokračovali nedělními bohoslužbami 
i během července a srpna.

V době karanténních opatření se na „virtuálních“ skupinkách a po uvolnění i na bohoslužbách 
nezřídka scházelo víc lidí, než je členů regionu.

Děkujeme za výborné zázemí sboru v podobě streamovaných bohoslužeb během vnějších 
omezení.

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 v zapojení seniorů do skupin-
kového života.

VýHLED DO BUDOUCNA
Rádi bychom pokračovali v misijních aktivitách v našem okolí a po útlumu, způsobeném karan-
ténními omezeními, chceme opět obohacovat život Prahy 15 o hodnoty našeho sboru a Božího 
království. Prostřednictvím kroužku Kreativní odpoledne bychom chtěli získat 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 2020/2021

VEDENÍ
starší: Stanislav Roubal
úzký tým vedení: Lubomír Ondráček, Stanislav Roubal, Jan Adamec, Michaela Zoubková
diakon: Michaela Zoubková
vedoucí skupinek: Stanislav Roubal, Helena Koblihová, Radek Čermák

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

Hučín
b) chvály: Michaela Zoubková, Ivana Šínová, Jan Hučín; z mládeže: Magdalena Kočí, Kateři-

na Krejčí
c) hosté: Markéta a Matouš Krajníkovi
d) kázání: Stanislav Roubal, Matouš Zoubek, Jan Hučín, Jan Adamec, Michaela Zoubková, 

Helena Koblihová
e) hosté: Lubomír Ondráček
f) příprava sálu a aparatury pro bohoslužby: Matouš a Michaela Zoubkovi a další členové 

regionu
g) příprava večeře Páně: Eva a Evžen Pekárkovi
h) zvučení: Matouš Zoubek, Petr Vávra, Jakub Bartoš
i) správa archivu kázání: Matouš Zoubek
j) promítání: Jan Benda, Stanislav Roubal, Matouš Zoubek, Zachariáš Zoubek
k) modlitební přes ZOOM: Jan Adamec, Michaela a Matouš Zoubkovi, Lucie Flajšmanová, 

Stanislav a Marie Roubalovi, Helena Koblihová, Radek Čermák
l) kavárna přes ZOOM: Lucie Flajšmanová, Jan Adamec, Michaela Zoubková
m) pokladník: Evžen Pekárek
n) péče o společné prostory: Lucie Flajšmanová, Marie Roubalová
o) personální zajištění nedělních bohoslužeb: Eva Pekárková
p) Listy Jihu: Stanislav Roubal
q) Letní tábor Sport Camp: Josef Machulka, Martin Bartoš, Jakub Šplíchal, Johanka Machul-

ková, Klára Čermáková

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: Stanislav a Marie Roubalovi
e) sborový modlitebně prorocký tým: Oldřiška Šípová
f) místa uzdravení: Marie a Stanislav Roubalovi
g) modlitební služba vnitřního uzdravení: Marie a Stanislav Roubalovi
h) kurz Evangelizační Exploze, vedení: Stanislav Roubal
i) tábor Levitů: Jan Machulka, Mirek Stodůlka, Martina Šplíchalová
j) Porost a mládežnické bohoslužby Šestá: Jan Adamec
k) Misijní výjezd Gambie: Adéla Ptáčková
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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) Orli – kurz Užívání duchovních darů: Ivana Šínová, Helena Koblihová
e) Festival na Výšinách: Jan Adamec
f) Young Life příměstský tábor: Magdalena Kočí, Kateřina Krejčí, Jan Adamec

PERSONáLNÍ ZPRáVY
Vstup: Jan Adamec (přestup z regionu Sever)
Narození: Theodor Machulka, Jáchym Bartoš
Úmrtí: Věra Prchalová
Odjezd do ciziny: David Drahota – dlouhodobě na studijním pobytu v USA
Celkem přibylo: dospělých 1, děti 2
Celkem ubylo: dospělých 2 (úmrtí, odjezd), 
Vyřazení z evidence: čtyři „pokřtěné děti” byly po dosažení plnoletosti převedeny mimo evi-
denci členů sboru. Tito mladí dospělí jsou osobně zváni ke členství hlavním pastorem sboru 
(Lubomírem Ondráčkem).

Počty členů k 31. 8. 2021
počet dospělých členů: .......................................................................................................................... 44
počet pokřtěných dětí (do 18 let): ...........................................................................................................6
počet nepokřtěných dětí (do 18 let): ....................................................................................................21
počet členů dlouhodobě v zahraničí/léčebném zařízení apod..........................................................3

FINANČNÍ ZPRáVA ZA OBDOBÍ 09/2020 – 08/2021 
REGIONU JIH (V CELýCH KČ)

2019/20 2020/21
Příjmy
Desátky 875 500 772 151
Ostatní 149 380 115 800
Celkem 1 024 880 887 951

Výdaje
Podíl na společ. sb. výdajích 170 723 150 569
Podíl na misijním fondu 35 020 30 886
Podíl na výdajích mládeže 39 398 34 747
Podíl na stavebním fondu 87 550 77 215
Podíl na darech navenek 26 265 23 165
Mzdy vč. mandát. smluv 94 819 247 551
Nájemné 268 756 236 000
Režie 88 567 41 222
Dary celkem 18 500 3 000
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Členské příspěvky (CKS,KMS) 26 520 12 696
Evangelizace 1 754
Celkem 857 871 857 051
Výsledek hospodaření 167 009 30 900
Zůstatek na účtu k 31. 8. 978 498 1 009 398

CHARAKTERISTIKA REGIONU
Region je složen ze členů různých věkových skupin. Nejstarší člence je 95 let. Nejsilněji jsou 
zastoupeny rodiny s dětmi. Značná část členů dojíždí z periferní jižní části Prahy a okolí.

HODNOCENÍ mINULÉHO ROKU
Do nového školního roku jsme opět vstupovali s nejistotou, jak dlouho a za jakých podmínek 
se bude možné scházet. Jako podklad pro sérii kázání na září a říjnu jsme zvolili téma Církev.

Od 2. 10. do 4. 10. 2020 se uskutečnil regionální výjezd do Kácova s tématem „Společenství”. 
Víkend už byl silně poznamenán vzrůstajícím počtem covid pozitivních, takže se na poslední 
chvíli mnoho lidí muselo odhlásit. Přesto se zúčastnila víc než polovina regionu. Povzbudivé 
bylo, že i v nouzovém režimu se na poslední chvíli víkend povedlo přeorganizovat díky ochot-
ným služebníkům.

Jan Adamec přestoupil z regionu Sever. Rozhodl se pokračovat ve svém zapojení do týmu 
vedoucích, úzce spolupracoval při vedení regionu se Standou a Lubošem. Dále bude pokračovat 
s prací s mládeží a úsilí o větší propojení mládežníků se sborovou službou mládeži. Pomocí pro 
další život regionu je také to, že Zoubkovi přes své odstěhování na sever Prahy zůstávají na regionu 
Jih. Rozhodli se tak proto, aby mohli podpořit Honzu v jeho práci na regionu.

Od 18. 10. jsme po dobu platnosti vládního nařízení z 12. 10. museli zrušit nedělní bohoslužby 
na Budějovické. Nájem jsme však museli platit nadále, ale v tom nás podpořili ostatní regiony 
tím, že uhradili náš podíl na nákladech na nedělní sborové streamy. Stejně jako na jaře, i teď 
jsme nabídli společná setkání přes ZOOM. Každý čtvrtek večer se na hodinu scházela modli-
tební skupinka zaměřená na osobní ztišení, duchovní cvičení, vyznávání Božího slova, osobní 
i přímluvné modlitby za region, za naši zemi apod. Ve vedení se střídali účastníci. V neděli večer 
pak byla pro zájemce přes ZOOM „Kavárna”, kde byl čas pro sdílení nebo moderovaný program 
na dané téma. Proběhly také speciální programy na téma dezinformace a jarní příroda, život 
včely, druhý příchod, psychické nemoci, aj. Účast na těchto setkáních byla 8–12 členů. S těmi, 
kteří se těchto setkání nezúčastnili, jsme dál udržovali telefonický kontakt. Honza Adamec opět 
vedl čtvrteční setkávání přes ZOOM pro mládež.

Sborové bohoslužby byly od října do června od 10:00 každou neděli v přímém přenosu online 
na kanálu YouTube.

24. 12. jsme od 14 do 15 hodin uspořádali v Centrálním parku Pankrác malé venkovní shro-
máždění se zpěvem vánočních koled a krátkým slovem Honzy Adamce.

Během prosince, ale i dalších měsíců, uspořádaly Ivana Š. s Helenkou K. opakovaně venkovní 
chvály s kytarou. Odehrávaly se v neděli odpoledne, opět v Centrálním parku na Pankráci.

V květnu 2021, kdy se uvolnila vládní opatření, jsme měli společná setkání v přírodě, v Krčském 
lese a u Roubalů na zahradě. Vždy byl dodržen dovolený maximální počet účastníků do 20 osob. 
Po promluvě na dané téma jsme se rozdělili do skupinek a téma diskutovali.

Od 30. května jsme se vrátili opět na Budějovickou k normálnímu průběhu bohoslužeb, stále 
v rámci vládních opatření. Účast byla nižší než za normálních podmínek, pohybovala se mezi 
18 až 25 členy.
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V červnu mládež vyrazila na víkend mimo Prahu. V sobotu společný večerní program a pře-
spání na chalupě na Kokořínsku, v neděli sjezd řeky Ploučnice. Zúčastnilo se 5 dospělých (z toho 
dva hosté) a 10 mládežníků (z toho dva hosté).

V červenci a srpnu jsme se spojili s regiony Hostivař a Jihovýchod ke společným bohoslužbám 
na Budějovické v neděli od 10 hod. Po delší pauze kvůli pandemickým opatřením bychom další 
přestávku letních prázdnin snad ani nevítali. V zajištění bohoslužeb se regiony střídaly a zajistily 
kázání, vedení a chvály. Účast se pohybovala od 25 do 35 členů.

Navázali jsme kontakt s organizaci Young Life, pořádající příměstské tábory a prezentace na 
školách v rámci okolí Budějovické. Někteří z mládežníků vypomáhali na příměstském táboře 
v srpnu 2021. Tábora se zúčastnilo přes 50 studentů převážně z nevěřících rodin z Budějovické 
a okolí. V této spolupráci bychom chtěli pokračovat.

I přes vládní omezení se nezastavil život domácích skupinek, který probíhal přes internet 
v aplikaci Zoom. Účast na skupinkách se pohybovala od 4 do 12 členů. Pokračovala i setkání 
vedoucích regionu za účasti Luboše Ondráčka, které vedl a koordinoval Stanislav Roubal. Hod-
notili jsme zde činnost regionu, vyměňovali zkušenosti ze skupinek, a modlili se za život regionu.

S majitelem prostor se podařilo uzavřít nájemní smlouvu na další rok bez navýšení nájem-
ného, (v době pandemie nám poskytl po vzájemném jednání částečné snížení nájmu). Podnikli 
jsme kroky pro předčasné vypovězení smlouvy v případě nalezení větších prostor. V pronájmu 
pokračuje společenství Chajim Chadašim (v sobotu) a společenství COP Czech Ministries. o.s. 
(v neděli odpoledne a v pátek večer).

Přes návštěvu některých lokalit při hledání nových prostor se nám zatím nepodařilo najít 
prostor přiměřeného rozsahu a vhodných finančních podmínek. Během roku stále sledujeme 
a vyhodnocujeme nabídky realitních kanceláří a další možnosti.

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

VýHLED DO BUDOUCNA
V následujícím roce vyhlížíme obnovu regionálního života po dlouhodobé přestávce způsobené 
pandemickou situací. Naše vize proto v mnohém zůstává stejná jako minulý rok.

Chceme pokračovat v aktivitách, které budou pomáhat budovat společenství a podporovat růst 
vztahů na regionu. Mimo jarního a podzimního výjezdu, který plánujeme na příští rok, chceme 
také jednou měsíčně dělat akce, které budou podporovat společný život na regionu. Chceme se 
také v tomto roce zaměřit na skupinky. Vyhlížíme zakládání nových skupinek (např. časově 
omezených, tématicky zaměřených). Chtěli bychom se zaměřit nejen na růst nových vedoucích, 
ale i oslovení členů, kteří v tuto chvíli žádnou skupinku nenavštěvují.

Život na regionu chceme formovat naplněním záměru 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 podporovat 
obdarování členů regionu. Rádi bychom, abychom nejednali jako jednotlivci, ale navzájem se 
dokázali doplnit a podpořit.

Chceme, aby region byl místem přijetí. Chceme oslovovat lidi na okraji regionu, přátele 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. 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.

Chceme také dále pracovat s regionální mládeží.

Zpracoval: Stanislav Roubal, Jan Adamec, Michaela Zoubková
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VýROČNÍ ZPRáVA REGIONU JIHOVýCHOD ZA ROK 2020/2021

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

DALŠÍ SLUŽBY
a) chvály: Richard Sotorník, Markéta Heřmanská, Martin Heřmanský, Matěj Heřmanský, 

Tobiáš Heřmanský, Johanka Heřmanská, Emma Rašovská, Dominik Rašovský
b) pokladník: Andrea Pešlová
c) příprava večeře Páně: Vlasta Sotorníková
d) kázání: Zdeněk Rašovský, Jiří Bukovský, Tomáš Pešl
e) letní dovolená: Andrea Pešlová
f) příprava hry na letní dovolenou: Martin Heřmanský, Markéta Heřmanská, Matěj Heř-

manský, Johanka Heřmanská, Tobiáš Heřmanský, Richard Sotorník, Zuzana Sotorníko-
vá, Alžběta Sotorníková, Klára Sotorníková, Vojta Sotorník, Emma Rašovská, Dominik 
Rašovský

g) dětská kapela: Martin a Markéta Heřmanští
h) Místa uzdravení: Laďka Ebenstreitová
i) lego tábořík pro děti: Babeta Rašovská
j) setkání nad Janem: Tomáš Pešl, Andrea Pešlová, Zdeněk Rašovský
k) korektura Sborového dopisu: Elena Zemanová, Kristýna Leitermannová
l) příprava nedělního shromáždění: Helenka Pilátová, Dominik Rašovský
m) tábor Levitů: Emma Rašovská, Dominik Rašovský, Johanka Heřmanská, Matěj Heřmanský, 

Tobiáš Heřmanský

PERSONáLNÍ ZPRáVY 

Počty členů k 31. 8. 2021
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: Krasnice u Pardubic

FINANČNÍ ZPRáVA ZA OBDOBÍ 09/2020 – 08/2021 
REGIONU JIHOVýCHOD (V CELýCH KČ)

2019/20 2020/21
Příjmy
Desátky 411 505 443 037
Ostatní
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Celkem 411 505 443 037

Výdaje
Podíl na společ. sb. výdajích 80 243 86 392
Podíl na misijním fondu 16 460 17 721
Podíl na výdajích mládeže 18 518 19 937
Podíl na stavebním fondu 41 151 44 304
Podíl na darech navenek 12 345 13 291
Mzdy vč. mandát. smluv 138 289 145 489
Nájemné 73 254 350
Režie 17 487 16 536
Dary celkem 7 800 5 000
Členské příspěvky (CKS,KMS) 228 12 228
Celkem 405 775 361 248
Výsledek hospodaření 5 730 81 789
Zůstatek na účtu k 31. 8. 991 059 1 072 847

Dary ven nad 5 tis.
soc. výpomoc fyz. osobám 5 000

HODNOCENÍ

CHARAKTERISTIKA REGIONU
Region během posledního roku zásadně nezměnil svoje sociální složení. Stále je tvořen převážně 
z rodin s dospívajícími 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 evangeli-
zační vystoupení.

HODNOCENÍ mINULÉHO ROKU
Minulý rok byl opět významně ovlivněn pandemií Covid-19, která citelně zasáhla do života 
regionu. Společné scházení bylo omezené v období od října 2020 až do května 2021. Regionální 
shromáždění nahradila online setkávání a společné venkovní modlitby.

Na region během posledního roku nikdo nevstoupil ani z něj neodešel, a tak počty členů 
zůstávají stejné. Finančně region vykázal zisk mírně přesahující 80 000 Kč. Oproti minulému 
roku jsme získali na darech (desátcích) o cca 30 000 Kč více. Vyšší zisk je převážně důsledkem 
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nižších výdajů za pronájmy na nedělní shromáždění. Velmi rád bych chtěl poděkovat všem, kdo 
se podíleli na finanční podpoře regionu. Díky za vaši obětavost a ochotu se podělit s druhými.

Poradní tým řešil zejména online scházení a přípravu regionální dovolené. Velký dík patří 
Richardu Sotorníkovi za přípravu programu Zoom, který byl používán pro společná setkání. 
Tomáš Pešl se věnoval skupince, která studovala evangelium podle Jana a Martin Heřmanský 
chválící skupince. Během roku bylo odloženo z důvodu pandemických opatření (Covid-19) 
povolání nových starších. Osobně jsem velmi rád za jejich službu a pomoc.

Regionální neděle probíhaly pouze v září, počátkem října a v červnu ve Vodnické ulici. Rád 
bych připomněl, že se podařilo ještě před omezením scházení uskutečnit první mládežnické 
bohoslužby. Ostatní neděle byly v online režimu, kdy dopolední bohoslužby nahradily online 
modlitební setkání. Pokud to vládní opatření umožňovala, tak se modlitební setkání uskutečnila 
venku. S velkou vděčností jsme využívali i online vysílání během nedělního dopoledne. Rád bych 
poděkoval za chvály rodině Heřmanských a Richardu Sotorníkovi. Za přípravu shromáždění 
patří díky Helence Pilátové, která byla vytrvalá i v podpoře modlitebních setkání.

Skupinkový život byl omezen podobně jako nedělní bohoslužby. Povzbudivé je, že se i přesto 
podařilo položit základy nové skupinky, která je složená z nadšených lidí. Skupinku vedl Tomáš 
Pešl a věnovala se převážně základům Bible. Na regionu dále vedla ženskou skupinku Babeta 
Rašovská a poslední skupince se věnoval Richard Sotorník. Všechny skupinky se konaly hlavně 
v online podobě. Děkuji každému vedoucímu za jeho službu v nelehkých podmínkách.

Mládež na regionu je nemalou částí a máme z nich radost. Kromě už zmíněné první mládež-
nické bohoslužby je potřeba připomenout jejich skvělou službu na táboře Levitů. Letos sloužili 
na táboře Emma Rašovská, Dominik Rašovský, Johanka, Tobiáš a Matěj Heřmanští. Radost 
mám i z jejich pomoci během letní dovolené, kde naše mládež připravila hry pro ostatní. Za 
organizaci her bych rád poděkoval kromě již zmíněných mládežníků také Vojtovi, Kláře a Alž-
bětě Sotorníkové.

Stejně jako v minulých letech připravila na konci prázdnin Babeta Rašovská lego tábořík 
s biblickým programem. Během každého dne se střídaly hry, stavění lega a povídání nad Biblí. 
Zájem dětí byl odměnou za práci a náročné přípravy, které bylo potřeba udělat.

Letošní letní dovolená se konala podruhé v Krasnicích u Pardubic. Stejně jako v minulých 
letech s námi jela nemalá skupina našich přátel. Připravené hry a společné večery přispěly k dobré 
atmosféře během celé dovolené. Jeden večer měl na starosti Tomáš Pešl, kde připomínal Boží 
jednání během evangelizační akce na počátku regionu. Druhý večer byl díky Heřmanským ve 
znamení chval a na začátku jsme měli také společné nedělní shromáždění.

Poslední rok nám přinesl významná omezení, která bychom si neradi zopakovali. Chtěl bych na 
závěr velmi poděkovat všem za vaši obětavost a věrnost v období, které nebylo pro mnohé lehké. 
Těším se na další rok s nadějí, že budeme mít více příležitostí pro růst Božího života na regionu.

VýHLED DO BUDOUCNA
Pro další rok vyhlížím povolání nového staršovstva, které bylo z důvodu Covid-19 v minulém 
roce odloženo. Za nové starší budou ustanoveni Tomáš Pešl a Martin Heřmanský.

Těším se na službu naší mládeže, ve které máme velký potenciál. Rádi bychom udělali skupinku 
pro mládež a pokračovali v mládežnických bohoslužbách.

Povzbuzením jsou pro nás naši přátelé, kteří hledají cestu k Bohu. Na podzim pro ně chceme 
udělat několik výletů, aby nás lépe poznali, a na jaře zkusíme připravit novou Alfu.

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.

Zpracoval: Zdeněk Rašovský
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VýROČNÍ ZPRáVA REGIONU PALmOVKA ZA ROK 2020/2021

VEDENÍ
Pastor: Tomáš Dittrich
Starší: Lumír Ptáček, Tomáš Dostálek, Šimon Dittrich
Diakoni: Jiří a Lucie Beštovi
Vedoucí skupinek: Ondřej Svoboda, Petra Dostálková a Dita Frantíková (skupinka pro 
maminky v Jenštejně), Hana Krajníková (skupinka pro maminky), Daniel a Dita Frantíkovi 
(Jenštejn), Tomáš Dostálek, 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, Ladi-
slava Havlová
střední oddělení: Aleš Hanzlíček, Martina Sýkorová, Luboš a Judith Komárkovi, Jan Kraj-
ník, Daniel a Bohdana Boudovi, Jan Bíca

b) chvály: Jan Knížek (vedoucí), Laďka Havlová, Jan Gagalík, Jiří Bešta (vedoucí), Josh 
a Anežka Dietz (vedoucí), Debora Jelínková (vedoucí), Jiří Jelínek (vedoucí), David 
Bukáček (vedoucí), Betty Bukáčková, Milena Černá, Tomáš Coufal, Kateřina Coufalová, 
Matthew Dimock

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, Jiří Unger)
i) letní tábory při KS

Beránek: Bohdana Boudová (hlavní vedoucí), Petra Dostálková, Štěpán Ptáček, Tomáš 
Dostálek, Matěj Koblih, Daniel Bouda, Daniel Kačírek
Tábor Levitů: Pavel a Anička Bukáčkovi, Kamil Nešetřil, Štěpán Ptáček, Betty Bukáčková, 
Eliška Kalinová

j) příprava večeře Páně: Pavel Mach, Radka Konupková
k) setkání žen: Lucie Beštová
l) osobní péče o nové lidi: Lucie Beštová, Tomáš Dittrich a další
m) zvukaři: Jan Kalina, Štěpán Ptáček, Tomáš Coufal
n) promítání: Daniel Chalupník, Marek Hauptmann, Samuel Sýkora, Daniel Jungmann
o) koordinace občerstvení pro nedělní školu: Milena Černá
p) knihovna, půjčování knih: Jiří Bešta
q) webové služby: Daniel Chalupník, Daniel Jungmann, Kamil Nešetřil
r) příprava občerstvení po shromáždění: nebylo
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, Šimon Dittrich
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v) přípravný tým pro založení regionu na Proseku: Šimon a Jana Dittrichovi (Šimon vedou-
cí od roku 2020), Tomáš a Petra Dostálkovi, Ota jr. a Marie Kunzmannovi, Jaroslav a Anna 
Slobodovi, Jan a Hana Krajníkovi, David Ptáček, Daniel a Bohdana Boudovi

PERSONáLNÍ ZPRáVY
Narození: 1
Tadeáš Jungmann
Celkem přibylo: Dětí (d) 1
Výstupy:   3 (s) + 1 (a)
Jiří Jelínek (přestup do CBH Praha), Jan, Lucie a Kristýna Gagalíkovi (přestup na region Západ)
Vyřazen z evidence: 1
Kamil Nešetřil
Celkem ubylo: dospělých 4
  dětí (a+d) 1
Svatby: 1
Anežka a Josh Dietz
Křty: 5
Štěpán Popelka, Miroslav Beran, Rozálie Hunalová, Benjamin Sýkora, Stanislava Olšáková

Počty členů k 31. 8. 2021
počet dospělých členů (s) .................................................................................................................... 107
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: 24.–31. 7. Český Jiřetín
c) setkání žen: 11.–13. září 2021, Krkonoše, 10 účastnic

MIMO REGION
a) evangelizace

• kurzy Alfa: Jan Knížek
• dětský domov Přestavlky (Petra a Debora Jelínkovy, Lucie Beštová, Pavel Bukáček, Daniel 

Bouda, Kryštof Šůstek)
• dětský domov Sedlec: (Laďka Havlová, Filip Hauptmann)
• Teen Camp (hl. vedoucí Dita Frantíková), porost (Miloš Kačírek jr., Štěpán Vávra, Betty 

Bukáčková), odrost (Ondřej a Štěpánka Krišicovi)
• Royal Rangers (Martina, Samuel a Eliška Sýkorovi, Dalibor Svoboda)
• kurzy Příprava na manželství a Manželské večery (Ondřej a Štěpánka Krišicovi, Tomáš 

a Kateřina Coufalovi, Ondřej a Marta Pumrovi, Martin a Petra Mizurovi)
• zakládání regionu Přístav na Černém Mostě (David a Betty Bukáčkovi)

b) další akce
• podpůrný tým pro misionáře v Chorvatsku (Anna a Jaroslav Slobodovi)
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• 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)
• tábor Royal Rangers (Martina, Eliška a Samuel Sýkorovi, Dalibor Svoboda)
• spolupráce s Teen Challenge na Žižkově (Pavel a Anna Bukáčkovi, David Bukáček, Štěpánka 

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

FINANČNÍ ZPRáVA ZA OBDOBÍ 09/2020 – 08/2021 
REGIONU PALmOVKA (V CELýCH KČ)

2019/20 2020/21
Příjmy
Desátky 3 044 629 3 063 572
Ostatní 2 900 31 750
Celkem 3 047 529 3 095 322

Výdaje
Podíl na společ. sb. výdajích 593 703 597 700
Podíl na misijním fondu 121 785 122 605
Podíl na výdajích mládeže 137 008 137 931
Podíl na stavebním fondu 304 463 306 513
Podíl na darech navenek 91 339 91 954
Mzdy vč. mandát. smluv 571 086 548 369
Nájemné 113 769 43 102
Režie 313 968 172 334
Dary celkem 180 852 336 400
Členské příspěvky (CKS,KMS) 63 636 46 860
Celkem 2 491 609 2 403 769
Výsledek hospodaření 555 920 691 554
Zůstatek na účtu k 31. 8. 2021 3 606 992 4 298 547

Dary ven nad 5 tis.
Křesťanské společenství mládeže 20 000
Bétel cz, z.s. 100 000
Teen Challenge CDM 52 000
Česká evangelikální aliance 5 000
Křesťanská misijní společnost 50 000
Mládež pro Krista 5 000
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Kult.a mateř.centrum Knoflík 51 000
NF KMS 50 000

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. 
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).

ČÍM MŮŽEME PROSPĚT OSTATNÍM
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.

Podílíme se na zakládání regionu Prosek (a taky trochu regionu Přístav na Černém Mostě).

HODNOCENÍ mINULÉHO OBDOBÍ
Život společenství na Palmovce byl výrazně omezen epidemií covidu. Proběhlo pouze 12 ne-
dělních bohoslužeb (září 2020, květen a červen 2021, jedna bohoslužba v říjnu 2020). Někteří 
členové nechodili, protože chtěli minimalizovat riziko toho, že se nakazí, jiní proto, že jim bylo 
nepohodlné nosit respirátory, jejichž nošení je podle nařízení vlády ve vnitřních prostorech 
povinné od října 2020. V červenci a v srpnu jsme se scházeli spolu s regionem Sever v zahradě 
komunitního centra Kotlaska.

V uplynulém období region Palmovka nerostl, ubyli 4 dospělí a 1 mládežník. Rozrostli jsme 
se o nově narozeného Tadeáše Jungmanna.

Navzdory epidemii bez problémů fungovala nedělní škola se dvěma odděleními a služba 
v dětských domovech (v době mimo lockdowny).

Každý týden se na internetu konala modlitební porada regionálních vedoucích.
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 
sdílena svědectví. Jde o šíření Božího království včetně sdílení evangelia. Z výtěžku sbírky byly 
dětem nakoupeny dárky.

V týmu Teen Challenge na Žižkově se tradičně významně zapojovali členové Palmovky.
Pravidelné výroční předvánoční mytí oken se opět nekonalo, tentokrát kvůli epidemii.
Modlitební výjezd s účastí dvou členů Palmovky v létě zamířil na Blízký Východ.
Regionální dovolená, podruhé v Českém Jiřetíně, se vydařila, tentokrát s trochu nižší účastí 

(celkově asi 20 dospělých). Dva programy měl Jiří Bukovský, jeho vyučování o šabatu probíhalo 
jako součást napodobené šabatové večeře. Zbývající 3 programy s tématem poslední doby a Kris-
tova příchodu měl Tomáš Dittrich.

Starší přislíbili finanční podporu pro vznik hudebního CD s původními písněmi Jana Knížka.
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Příprava založení nového regionu na Proseku byla opět bržděná, protože bylo možno pořádat 
jen akce v období mimo lockdowny. Tým Proseka je dál veden trojicí starších (Šimon Dittrich, 
Tomáš Dostálek, Otakar Kunzmann jr.).

Pravidelně se konala modlitební setkání zaměřená na oslovení Proseka evangeliem, účast byla 
kolem 10 lidí. Pro veřejnost na Proseku proběhly jen některé akce. V červnu 2021 se uskutečnily 
první veřejné prosecké bohoslužby v Klíčovských sadech.

VýHLED DO OBDOBÍ 2021/2022
V současné době (říjen 2021) je velmi těžké cokoli plánovat, zdá se, že život církve zase budou 
omezovat protiepidemická opatření.

Region Prosek se od podzimu 2021 jednou za měsíc schází samostatně. Úplně by se mohl 
osamostatnit od nového roku, pokud ovšem získá 40 členů, což teprve umožní dostatečnou 
operativnost pro pořádání nedělních bohoslužeb. Zatím se jich přihlásilo 26.

Odchodem Proseka dojde k veliké změně: odejde řada akčních členů a podstatná část rodin 
s předškolními dětmi. Pro „svatý ostatek“ na Palmovce to bude výzva. Věřím, že vstanou noví 
bojovníci. Hledají se dva noví starší. Od začátku bude potřeba se modlit za založení dalšího 
regionu (Karlín, Hloubětín, či jiné místo) a také na tom začít pracovat prakticky.

Vzhledem k věku Tomáše Dittricha je potřeba modlit se za jeho nástupce, aby bylo možné 
službu pastora plynule předat.

Zpracoval: Tomáš Dittrich

VýROČNÍ ZPRáVA REGIONU SEVER ZA ROK 2020/2021

VEDENÍ
Pastor: Tomáš Božovský
Starší: Marek Bezpalec, Ondra Paska, Šimon Ondráček
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

DALŠÍ SLUŽBY
Převážná většina služeb nemohla během omezení daných covidem fungovat.

PERSONáLNÍ ZPRáVY
Narození: Samuel Náhlý, Theodor Urban
Celkem přibylo: dospělých – 0
  dětí – 2
Výstupy: Honza Adamec (přestup na region Jih), Žaklina Frantíková
Celkem ubylo:  dospělých – 2
  dětí – 0
Křty: Katka Václavíková, Eliška Jaworská

Počty členů k 31. 8. 2021
počet dospělých členů ......................................................................................................................... 100
počet pokřtěných dětí (do 18 let) ..........................................................................................................13
počet nepokřtěných dětí (do 18 let) .................................................................................................... 28
počet členů dlouhodobě v zahraničí apod............................................................................................5



Kristem proměněné životy REGION SEVER / 33

FINANČNÍ ZPRáVA ZA OBDOBÍ 09/2020 – 08/2021 
REGIONU SEVER (V CELýCH KČ)

2019/20 2020/21
Příjmy
Desátky 1 857 900 1 996 627
Ostatní 22 830 24 304
Celkem 1 880 730 2 020 931

Výdaje
Podíl na společ. sb. výdajích 362 291 389 342
Podíl na misijním fondu 74 316 79 865
Podíl na výdajích mládeže 83 606 89 848
Podíl na stavebním fondu 185 790 199 663
Podíl na darech navenek 55 737 59 899
Mzdy vč. mandát. smluv 443 706 473 130
Nájemné 93 701 18 430
Režie 113 941 147 573
Dary celkem 103 073 132 555
Členské příspěvky (CKS,KMS) 40 152 38 876
Celkem 1 556 312 1 629 181
Výsledek hospodaření 324 418 391 750
Zůstatek na účtu k 31. 8. 1 685 859 2 077 610

Dary ven nad 5 tis.
Nadační fond Nehemia 16 500
Církev Křesťanská společenství 27 605
Nadační fond KMS 11 000
Mládež pro Krista, z.s. 30 000
Mis.skup.KS Hodonín 30 000
Křesťanské společ. mládeže 14 200

HODNOCENÍ

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

HODNOCENÍ MINULÉHO ROKU
Minulé období začalo nadějně. Po prázdninách a klesajících číslech covidu jsme se vrátili po 
dlouhé době do Rosy. Na prvním regionu došlo za přítomnosti Seniora CKS Marka Prosnera 
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k ustanovení starších Marka Bezpalce, Ondry Pasky a Šimona Ondráčka. Odpoledne jsme se 
mnozí účastnili slavnostního odpoledne s grilováním na Kotlasce. Nakonec to ale byla na dlou-
hou dobu jediná neděle v Rose. Další dvě neděle jsme byli venku před Rosou, pak na Palmovce 
v mládežnickém sále a nakonec už jen v online prostoru jako ostatní. Ještě vyšel výjezd širšího 
vedení do Vožice k Šedivým.

I v čase různých stupňujících se omezení se podařilo několik věcí: dva regionální výlety (na 
podzim a na jaře), akce Tajný dárce, několik z nás natočilo a poslalo krátké video pozdravy, 
našim seniorům jsme doručili do schránek Život víry a Sborový dopis.

Abychom zůstali alespoň nějak v kontaktu, povzbuzovali jsme se ke komunikaci přes telefony, 
videohovory apod. Díky novým technickým možnostem jsme se mohli vidět ve více lidech přes 
Zoom (Jitsi) v online kavárně po streamovaných bohoslužbách.

Na Velikonoce jsme se sešli - zatím pořád ještě online - abychom si Ježíšovo draze zaplacené 
vítězství připomněli. Ke společným modlitbám vděčnosti nás povzbudily chvály vedené Matou-
šem Krajníkem i slovo Šimona Ondráčka.

Abychom vyjádřili naši podporu zdravotníkům na covidovém oddělení na Bulovce nějak prak-
ticky, přivezli jsme jim ve třech várkách celkem 100 dárkových balíčků. Byly přijaty s vděčností.

V květnu jsme se mohli konečně zase scházet – i když pořád jen venku. Shromáždění v květnu 
a červnu jsme měli na kraji Ďáblického lesa a dvakrát na Kotlasce v centru Rubikon.

Během celého období jsme vnímali potřebu vzájemných modliteb, a i když to dlouho nebylo 
možné naživo, povzbuzovali jsme se k modlitbám jednak společně online, jednak k modlitbám 
v rodinách. Kromě toho jsme nově zkusili osobní modlitby jeden za druhého podle náhodně 
vylosovaného klíče. Když to už bylo možné, scházeli jsme se na modlitebních venku. I když se do 
modliteb různými způsoby zapojila řada lidí, společné modlitby naší silnou stránkou pořád nejsou.

Jsme rádi za modlitebně prorocký tým, učíme se vzájemně spolupracovat a lépe rozumět Bohu.
Během prázdninových měsíců jsme se scházeli ke společným bohoslužbám dohromady s re-

gionem Palmovka na Kotlasce. Léto nám také zpříjemnila regionální dovolená, už poněkolikáté 
v Bílém Potoce v Jizerkách.

Nebylo to vůbec jednoduché období, a jsme vděčni Bohu, že nás jim celou dobu provázel.

VýHLED DO BUDOUCNA
Do času před námi vyhlížíme s nadějí, zároveň s vědomím, že okolnosti se mohou změnit rychleji, 
než se nám kdy zdálo, že by bylo možné. Přes určitou nejistotu budoucnosti ale nechceme zůstat 
zaměřeni jen na sebe, ale chceme hledat a vstupovat do toho, co pro nás má Bůh připraveno. 
Podporujeme vznik nových regionů, někteří se chystají posílit vznikající Přístav nebo Prosek. 
Jsme rádi, když můžeme tímto způsobem novému dílu požehnat. Zároveň to bude znamenat 
i výzvy pro nás, abychom vstoupili do obdarování a služeb, které se nyní uvolní.

Zpracoval: Tomáš Božovský

VýROČNÍ ZPRáVA REGIONU STŘED ZA ROK 2020/2021

VEDENÍ
Pastor: Petr Kácha
Starší: Martin Benc, Daniel Gawlik, Jan Snížek
Vedoucí skupinky: Jana Nováková, Jan Snížek, Martin Benc, Vít Dobiáš
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DALŠÍ SLUŽBY
a) nedělka: Jaroslava Dobiášová, Vít Dobiáš, Veronika Dobiášová, Šimon Benc
b) chvály: Miroslav a Hana Skrbkovi, Věra, Sofie a Marek Takátsovi, Kamila Dolečková, 

Miroslav Grunsberg, Vladimír a Hana Hoblíkovi (do června 2021), Jana Nováková, Kamila 
Gawliková

c) pokladník: Zuzana Kolářová
d) příprava večeře Páně: Zdena Kurzová, Kateřina Kvízová
e) zástupce v mzdové komisi: Jiří Šebek
f) kázání: Petr Kácha, Michal Klesnil, Lubomír Ondráček a hosté
g) obsluha ozvučení: Libor a Jaroslav Vodičkovi, Filip Fila a další
h) promítání: Tomáš Kácha, Jakub Dobiáš a další
i) počítání lidí: Adéla Snížková
j) regionální zpravodaj a kartotéka: Hana Káchová
k) zasílání emailů s modlitbami za členy regionu: Ivana Snížková
l) služba v mládeži KS Praha: Michal Klesnil
m) Michal Klesnil: služba v NADĚJI
n) Jakub a Dagmar Güttnerovi: koordinátoři kurzů Manželské večery, Příprava na manžel-

ství a Výchova dětí v ČR
o) Vladimír Vácha: divadlo KAIROS II, služba na školách
p) Daniel Pumr a Michal Jungmann: služby v Royal Rangers
q) Alena Krausová: Jeruzalémský dům modliteb za všechny národy
r) Marek a Věra Takátsovi: pomoc v CČSH v Mnichovicích
s) Petr Kácha: služba v organizaci Svoboda v Kristu
t) Martin Benc: natáčení a tvorba křesťanských audiovizuálních děl

PERSONáLNÍ ZPRáVY
Vstupy: Marcel Němec (9/2020), Lenka Machová (11/2020), Světlana Mašková (5/2021), 
Ester Šebková (7/2021)
Narození: Teodor Petr Zůna (2/2020), Šimon Jan Mach (1/2021)
Celkem přibylo: dospělých – 4
  dětí – 2
Výstupy: Radek, Iveta a Viktoria Hlávkovi (5/2021), Ondřej Kočí (11/2020), Vladimír, Hana, 
Ráchel a Benjamín Hoblíkovi, Martin, Hana a Jan Podstatovi
Vyřazení z evidence: Tomáš Doleček, Marie Ellen Ruzicka (11/2020), Robin Grunsberg (4/2021)
Celkem ubylo: dospělých – 9
  dětí – 5
Křty: Klára Klesnilová. Ruth Güttnerová (6/2021)

Počty členů k 31. 8. 2021
počet dospělých členů ........................................................................................................................... 75
počet pokřtěných dětí (do 18 let) ..........................................................................................................21
počet nepokřtěných dětí (do 18 let) .....................................................................................................13
počet členů dlouhodobě v zahraničí apod............................................................................................9

AKCE A SPECIáLNÍ ČINNOSTI BěHEm ROKU

PRO REGION
a) Nedělní škola a mládež KS Praha – střed
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V tomto školním roce fungovalo nepravidelně jen 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 také scházela nepravidelně. Vzhledem k virové epidemii jsme 
někdy chodili s dětmi v čase bohoslužeb ven do parku, kde měly své aktivity.

b) Domácí skupinky
Jana Nováková: skupinka žen, Jan Snížek: skupinka v Holešovicích, Martin Benc: skupinka 
v Pětihostech, Vít Dobiáš: skupinka v Šestajovicích

Pozn.: Během lockdownu se skupinky většinou scházely online.

c) Letní dovolená
V červenci jsme měli velmi požehnanou a krásnou letní dovolenou společně s regionem Hostivař. 
Měli jsme skvělé obecenství, počasí i programy. Měli jsme celou řadu hostů a bylo nás opravdu 
hodně. Podle reakcí účastníků to byla jedna z nejlépe hodnocených dovolených.

d) Letní shromáždění ve Stromovce
V červenci a srpnu jsme se, jako region Střed, scházeli v Královské oboře (ve Stromovce). Skoro 
pokaždé nám vyšlo počasí a účast byla cca 20 až 30 osob. Bylo krásné chválit Boha, modlit se 
a mít slova na břehu jednoho z jezírek. Většinou se nikomu pak nechtělo domů a bylo skvělé mít 
společné občerstvení a neformální obecenství.

FINANČNÍ ZPRáVA ZA OBDOBÍ 09/2020 – 08/2021 
REGIONU STŘED (V CELýCH KČ)

2019/20 2020/21
Příjmy
Desátky 1 352 808 1 349 581
Ostatní 30 026 16 020
Celkem 1 382 834 1 365 601

Výdaje
Podíl na společ. sb. výdajích 263 798 263 168
Podíl na misijním fondu 54 112 53 983
Podíl na výdajích mládeže 60 876 60 731
Podíl na stavebním fondu 135 281 134 958
Podíl na darech navenek 40 584 40 487
Mzdy vč. mandát. smluv 502 063 526 726
Nájemné 111 659 37 500
Režie 102 854 96 939
Dary celkem 21 730 25 400
Členské příspěvky (CKS,KMS) 38 976 38 580
Celkem 1 331 933 1 278 473
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Výsledek hospodaření 50 901 87 128
Zůstatek na účtu k 31. 8. 2021 1 515 462 1 602 590

Dary ven nad 5 tis.
Mis. Skup. KS Hodonín 10 000
NF Pomoc v nouzi 10 400
sociální výpomoc 5 000

HODNOCENÍ

CHARAKTERISTIKA REGIONU
Region je složen z lidí různých věkových kategorii. Máme rodiny s dětmi, mladé lidí, střední 
generaci a také seniory. Svobodné, rozvedené i ovdovělé. Na rozdíl od jiných regionů, jen menší 
počet členů bydlí v centru nebo v širším centru Prahy, tedy na území regionu. Většina členů na 
region dojíždí.

Přesto se nám v době lockdownu dařilo členy a přátele regionu kontaktovat, navštěvovat 
a sloužit si navzájem, když to bylo možné. Poměrně úspěšné bylo letní scházení pod širým nebem, 
ve Stromovce a také společná letní dovolená. Mnoho členů regionu je zapojeno do služby Royal 
Rangers. Jak současný, tak i minulý velitel 35. přední hlídky RR jsou členové našeho regionu.

Manželé Jakub a Dagmar Güttnerovi jsou mnoho národními koordinátory kurzů Manželské 
večery, Příprava na manželství a Výchova dětí, které mají dopad na mnoho sborů a denominací 
v ČR.

Několik sourozenců se věnuje službě Izraeli.
Na regionu se snažíme držet DNA našeho sboru KS Praha a být charismatickým společenstvím 

s důrazem na chválu, proroctví, modlitby za uzdravení a podobně. A také velký důraz máme na 
kázání Božího slova. Když jsme se nemohli scházet, tak jsme dávali na náš Youtube kanál KS 
Praha Střed videa s biblickým vyučováním. Těch je nyní kolem 250!

V současné době máme málo dětí do 12 let a proto jsme měli jen jedno oddělení NŠ. Současně 
jsme se snažili zapojovat mládež do služby na regionu.

HODNOCENÍ MINULÉHO ROKU
Pro region Střed to byla velmi těžká doba. V lednu 2021 jsme se začali scházet na novém místě 
nedaleko Letné. Kvůli lockdownům jsme si ale místo příliš neužili. V minulém školním roce 
to bylo jen září 2020 a pak květen a červen 2021. V červenci a srpnu jsme se scházeli v nedaleké 
pražské Stromovce. Navíc scházení v rouškách a bez občerstvení nebylo moc příjemné.

Současně také několik sourozenců z našeho regionu (spolu s dalšími) založilo Společenství 
křesťanů v Úvalech. To navazovalo na evangelizační a misijní práci v Úvalech, která trvala řadu 
let a které se účastnili mnozí další členové z našeho regionu i dalších sborů. Tato iniciativa za-
ložení nového společenství ale nebyla pod záštitou KS Praha, ale jednalo se o vlastní iniciativu 
některých členů našeho regionu. V červnu 2021 tito členové vystoupili z KS Praha.

VýHLED DO BUDOUCNA
Naším cílem je začít více oslovovat obyvatele centra Prahy a širšího centra, aby region byl sku-
tečně regionem Střed a poměr lidí ze středu Prahy se zvýšil. V našem okolí žije mnoho mladých 
rodin a také jsme jen několik minut od Stromovky. Chceme začít více kázat evangelium, modlit 
se za nemocné a zvát hosty do církve.
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Máme také nádherný a světlý sál, kde se dají konat různé akce pro lidi z okolí. To bychom 
rádi využili pro akce jako je Alfa, Manželské večery a další.

Další prioritou je podpořit mládež, aby se více zapojovala do života regionu a postupně 
přebírala štafetu. Chceme mít pravidelná regionální shromáždění, kde budou mladí lidé kázat, 
vést, chválit Boha, modlit se apod.

PODěKOVáNÍ
Závěrem chci poděkovat všem členům regionu za jejich službu ve všech oblastech sborového 
i mimo sborového života. Díky za vaší podporu v oblasti modliteb, financí i praktické služby. 
Jsem vděčný za váš čas, energii a povzbuzení. Za to, že nemyslíte jen na sebe, ale také na druhé.

Zpracoval: Petr Kácha

VýROČNÍ ZPRáVA REGIONU VýCHOD ZA ROK 2020/2021

VEDENÍ
Pastor: Otakar Kunzmann, sr.
Starší: Otakar Kunzmann, jr., Jan Krišica, Petr Nový
Diakoni: Petr a Jiřina Homolkovi, Kristýna Říhová
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: Noemi Krišicová, Renata Kunzmannová jr., Michal Ženíšek
b) chvály: Benjamin Drápal, Anna Kunzmannová, Jakub Homolka, Johana Zárubová, Vero-

nika Zárubová, Antonie Hrdinová, Viktor Kunzmann, Radka Novotná, Anna Homolková, 
Martin Šindelář a hosté

c) pokladník: Karel Říha, pomocník – Petr Homolka
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., Michel Jabali, Zuzana Mourková, 

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 st., 
Otakar Kunzmann sr., Martin Šindelář, Aneta Ženíšková
narozeninový servis: Renata Kunzmannová sr., Kristýna Říhová, Veronika Zárubová, 
Růžena Poborská, Lucie Zárubová, Magdalena Louthanová
regionální modlitební: Libuše Mašlejová, Otakar Kunzmann sr., vypomáhali: Zuzana 
Mourková, Petr Homolka, Petr Hrdina st., Martin Šindelář, Karel Holub
zvučení: Bohuslav Címl, David Záruba, Petr Hrdina jr.
nahrávání kázání: Petr Čihák
nástěnka: Kristýna Říhová
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bulletin: Ester a Olga Hrdinovy
promítání: Jakub, Matěj a Daniela Homolkovi, Petr Blecha
knihovna: František a Eva Hrabcovi
praní ručníků: Libuše Mašlejová
dopisovatel do Sborového dopisu: Zuzana Mourková
webmaster: Jakub Homolka

PERSONáLNÍ ZPRáVY
Narození: Julie Vraštilová, Anna Krišicová, Nela Zárubová, Jan Ženíšek
Celkem přibylo: dospělých – 0
  dětí – 4
Výstupy: Lenka Machová (přestup na reg. Střed), David Vondra (pokř. dítě), Luboš Patočka 
a Angkeara Or s dětmi Markem (pokř. dítě) a Jonathanem (přestup do ECM Jihlava), Hanka 
a Stanislav Pospíšilovi (přestup do BJB Vysoké Mýto)
Celkem ubylo: dospělých – 5
  dětí – 3
Křty: Matěj Mourek (přechod z kat. nepokř. dítě do pokř. dítě)
Svatby: Johana Zárubová a Šimon Piksa, Anna Kuzmannová a Martin Šindelář, Lenka Semo-
rádová a Petr Nový

Počty členů k 31. 8. 2021
počet dospělých členů ........................................................................................................................... 82
počet pokřtěných dětí (do 18 let) ............................................................................................................7
počet nepokřtěných dětí (do 18 let) .................................................................................................... 23
počet členů dlouhodobě v zahraničí apod............................................................................................4

FINANČNÍ ZPRáVA ZA OBDOBÍ 09/2021 – 08/2020 
REGIONU VýCHOD (V CELýCH KČ)

2019/20 2020/21
Příjmy
Desátky 1 899 773 2 002 080
Ostatní 12 281
Celkem 1 912 054 2 002 080

Výdaje
Podíl na společ. sb. výdajích 370 456 390 406
Podíl na misijním fondu 75 991 80 083
Podíl na výdajích mládeže 85 490 90 094
Podíl na stavebním fondu 189 977 200 208
Podíl na darech navenek 56 993 60 062
Mzdy vč. mandát. smluv 270 130 251 536
Nájemné 97 514 29 555
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Režie 154 554 152 037
Dary celkem 292 769 328 000
Členské příspěvky (CKS, KMS) 39 318 35 760
Celkem 1 633 192 1 617 741
Výsledek hospodaření 278 862 384 339
Zůstatek na účtu k 31. 8. 2021 2 236 981 2 621 321

Dary ven nad 5 tis.
Nadační fond KMS 76 000
Křesťanské společ. mládeže 35 000
Dobrý Anděl 72 000
Aliance pro rodinu 120 000
Mládež pro Krista 15 000
F-nadace (kurzy Alfa) 5 000
soc. výpomoc fyz. osobám 5 000

AKCE A SPECIáLNÍ ČINNOSTI BěHEm ROKU

PRO REGION
Regionální dovolená – první srpnový týden jsme opět strávili na chatě MUHU v Jindřichově 
v Jizerských horách. Na jednotlivé dny byl připraven program, ale u několika z nás se objevily 
různé zdravotní potíže, které příjezd buď znemožnily nebo oddálily. Bůh je však Bohem pokoje 
a nikoli zmatku, každý den jsme mohli vidět, jak nepříznivé okolnosti obrací k dobrému a vyučuje 
nás. Krom plánového programu o šabatu a o tom, jak byl Starý zákon naplněn v Novém, jsme se 
zcela neplánovaně po dva večery zamýšleli nad tématy Vytrvalost v modlitbách a Jak neztratit Boží 
pokoj. Dělo se to, o čem čteme ve 14. kapitole 1.Korintským: „Když se shromažďujete, jeden má 
žalm, druhý slovo naučení…Všecko ať slouží společnému růstu.“ Byli jsme i svědky křtu a svatby. 
A dostatek času jsme věnovali samozřejmě i výletům, sportování (opět byl uspořádán turnaj v ping 
pongu a přibyl i šachový), tvoření a vyzkoušeli jsme si i střelbu z kuše a vzduchovky. Ani letos 
jsme nevynechali společnou hru pro malé i velké – tentokrát nás ale čekalo vskutku do detailů 
promyšlené provedení, kdy jsme mohli otestovat svou nejen fyzickou, ale i psychickou odolnost :-) 
Majitelé chaty se o nás starali opravdu skvěle, přichystali nám i velmi příjemné prostředí, a tak 
jsme se shodli na tom, že rádi přijedeme příští rok znovu.

MIMO REGION
Noc kostelů – zajištění a organizace akce, která proběhla v květnu v prostorách sborové budovy.

ČÍm JSmE PROSPěLI OSTATNÍm
a) Dobrý anděl – zapojení do projektu na pomoc handicapovaným rodinám – a to nejen 

finančně, ale i duchovně
b) Finanční podpora organizace Aliance pro rodinu
c) Finanční podpora rodinného centra Knoflík
d) Finanční podpora některým členů regionu, kteří se ocitli ve složité životní situaci
e) Finanční podpora festivalu Na výšinách 2021
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f) Finanční podpora dětí ze soc. slabých rodin – letní tábory (Levité, Teen Camp)
g) Finanční podpora misionářům
h) Finanční podpora kanceláře Alfy ČR

HODNOCENÍ mINULÉHO ROKU
I když to tak o loňských prázdninách nevypadalo, sevřela na podzim naši zemi další vlna covi-
dové epidemie. To se samozřejmě projevilo i na životě našeho regionu. Mnoho plánovaných akcí 
muselo být zrušeno (Večeře pro služebníky, modlitební výpomoc na území regionu Hostivař) 
a byli jsme nuceni se opět přeladit na online bohoslužby, online skupinky, online modlitební, 
online semináře a setkání (Kavárna po bohoslužbách). Do té doby běžné regionální aktivity jako 
např. vysluhování Večeře Páně nebo požehnání nově narozeným dětem se začaly realizovat přes 
video přenosy. Narozeninové gratulace byly oslavencům zasílány mailem. Díky ukázněnosti, 
trpělivosti a pochopení členů našeho regionu se však také mnoho akcí ani rušit nemuselo – mám 
na mysli např. sborový půst, sborovou modlitební stráž 24/7 nebo regionální modlitební stráž 
za nemocné.

Říká se, že všechno zlé je k něčemu dobré. A opravdu to platí. Díky pocitu izolace, který s se-
bou opatření přinášela, zase narostl počet zájemců o skupinky a miniskupinky. Až 80 % členů 
tak bylo během opatření zapojeno do některé z forem obecenství. Dokonce v tomto náročném 
období mohla vzniknou série šesti svědectví o Bohu.

https://www.youtube.com/channel/UCuNcHTshJ6HbEepQ_vegiDw
Díky jarnímu rozvolnění jsme se mohli potkat naživo nejen venku (Palmovka, Černý Most), 

ale mohli jsme opět začít obnovovat společné bohoslužby. Pomyslnou třešničkou na dortu 
rozvolnění pak byla společná regionální dovolená.

HODNOCENÍ VEDOUCÍHO SLUŽBY DĚTEM
Během loňského roku jsme kvůli pandemii měli většinu nedělkových setkání online. Scházeli 
jsme se přibližně na půl hodiny po skončení online bohoslužeb. Někdo z vedoucích si připravil 
krátké zamyšlení na téma ze sborového plánu pro NŠ, dále jsme si povídali, modlili se nebo 
i zpívali chvály. Velký důraz jsme kladli na zvěst evangelia. Děti se postupně uvolňovaly a sdílely 
se čím dál víc. Když jsme se pak na konci roku viděli „naživo”, nebylo vůbec poznat, že jsme se 
tak dlouho nepotkali. Spíš naopak – vztahy, které jsme vybudovali online, pokračují dál. Jedno 
dítě se během tohoto roku rozhodlo pro křest.

Noemi Krišicová

VýHLED DO OBDOBÍ 2020/21
Věřím, že hodnocení uplynulého roku vyznělo v rámci možností optimisticky a bylo plné naděje. 
Zároveň smutnou pravdou je, že epidemie měla na některé z nás negativní vliv i v duchovní oblasti. 
Tím nejmenším „zlem“ je určité zpohodlnění, daleko nebezpečnějším jevem je však plíživý pocit 
strachu, nevíry a snahy být v opozici proti všemu a všem. Naším společným úkolem v roce 2021/22 
tak bude nejen obnovit běžný provoz, ale pokusit se eliminovat i případné duchovní ztráty. Ujistit 
každého člena, že bez ohledu na okolnosti, nikdy nepřestal, ale ani nikdy nepřestane, platit verš 
z listu Židům 13,5 „Nikdy tě neopustím a nikdy se tě nezřeknu.“

Zprávu zpracovali: Otakar Kunzmann sr., Jiřina Homolková,
Zuzana Mourková, Noemi Krišiová, Kristýna Říhová
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VýROČNÍ ZPRáVA REGIONU ZáPAD ZA ROK 2020/2021

VEDENÍ
Pastor: Jiří Bukovský
Starší: Miroslav Bálek (do 31. 12.), Richard Roušal (do 31. 12.), Petr Zůna
Diakoni: Jakub Černý, Renata Padevětová
Vedoucí skupinky: Jiří Bukovský, Jakub Černý, Richard Roušal

DALŠÍ SLUŽBY
a) nedělka: Renata Padevětová
b) chvály: Miroslav Bálek, Jan Gagalík, Marek Mušínský, Michal Petras, Richard Roušal
c) pokladník: Renata Padevětová
d) příprava večeře Páně: Miloš Padevět, Zdena Brázdilová, Jiří Bukovský
e) zástupce za region ve mzdové komisi: ---
f) zástupce v grantové komisi: Jan Semilský
g) zástupce v misijní radě: –
h) kázání: Jiří Bukovský, Jakub Černý, Lubomír Ondráček, Petr Zůna
i) služba na Barrandově: Hana Bálková, Samantha Burgess, Brian McClure, Allie McClure, 

Jakub Černý (vedoucí), Martina Černá, Alena Krejčíková
j) sborový prorocko-modlitební tým: Zdena Brázdilová, Mirek Jarolím, Bohuslav Zapadlo
k) celosborová nedělka: Renata Padevětová
l) další specifické služby na regionu:

gratulace k narozeninám: Zdena Brázdilová
vedení shromáždění: Jiří Bukovský, Jakub Černý, Renata Padevětová, Richard Roušal, 
Bohuslav Zapadlo
jazykové korektury: Zdena Brázdilová

PERSONáLNÍ ZPRáVY
Vstupy: Samantha Burgess
Narození: Emanuela Mušínská, Vít Jarolím
Celkem přibylo: dospělých – 1
  dětí – 2
Vyřazení z evidence: 5 (nevstoupivší 18letí)
Úmrtí: Václav Lamr, Viktorie Křivanová
Celkem ubylo: dospělých – 2
  dětí – 5
Křty: Kristýna Knoppová
Svatby: Miloš Padevět a Štěpánka Pitzmosová

Počty členů k 31. 8. 2021
počet dospělých členů ........................................................................................................................... 44
počet pokřtěných dětí (do 18 let) ............................................................................................................0
počet nepokřtěných dětí (do 18 let) .....................................................................................................14
počet členů dlouhodobě v zahraničí apod............................................................................................3
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AKCE A SPECIáLNÍ ČINNOSTI BěHEm ROKU

PRO REGION
a) Online regionální skupinka
b) Příprava videí na youtube

MIMO REGION
a) Tábor Levitů: Markéta Mušínská, Marek Mušínský, Miloš a Renata Padevětovi

FINANČNÍ ZPRáVA ZA OBDOBÍ 09/2020 – 08/2021 
REGIONU ZáPAD (V CELýCH KČ)

2019/20 2020/21
Příjmy
Desátky 678 029 718 471
Ostatní 100 338 109 112
Celkem 778 367 827 583

Výdaje
Podíl na společ. sb. výdajích 132 216 140 102
Podíl na misijním fondu 27 121 28 739
Podíl na výdajích mládeže 30 511 32 331
Podíl na stavebním fondu 67 803 71 847
Podíl na darech navenek 20 341 21 554
Mzdy vč. mandát. smluv 248 057 273 737
Nájemné 117 365 99 223
Režie 33 589 36 514
Dary celkem 12 000 17 000
Členské příspěvky (CKS,KMS) 11 868 12 420
Celkem 700 871 733 467
Výsledek hospodaření 77 496 94 116
Zůstatek na účtu k 31. 8. 2021 1 107 918 1 202 034

Dary ven nad 5 tis.
ŘKC-farnost u kostela sv.Filipa a Jakuba 12 000
Mládež pro Krista 5 000
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HODNOCENÍ

CHARAKTERISTIKA REGIONU
Region Západ patří k menším regionům KS Praha. Na nedělních bohoslužbách se schází kolem 
30 dospělých. V čele regionu stálo poslední roky čtyřčlenné staršovstvo. Miroslav Bálek a Richard 
Roušal se ale v uplynulém roce rozhodli pro ukončení svojí dlouholeté služby regionálních star-
ších. V čele regionu tedy nyní stojí pastor Jiří Bukovský a starší Petr Zůna. Region má také dva 
diakony – Renatu Padevětovou a Jakuba Černého. Region usiluje o vznik nového regionu na Ba-
rrandově. Této práci se již řadu let věnuje tým pod vedením Jakuba Černého a Briana McClure.

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“. 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). Region tak přispíval službou slovem a chval také ke sborovým online 
bohoslužbám. Renata Padevětová se věnuje službě dětem na sborové úrovni a spolu s dalšími 
lidmi z regionu se podílí na vedení tábora Levitů. Bohuslav Zapadlo je zapojen do prorocké 
a modlitební služby v rámci sboru a mimo něj.

HODNOCENÍ mINULÉHO ROKU
Minulý rok byl výrazně poznamenán vládními opatřeními proti šíření koronaviru. Po měsíci 
scházení na začátku školního roku bylo – s výjimkou dvou týdnů před Vánoci – přerušeno 
scházení regionu až do Velikonoc, kdy jsme se za přísných podmínek znovu mohli začít scházet 
k nedělním bohoslužbám. Umožnila to velká kapacita kostela, kde se bohoslužby konají. V našich 
počtech jsme proto mohli obnovit scházení již v době Velikonoc, kdy platil limit 10% obsazenosti 
sálu. Přestože ne všichni se do života regionu v době uzávěry zapojovali, podařilo se po jarním 
rozvolnění obnovit nedělní scházení v podobném počtu jako před lockdownem.

Podzimní přechod na online režim byl oproti první uzávěře na jaře 2020 poměrně hladký. Po 
celý rok probíhala každý týden online skupinka otevřená všem členům regionu. Členové regionu 
zůstávali také v kontaktu po telefonu nebo se podle možností potkávali neformálně k procházkám 
a modlitbám venku. Informace o dění dostávali každý týden emailem. Během podzimu vznikala 
každý týden videa s biblickým zamyšlením, která se následně umisťovala na youtube a sdílela na 
facebooku. Připravovali je Brian McClure, Jakub Černý a Jiří Bukovský.

Důležitou událostí v životě regionu byla proměna vedení. Na podzim 2019 byl zahájen proces 
povolání Jiřího Bukovského za pastora. Ten byl schválen sborovým staršovstvem a přijat regi-
onem. Kvůli nemoci a následnému lockdownu však na jaře 2020 k plánovanému ustanovení 
nedošlo. V této době se také začalo ukazovat, že regionální starší nemají v tomto kroku jednotu, 
a proces byl zastaven. Regionální členské setkání na podzim 2021 vyjádřilo podporu pro usta-
novení pastora, jak bylo již dříve schváleno, a také regionální starší dospěli k jednotě v tom, že 
ustanovení proběhne. K tomu došlo na jaře 2021 po ukončení lockdownu. Během podzimu pak 
Mirek Bálek a Richard Roušal dospěli po čase osobního hledání před Pánem k tomu, že se jejich 
povolání a těžiště služby posouvá, a rozhodli se službu regionálních starších ukončit. Dále se 
aktivně věnují dalším službám na regionu.

V omezeném režimu pokračovala během roku služba na Barrandově, kde dlouhodobě pra-
cujeme na založení nového regionu. Během lockdownu se aktivity omezily zejména na tvorbu 
videí a kontakty na dálku. Důležitou událostí však bylo dokončení a otevření nového kostela 
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s komunitním centrem, kde by se výhledově nový region mohl scházet. Během léta jsme se začali 
modlit, zda od září nezačít na Barrandově v těchto nových prostorech samostatné bohoslužby 
barrandovské části regionu.

V průběhu roku jsme přivítali na svět dva novorozence a také se rozloučili se dvěma dlou-
holetými členy regionu. K Pánu odešla nejstarší členka regionu Viktorie Křivanová a potom 
také evangelista a umělec Václav Lamr, který svou desítky let trvající službou zasáhl a ovlivnil 
velké množství lidí v Česku i zahraničí. Radostnou událostí pak byl křest Kristýny Knoppové 
a zapojení několika nových lidí do života regionu.

VýHLED DO BUDOUCNA
Během uplynulého roku procházel region náročnějším obdobím spojeným s řadou výzev. Tak 
jako ostatní regiony jsme se museli vyrovnávat s dlouhým přerušením scházení. Většina členů 
zůstala do života regionu nějak zapojena i v době uzávěry. Komunikace a sdílení fungovalo 
v omezené či distanční formě. Po obnovení scházení se region začal scházet v podobném počtu 
a složení, nicméně ne všichni v kontaktu zůstali a do života společenství se po rozvolnění zapo-
jili. Obnova společenství a také využití získaných dovedností (online komunikace, tvorba videí) 
zůstávají jako výzva do budoucna.

Další výzvy souvisí se změnami ve vedení regionu. Region od ledna funguje se dvěma staršími 
(resp. jedním pastorem a jedním starším) místo kolektivního vedení čtyř starších. Vzhledem 
k diskuzím a nedorozuměním, které ustanovení pastora provázely, je zřejmé, že do příštího roku 
zůstává výzva ohledně dobré komunikace, budování jednoty a hledání společného směřování 
pro region. Výhledově se nabízí také otázka doplnění týmu starších.

V nadcházejícím roce chceme také dále pracovat na Barrandově. Uplynulý rok přinesl určitý 
útlum práce. S dostavbou a otevřením nového kostela se však otvírají také nové možnosti. Je 
možné tento prostor využít pro pořádání barrandovských bohoslužeb. Výzvou zůstává, aby se 
na Barrandově lidé obraceli a připojovali ke společenství. Další výzvou pak je, jak spolu má dále 
fungovat barrandovská a nebarrandovská část regionu. Je klíčové, aby obě skupiny rostly a i po 
případném dělení byly dlouhodobě schopné plnohodnotného samostatného fungování. Společné 
fungování v mezičase by zase nemělo bránit odlišné službě na obou místech.

Stále s námi zůstávají výzvy z minulých let. Dále se modlíme a hledáme nové prostory ke 
scházení regionu, které by poskytovaly zázemí i přes týden. Chceme dále rozvíjet službu du-
chovních darů, podporovat vznik nových skupinek a prohlubovat společný život ve společenství. 
Rovněž vidíme potřebu být více spolu, sdílet názory a vize a hledat způsoby, jak co nejefektivněji 
zasáhnout své okolí evangeliem.

Zpracoval: Jiří Bukovský
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ČERNý mOST
Z uložených peněz po ukončení činnosti regionu byla podpořena činnost týmu, který připravuje 
obnovení regionu pod novým názvem Přístav.

Lubomír Ondráček

FINANČNÍ ZPRáVA ZA OBDOBÍ 09/2020 - 08/2021 
ČERNý mOST

2019/20 2020/21
Výdaje
Mzdy (mand.sml.) 89 208 95 504
Výsledek hospodaření -89 208 -95 504
Zůstatek na účtu k 31. 8. 593 899 498 395
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