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SBOR KŘESŤANSKÉ SPOLEČENSTVÍ PRAHA 

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

V čele Církve KS je Rada ve složení Marek Prosner – senior KS (KS Klatovy), Tomáš Božovský 
(pastor KS Praha Sever), Jan Cvejn (pastor KS Děčín), Pavel Kolegar (pastor KS Jeseník) 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 2021 měla Církev KS 42 místních sborů a misijních skupin, 
cca 1 800 dospělých členů a 700 dětí a mládežníků.

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 sbor pro svůj život přijal následující čtyři hodnoty:
1) Víra založená na Božím slovu
2) Neustálá modlitba
3) Dosvědčování Boží svatosti
4) Štědré dávání
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STRUKTURA SBORU KS PRAHA

STARŠÍ SKS PRAHA S OHLEDEm NA SFÉRU JEJICH HLAVNÍ ZODPOVěDNOSTI
Starší psaní italikou mají regionální, nikoli sborovou působnost
Hlavní pastor: Lubomír Ondráček
Starší se zaměřením na speciální služby: Michal Klesnil, Miroslav Bálek

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

Starší: Josef Hejnic st., Václav Kordula
Region Jih

Starší: Stanislav Roubal, Jan Adamec
Region Jihovýchod

Pastor: Zdeněk Rašovský
Starší: Martin Heřmanský, Tomáš Pešl

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

Region Sever
Pastor: Tomáš Božovský
Starší: Marek Bezpalec, Šimon Ondráček, Ondřej Paska st.

Region Střed
Pastor: Petr Kácha
Starší: Martin Benc, Daniel Gawlik, Jan Snížek 

Region Východ
Pastor: Otakar Kunzmann st.
Starší: Jan Krišica, Otakar Kunzmann ml., Petr Nový
Diakoni: Petr a Jiřina Homolkovi, Kristýna Říhová

Region Západ
Pastor: Jiří Bukovský
Starší: Petr Zůna, Jakub Černý, Brian McClure
Diakoni: 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 st., Anna Slobodová, Oldřiška Šípová, 
Klára Prachařová, Zdena Brázdilová
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, Andrea Pešlová
Misionáři vyslaní dlouhodobě do zahraničí: Dohnalovi
Koordinátor prorocko-modlitebního týmu: Mirek Jarolím

PRACOVNÍCI SBORU
k 31. 8. 2022 (zaměstnanci, mandátní smlouvy, OSVČ, nejsou uvedené DPP na jednorázové 
činnosti) Jméno / pracovní náplň / úvazek / středisko

Lubomír Ondráček / hlavní pastor / 9/10 / kmen
Magdalena Louthanová / sekretářka / 3/4 / kmen
Jiřina Homolková / účetní, diakon / fakturuje podle odvedené práce / kmen a Východ
Petr Vlasák / technické zabezpečení / fakturuje podle odvedené práce jednotlivým střediskům
David Bukáček / chvály / 2/5 / kmen
Petr Kácha / pastor, člen vedení sboru 7/8 / Střed / 1/8 / kmen
Tomáš Dittrich / pastor / 1/2 / Palmovka
Jiří a Lucie Beštovi / diakoni / fakturují dle odvedené práce / Palmovka
Zdeněk Rašovský / pastor / 1/4 / Jihovýchod
Otakar Kunzmann st. / pastor / 1/3 / Východ
Michaela Zoubková / diakon / DPP dle odvedené práce / Jih
Tomáš Božovský / pastor / plný úvazek, práci pro Radu KS refunduje Rada KS / Sever
Dita Frantíková / vedoucí mládeže / 1/2 / mládež
Jiří Bukovský / pastor a motivátor k misii / 1/2 / Západ a Misijní rada
Renata Padevětová / diakon / fakturuje dle odvedené práce / Západ
Vojtěch Urban / příprava vzniku regionu / 1/5 / Přístav
Jan Adamec / asistent vedení regionu / 2/5 / Jih
Šimon Dittrich / starší / fakturuje dle odvedené práce / Prosek
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VýROČNÍ ZPRáVA ZA OBDOBÍ ZáŘÍ 2021 AŽ SRPEN 2022

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. 

Přestože uplynulý rok nebyl poznamenám lockdownem jako ty dva minulé, byli jsme stále 
covidem ovlivněni. Část roku přetrvala některá opatření, a tak jsme museli některé činnosti 
omezit nebo zrušit –například se už těžko vrátíme k Večeři Páně ze společného kalicha. Dalším 
faktem je, že někteří členové sboru se část roku sborového života účastnili omezeně a někteří se 
během covidového období společenství sboru výrazně vzdálili, což je smutné. Naopak někteří 
našli nové formy zapojení a také nám přibylo hostů, což je naopak povzbudivé.

Sborová shromáždění až na jednu výjimku probíhala první neděli měsíce v KD Ládví a ostatní 
neděle se scházely regiony. Během léta jsme se vrátili ke společným shromážděním v Gauči ve 
Stromovce, kde je s novým nájemcem velmi dobrá spolupráce. 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.

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

Sbor byl veden staršovstvem, které mělo dva společné výjezdy a jednou se sešli starší se sbo-
rovou příslušností. Z důvodu přípravy vzniku nových regionů a s ohledem na potřebu připravit 
se na odchod ze staršovstva některých členů z důvodu věku je tým staršovstva postupně dopl-
ňován novými staršími. Jména starších a jejich působnost jsou uvedeny v jiné části almanachu. 
Sborové staršovstvo tvoří starší se sborovou nebo regionální působností. Zásadní rozhodnutí 
jsou publikována ve Sborovém dopise.

Operativní vedení sboru zajišťuje setkání vedoucích regionů a speciálních služeb jednou za 
čtyři týdny na „plénu“.

Ve sboru je takřka 200 členů, kteří se přímo zapojují do služby ve sboru pravidelně a mnoho 
dalších, kteří se zapojují příležitostně. Měli jsme dvě sobotní setkání s modlitbami, vyučováním 
a sdílením. Přestože toto setkání probíhá jen dvakrát ročně, je pro sbor velmi důležité.

 K fyzickému setkávání jsme se vrátili i v oblasti modliteb. Většinou jedenkrát za čtyři týdny 
se konala sborová modlitební. 

Týdenní modlitební stráž 24/7 před Velikonocemi byla takřka naplněna a po dvou letech 
byla opět ve sborové budově. 

Před Velikonocemi jsme měli jednadvacetidenní půst.
S určitými omezeními se ve sborové budově konal víkend chval, pozvolna obnovovala svou 

činnost sborem zaštiťovaná aktivita Radost v ulicích i ve sborových prostorách probíhající Místo 
uzdravení. 

Pokračovali jsme v duchovním boji za rodinu.
Jako prioritu jsme zvolili založení 8 nových domácích skupinek. Prioritu vyhodnotíme až 

v novém roce. K 31. 8. 2022 má sbor 41 oficiálních domácích skupinek (oproti 35 před rokem) 
a další miniskupinky a nepravidelná scházení členů s funkcí skupinky.

Jako svůj významný úkol stále vidíme zvěstování evangelia. Pořádali jsme kurzy Alfa (opět 
online).

Kurz Základy křesťanského života se neuskutečnil pro minimální a nepravidelnou účast na 
prvních dvou setkáních.
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V omezené míře jsme pořádali Partnerské kurzy jak pro členy sboru, tak jako formu zvěs-
tování evangelia. V nastávajícím roce plánujeme již všechny kurzy pořádat offline formou v co 
největší míře.

Při velikosti našeho sboru není vždy jednoduché předávat informace. Pro jejich předání 
využíváme sborový web a Sborový dopis. Sborový dopis distribuujeme ve verzi tištěné i elektro-
nické. Rozvíjíme také sborový youtube kanál a omezeně facebook. Sociálním sítím se chceme 
v dalším roce více věnovat. Kvůli tomu, že sledovanost webu a sborového dopisu není u všech 
členů dostatečná, některé informace se nedaří předat v potřebném rozsahu.

Během covidu jsme pracovali na přípravě vzniku nových regionů a v minulém roce jsme 
udělali významné kroky. Region Západ začal pořádat druhé bohoslužby na Barrandově, na 
Proseku začaly zkušební bohoslužby jednou měsíčně a na jaře už každý týden a jednou měsíčně 
byly bohoslužby i na Černém Mostě, kde vzniká region Přístav. Tomu se po dosti náročné snaze 
podařilo pronajmout prostory na celotýdenní užívání, protože vhodné prostory jen na dobu 
shromáždění jsme nenašli. Vznik regionů se přiblížil.

Do života sboru významně zasáhla válka na Ukrajině a s ní spojená utečenecká vlna. Mohli 
jsme se zapojit do služby uprchlíkům, nejprve v koordinaci s místními ukrajinskými sbory 
a následně i sami, kdy skrze pomoc v oblasti učení češtiny a péče o děti a mládež můžeme sdílet 
evangelium a mám naději, že tato služba bude mít dopad i na náš sbor jako celek.

K 31. 8. 2022 bylo ve sboru 499 dospělých, 61 pokřtěných do 18 let a 118 dětí členů sboru. O rok 
dříve byl tento počet 498/73/133. Početně tedy dále stagnujeme, přestože se objevuje dosti hostů. 
Vidíme málo lidí, kteří uvěří, a je také velká váhavost vzít na sebe závazek členství ve sboru. Ve 
sboru jsme pokřtili sedm dětí členů sboru a osm nově uvěřivších.

Sbor je financován pouze z darů členů sboru a obětavost většiny je příkladná. Příjmy z darů 
členů sboru činily 11 831 090 Kč, což je výrazný nárůst o 10,8 % oproti minulému roku. Máme 
dostatek pro svou činnost i pro štědrost navenek. Mohli jsme zakoupit parcelu vedle sborové bu-
dovy, kde plánujeme zřídit zahradu a v budoucnu případně i stavět. Všem dárcům srdečně děkuji. 
Podrobné zprávy o hospodaření a také štědrosti sboru jsou v samostatných částech Almanachu.

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. Ten nás po delší době opět navštívil, uspořádal seminář 
o duchovních darech se speciálním zaměřením na proroctví a kázal na některých regionech. 
Spolupracujeme i s dalšími organizacemi a sbory. Jsme součástí celé Kristovy církve a rádi 
spolupracujeme s křesťany v Praze i v okolí. Zástupci našeho sboru se účastní pravidelných 
modlitebních snídaní některých pražských pastorů. Nepovažujeme se za nějaký exkluzivní sbor, 
ale současně jsme si vědomi svých specifik a povolání, které Bůh svěřil speciálně nám, a jsme za 
ně Bohu vděční. Myslím, že můžeme být na sbor hrdí a já určitě hrdý jsem.

Jsem rád, že se po složitém období lockdownů můžeme vracet k běžnému fungování. Současně 
jsme se mohli mnoho věcí naučit a chceme je využívat i dále. Nevíme, co nás čeká. Covid není 
plně vyřešen, je zde válka jen několik set kilometrů od nás, stoupají ceny energií a mnoho lidí 
je ve zmatku a obavách. Naší jistotou je, že jsme v Boží ruce. Kéž v této situaci jako jednotlivci 
i celý sbor rozeznáme Boží plány a vstoupíme do nich. Kéž období otřesů přinese hlad po Božím 
slově a my budeme schopni relevantně reagovat.

Lubomír Ondráček
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REVIZNÍ KOmISE
Zápis o revizi účetnictví SKS Praha za období září 2021 až srpen 2022

Revizní komise zjistila následující skutečnosti:
1. Namátkově kontrolovány faktury přijaté v roce 2021 a 2022– účetně i formálně jsou 

v pořádku. 
2. Kontrolovány faktury vydané v roce 2021 a 2022 – účetně i formálně v pořádku.
3. Namátkově byla zkontrolována úhrada faktur a také bez závad.
4. Byla zkontrolována účetní závěrka za rok 2021 – bez závad.
5. Kontrolovány zápisy revize pokladen k 31. 12. 2021.
6. Byla zkontrolována provedená inventarizace majetku. Bez závad. 
7. Byly zkontrolovány příjmové a výdajové doklady regionů Jih, Východ, Sever a Kmen – 

bez závad.
8. Doporučení z předchozí revize byla splněna. 

Závěr revizní komise:
Neshledali jsme pochybení nebo porušení právních předpisů.
Členové revizní komise: Pavel Ondrák, Jana Poláčková, Andrea Pešlová

mZDOVá KOmISE
Mzdová komise konstatuje, že v hodnoceném období od 1. 9. 2021 do 31. 8. 2022 nebyly z hle-
diska dodržování Mzdového předpisu shledány žádné nedostatky.

Za MzK KS Praha:
Jiří Šebek, předseda

GRANTOVá KOmISE

Grantová komise se jako poradní orgán staršovstva věnuje žádostem o dary, podpory nebo 
půjčky přicházejícími na sbor a dále funguje jako poradní orgán pro regiony u darů vyšších 
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 zhruba 1× za tři měsíce, část jednání byla osobně, část vzdáleně. Celkem 
prošlo prostřednictvím komise za školní rok 2021/2022 rekordních 435 000 Kč, nejvyšší částka 
75 000 Kč byla zaslána pro ETS – VOŠ.

Podpořeny byly tyto projekty a organizace: NF Nehemie, ETS – VOŠ, festival Na výšinách, 
Armáda spásy, Teen Challenge, KMS, Dětská misie, o. p. s., Člověk v tísni, F-nadace, NF KMS 
(Ukrajina) a paní H. Skrbková. 

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, ABATOP a ETS – VOŠ. 

Dan Frantík
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mLáDEŽ

TYP AKTIVITY
Skupina mládeže v KS Praha má za cíl budovat a podporovat mladé lidi ve věku 12–25 let směrem 
k užitečným životním hodnotám. Naším cílem je, aby se obrátili ke Kristu a našli v něm smysl 
života. Usilujeme také pomoct jim zdravě překonat dospívání a růst k samostatnému zodpověd-
nému rozhodování. 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. Školní rok 2021/2022 byl specifický tím, že nás 
na podzim ještě poznamenala pandemie a v letním období válka na Ukrajině, a z ní vyplývající 
počet ukrajinských účastníků našich akcí. 

Vedoucích a pomocníků se na akcích během roku běžně vystřídá přibližně 60. 
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 (dorost) a Micha-
ela Ondráčková (porost) se zabývají koncepčními rozhodnutími ohledně mládeže jako celku 
a vedením svých věkových skupin. Věnují se vedoucím malých skupinek, připravují celoroční 
programy, často se účastní společných akcí jako vedoucí.

Pravidelná týdenní setkání: Pravidelná setkání probíhají jednou týdně po dobu zhruba dvou 
hodin. Mladí mají společný křesťanský program, hry, občerstvení a možnost diskuze a modliteb 
v malých skupinkách. Pořádají i mimořádné akce typu přespávaček nebo bruslení.

Dorost: Po dlouhých dvou letech jsme na mládeži zažili „klasický“ školní rok bez nuceného 
přechodu do online prostředí. V roce 2021/22 ve vedení pokračovali Michal Mocek, Matouš 
Neužil a také Lukáš Ondráček, jenž je hlavním vedoucím dorostu. K začátku školního roku tým 
obohatila Luisa Šerá, která přinesla mezi vedoucí trochu mateřské moudrosti. Dále se na dorost 
po letech vrátil i Pavel Bukáček, a to především kvůli tomu, aby došlo k hladkému zapojení dětí 
z Teen Challenge. V prosinci jsme přivítali i Marii Cinovou, která má se službou s teenagery 
bohaté zkušenosti. 

Po úvodní kulinářské sendvičové party v září pokračovaly běžné dorosty, které zahrnují 
chvály, krátké tematické zamyšlení, skupinky a samozřejmě neformální čas po skončení, kdy se 
hraje kulečník, fotbálek, ping pong, jí se a povídá. 

V říjnu jsme již tradičně vyrazili do noční Prahy v rámci SIGNAL festivalu, kdy jsou po celé 
Praze různé světelné instalace. V rámci přespávačky jsme to spojili i s různými hrami a duchovním 
programem. V únoru na Akční přespávačce jsme byli na bruslích, zahráli si laser game a užili jsme 
si i čas na Palmovce. Školní rok jsme zakončili výjezdem mimo Prahu se spaním pod širákem. 
Červen byl věnován tzv. skupinkovým dorostům, kde všechno, od chval až po kázání, zajišťují 
sami dorosťáci; i letos se to velmi povedlo.
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Porost: Během roku byli vedoucími (někteří v tom roce i skončili): Michaela Ondráčková, Miloš 
Padevět, Štěpánka Padevětová, Anežka a Josh Dietzovi, Marie Chalupová, Natanael Güttner, Petr 
Hrdina ml. V prvním pololetí byl průměrný počet mládežníků na porostových setkáních 25, 
v druhém pololetí se jich účastnilo průměrně 18 lidí (v počtech nejsou zahrnuti vedoucí). Školní 
rok odstartovala Porostová pizza párty a nebyla jediná. O Vánocích se konala PoVáPá (Porostová 
vánoční párty) a během Velikonoc PoVePá (Porostová velikonoční párty). Byly to příležitosti, 
kam mohli porosťáci pozvat přátele a utužovat své vztahy v rámci různých her a neformálních 
programů. Někteří přátelé mládežníků se přidali a začali chodit pravidelně. V tomto roce ale 
nešlo jen o „párty“ a jídlo (i když je to skvělá část). Během pravidelných úterních setkání porosťáci 
společně chválili Boha a sdíleli se, co s Bohem zažívají. Po každém společném programu byla 
příležitost mluvit více v diskusních skupinkách.

Odrost: Kromě hlavní vedoucí Štěpánky Krišicové byli vedoucími Michal Klesnil, Barbora 
Rokoszová, Věra Ondráčková, David Šerý, Matthew David a Ondřej Neužil. Vedoucí odrostu 
dlouhodobě usilují pomoct mladým najít místo ve sboru a pomoct jim s přechodem do „dospělého“ 
světa. Odrost je navštěvovaný vysokoškoláky z různých měst a církví České republiky, kteří zde 
hledají dočasnou křesťanskou partu a příležitostně v Praze i zůstávají. 

AKCE
Podzimky: Podzimní prázdniny proběhly po roční pauze opět v Gymnáziu Jiřího Ortena v Kut-
né Hoře; účastnilo se jich 125 mladých a vedoucích. Přípravný tým tvořili Štěpánka a Ondřej 
Krišicovi, Marie Chalupová, Štěpánka a Miloš Padevětovi, Čeněk Rykl, Ondřej Paska ml. a Lucie 
Frantíková. Nabitý program plný křesťanských důrazů, zábavy a sportu jako každoročně umožnil 
účastníkům mít se spolu skvěle. 

Silvestr: Silvestrovský tým pod vedením Kuby Tichého zrealizoval Silvestrovský pobyt připravený 
již z roku 2020, kdy se nemohl uskutečnit. 

Jarňáky: Ve spolupráci s dalšími sbory CB se konaly dva lyžařské pobyty ve Stromkovicích, 
kterých se letos účastnil rekordní počet lidí (45 a 40). 

Velikonoční Go camp: Velikonoce jsme strávili ve sboru AC Louny a pořádali programy pro 
romské děti z okolí, jeden den jsme strávili v Trpoměchách a další ve Zlonicích. Děti měly o naše 
programy veliký zájem, moc jsme je potěšili, a ještě jsme mohli sdílet evangelium. V sobotu se 
konal večer ve sborových prostorách, kam přišlo minimálně 40 lidí, všichni vyslechli velikonoční 
kázání Pavla Bukáčka a mnohé to oslovilo.

Sport camp: Premiérou mládeže byl letní Sport camp pro kluky pod vedením Jana Chalupy, 
který se konal v Gymnáziu Jiřího Ortena v Kutné Hoře. Účastnilo se ho 35 ukrajinských kluků ve 
věku 10–17 let a dalších 30 účastníků tvořili česky mluvící kluci a vedoucí. Kemp byl neobyčejně 
intenzivní, neustále v pohybu, sportovalo se i ve večerních hodinách, kluci byli nadšení a mnozí 
se připojili k dalším aktivitám mládeže (Teen camp, podzimní Alfa, porost).

Teen camp: Poslední týden v srpnu se konala naše společná akce mládeže – letní Teen Camp, 
tábor ve festivalovém stylu. Mnozí mladí lidé považují Teen Camp za místo, které jim nejlépe 
pomůže nasměrovat život k Bohu a tvůrčímu životnímu stylu. Konal se v Novém Městě pod 
Smrkem v ubytovacím zařízení J-camp. Mladí se mohli věnovat různým druhům aktivit – spor-
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tovním i intelektuálním a dle zájmu zkoumání Bible a poznávání Boha. Teen campu se zúčastnilo 
celkem 145 osob, 20 z nich byli Ukrajinci. Obecně lze říct, že mladí byli na Teen campu nadše-
ní. Vedoucími akce byli Ondřej Neužil, Lukáš Ondráček, Dita Frantíková, Marie Chalupová, 
Kristýna Pasková. Moc děkujeme všem vedoucím workshopů, kteří svůj čas a energii věnovali 
přípravě a vedení (Milena Černá, Pavel Frantík, Elen Krajdlová, Beky Kouklíková, Aleš Novák, 
Věra Ondráčková, Pavlína Bláhová, Jan Adamec, Josh a Anežka Dietzovi, Jakub Tichý, Klára 
Sotorníková, Klára Neužilová, Michal Mocek) a speciálně děkujeme Olze Starokogko, která se 
na kempu věnovala Ukrajincům.

Šestá: Mládežnické shromáždění Šestá se konalo jako obvykle jednou měsíčně, vždy druhou 
neděli v měsíci, v budově školy TGM na Ortenově náměstí. Hlavní součástí Šesté jsou chvály 
a biblický program. Ve chvalách se vystřídalo několik skvělých kapel, Aioneth, Marbles, Anežka 
a Josh Dietzovi a další; všem moc děkujeme. Speciální program si připravil Petr Wagner, který 
hrál a hovořil o otázkách křesťanské hudby a hudby vůbec.

Společný víkend vedoucích mládeže v Dobřichovicích: Společně se staršími jsme strávili 
(v počtu asi 25 účastníků) víkend teambuildingem, časem s Bohem, diskuzemi a modlitbami 
společně se staršími sboru.

Dita Frantíková

TáBOR LEVITŮ

Vedení: Pavel Bukáček, Renata Padevětová.
Pod hlavičkou Křesťanského společenství mládeže se v létě roku 2022 uskutečnil dvanáctý roč-
ník tábora Levitů. Přípravný tým byl ze sboru Křesťanské společenství Praha. Tábor se konal 
13.–20. 8. 2022 v rekreačním středisku J-Camp v Novém Městě pod Smrkem. Celkem přijelo 60 
dětí, 5 mládežníků a 39 dospělých vedoucích z různých denominací (většina vedoucích byla ze 
sboru KS Praha). Opět s námi mohly díky sponzorování jet 3 děti z organizace Teen Challenge. 
A poprvé jsme na táboře mohli mít 5 dětí z dětského domova (kam jezdí pravidelně sloužit tým 
z regionu Palmovka). Tematicky byl letos tábor zaměřen na starozákonní biblickou postavu 
Ester. 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, deskovky, lukostřelba, různé sporty atd.). Večer se pak konalo shromáždění formou 
dětských bohoslužeb. Děti mají velmi rády společné zpívání chval, divadlo a promítaný i čtený 
příběh. Vždy se snažíme dát prostor k osobním rozhovorům, modlitbám, a hlavně k tomu, 
aby se děti mohly setkat s Bohem. Pro rok 2023 plánujeme třináctý ročník tábora Levitů opět 
předposlední týden v srpnu v J-Campu. Mimo tábora jsme na podzim 2021 nabídli účastníkům 
jednodenní setkání (tzv. Den Levitů), které bylo hojně navštíveno. 

Renata Padevětová

mISIJNÍ RADA

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

Přijali jsme nového člena, Rút Vávrovou z regionu Východ.
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V minulém a tomto roce jsme podpořili Dohnalovy, kteří založili sbor ve městě Rovinj 
v Chorvatsku, a také Gorana Roksandiče, kterému Jirka Dohnal sbor předal.

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

Dále jsme podpořili Mešaka Okumu v jeho dlouhodobé práci v Africe.
Z krátkodobých misijních cest jsme podpořili misijní výjezdy do Afriky.
Pokračujeme také v podpoře Jirky Bukovského z regionu Západ, který spolupracuje s radou 

jako koordinátor krátkodobých misijních výjezdů.
Uvolnili jsme finanční prostředky na tisk evangelizačních brožurek pro přicházející Ukrajince.
Jsme Bohu vděčni, že se náš sbor podílí na misijní práci a šíření dobré zprávy o Kristu.

Jaroslav Sloboda

KURZY ALFA

V prvních měsících roku 2022 proběhl další online kurz Alfa (v rámci celorepublikové Alfy). Měli 
jsme 6 účastníků, kteří absolvovali v podstatě celý kurz. Po oficiálním konci v dubnu vyjádřili 
zájem ještě o pár dalších setkání, tak jsme přidali jedno s tématem křtu (o který se zajímali) 
a další setkání bylo velikonoční. Pak jsme se sešli na společnou večeři v pizzerii. Bylo fajn vidět 
se konečně naživo s lidmi, které jsme dosud znali jen z obrazovek počítačů. Dva účastníci se 
rozhodli pro křest (byli pokřtěni v jiných společenstvích, kde měli také kontakty), dva manželé 
začali chodit na jeden z regionů (manžel v průběhu Alfy uvěřil). Spolu se mnou na této Alfové 
skupince sloužila Renata Kunzmannová. 

Tomáš Božovský
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JAK JSmE HOSPODAŘILI OD ZáŘÍ 2021 DO SRPNA 2022

Celý sbor 2020/21 2021/22

Celkové příjmy z řádných sbírek (desátky) 10 678 094 11 831 090

Nárůst oproti minulému období 2,33 % 10,80 %

Aktiva celkem k 31. 8. 30 914 363 33 737 875

Z toho finanční aktiva (banky, pokladny, depozita) 16 996 636 18 078 886

Výsledek hospodaření 2 228 140 2 411 712

Centrum

Příjmy

Odvody z regionů (19,5 % z desátků) 2 086 497 2 272 473

Nájem sb. prostor jiným subjektům 140 415 264 658

Tržby za služby (vstupné, semináře, kurzy) 20 385 110 441

Tržby za zboží (knihy, CD, potraviny) 1 913 72 561

Úroky (běžný a spořící účet, pohledávky, depozita atd.) 27 949 315 232

Kurzový zisk 641 82

Dary na evangelizaci (Radost v ulicích) 58 200 45 308

Dary na „Přístav“ 394 395 731 847

Dar na službu ukr uprchlíkům (Wise Payments limite) 229 685

Dary – ostatní (Místa uzdr., stream.bohoslužby atd.) 33 000 69 506

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

Nadační příspěvek – Faith Beyond 6 666

Příjem od regionů (int. přeúčt. nákladů – BŠ, Ukrajina, ost.) 208 911 212 386

Celkem příjmy 2 893 735 4 324 179

Výdaje

Režie (kanc. potřeby, potraviny, aparatura, bibl. škola) 199 832 512 542

Pohonné hmoty, energie („Přístav“ – Dygrýnova) 15 409 28 339

Prodané knihy (D. Drápal, Základy, album dět. chval) 277 26 743

Opravy a udržování (auto, ost. zaříz.) 7 065

Cestovné 4 524 59 660

Náklady na reprezentaci (dárky, květiny) 1 448 3 000

Služby (účetní, zvučení, graf. práce, BŠ, ubytov., pošt. atd.) 451 415 635 078

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

Služby sborových pracovníků 199 192
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Mzdy a dohody o prov. práce 613 206 527 461

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

999 354 1 096 541

Nájem (sb. shromáždění, „Přístav“ – Dygrýnova) 54 695 361 721

Kurzové ztráty 107 908

Dary (KSM, KMS-Alfa, KRC Knoflík, ost.) 97 451 224 941

Manka a škody 300

Ostatní náklady (bank. pop., pojištění, stud. fond, spr. popl.) 22 834 18 985

Odpisy hm. majetku (auto, vybavení na stream) 154 914 17 692

Členské přísp. CKS 2 000 4 000

Int. převod zůstatku z akce „Radost v ulicích“ na střed. 
Projekty

130 161

Celkem výdaje 2 741 090 3 854 329

Výsledek hospodaření 343 223 469 850

Zůstatek na účtu střediska Centrum k 31. 8. 1 412 717 1 882 442

Středisko Žertvy (stavební fond)

Příjmy

Odvody z regionů (10 % z desátků) 1 069 999 1 165 371

Nájem sb. prostor – regiony 70 443 237 866

Nájem sb. prostor – ostatní 44 515 76 857

Ostatní 908

Celkem příjmy 1 185 865 1 480 094

Výdaje

Režie (běž. mater., aparatura) 121 818 56 635

Energie (elektřina, vodné, stočné) 483 561 259 627

Opravy a udržování 246 747 70 218

Služby (úklid, správa budovy atd.) 149 008 159 221

Pojištění majetku 11 986 21 356

Odpis budovy 354 778 354 778

Celkem výdaje 1 367 898 921 835

Výsledek hospodaření -182 033 558 259

Zůstatek jmění k 31. 8. 13 390 728 13 948 986

Zůstatek jmění zahrnuje účetní hodnotu budovy v částce 12 221 719 Kč a nově pořízeného 
pozemku ve výši 1 850 000 Kč
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misijní rada

Příjmy

Odvody z regionů (4 % z desátků) 427 999 466 147

Příspěvky na mis.výjezdy 10 000 30 000

Celkem 437 999 496 147

Výdaje

Mzdy včetně mandátních smluv 65 000 32 000

Dar – NF KMS (Dohnalovi) 77 000 91 000

Dar – NF KMS (Goran Roksandovič) 30 000 30 000

Dar – NF KMS („Markéta“) 44 000 4 000

Dar – NF KMS (Mešak Okumu) 30 000

Dar – Wycliffe Bible Trans. (I.Šímová) 55 000 101 000

Misijní výjezd – Gambie 10 000 15 000

Misijní výjezd – Afrika 45 000

Tisk evang. materiálů – Ukrajina 20 000

Dar – NF KMS (Patočka Luboš) 60 000

Dar – NF Nehemia (misie v Řecku) 4 000

Misijní výjezd – vratka letenek -74 041

Misijní výjezd – Irák 36 000

Misijní výjezd – Kurdistán 9 991

Celkem 316 950 368 000

Výsledek hospodaření 121 049 128 147

Zůstatek na účtu k 31. 8. 230 803 358 950

Grantová komise

Příjmy

Odvody z regionů (3 % z desátků) 321 000 349 612

Výdaje

Dar – Teen Challenge Int. 30 000 50 000

Dar – F-nadace (lektor.činnost) - 40 000

Dar – Křesťanská misijní společnost - 50 000

Dar – Evang. teolog. seminář - 75 000

Dar – Člověk v tísni - 15 000

Dar – Mládež pro Krista 20 000 30 000
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Dar – Nadační fond Nehemia 30 000 50 000

Dar – Dětská misie - 30 000

Dar – Armáda spásy v ČR 10 000 20 000

Dar – NF KMS (Ukrajina) - 50 000

Dar – Skrbková – výstav.činnost - 25 000

Dar – Abatop, z.s. 50 000 -

Dar – Share Christian Fellowship 23 991 -

Dar – Církev Křesť. Společenství 40 000 -

Dar – Bétel cz 40 000 -

Dar – Mis.skup. KS Hodonín 50 000 -

Celkem 293 991 435 000

Výsledek hospodaření 27 009 -85 388

Zůstatek na účtu k 31. 8. 2022 156 204 70 816

Středisko mládež

Příjmy

Odvody z regionů (4,5 %) 481 494 524 421

Ostatní dary 77 500 115 750

Celkem příjmy 558 994 640 171

Výdaje

Mzdy vč. mandátní smlouvy 309 765 309 941

Nájem (Šestá) 53 440

Ost. služby (zvučení, konzultace atd.) 82 309 91 682

Režie (potraviny, pozvánky atd.) 36 793 202 134

Celkem výdaje 428 867 657 197

Výsledek hospodaření 130 127 -17 026

Zůstatek na účtu k 31. 8. 193 329 176 429

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

Mandátní smlouvy (pojištění i daň hradí příjemce) 45 330 48 320

Mzda pastoři 36 270 38 660

Mzda techničtí pracovníci 29 790 31 760

Zaokrouhleno na celé koruny. Zpracovali dne 11. 10. 2022 – J. Homolková, L. Ondráček
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VýROČNÍ ZPRáVA REGIONU HOSTIVAŘ ZA ROK 2021/2022 

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

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 Potfajová, 

Petr Potfaj, Josef Hejnic st., Monika Kordulová a další
e) kázání: Václav Kordula, Tereza, Jakub, Josef ml. a Josef st. Hejnicovi, Anežka Kordulová 

a hosté
f) letní tábory: Josef Hejnic ml.
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 ml. a Josef 
st. Hejnicovi, Pavel Podrazil, Sára Vávrová, Alžběta Kordulová 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 ml.
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 hosté 
z regionu Střed – Věra Takátsová a Helena Da Costa. 

PERSONáLNÍ ZPRáVY
Vstupy: 4
Sára Vávrová (přestup z regionu Východ), Markéta Potfajová, Alžběta a Anežka Kordulovy 
(vstup v plnoletosti – ubyly z kategorie pokřtěných dětí) 
Celkem přibylo: dospělých 4
Křty: 2
(V. Halajová, A. Frídlová)

Počty členů k 31. 8. 2022
počet dospělých členů ........................................................................................................................... 22
počet pokřtěných dětí (do 18 let) ............................................................................................................1
počet nepokřtěných dětí (do 18 let) .......................................................................................................0 
počet členů dlouhodobě v zahraničí apod. ..........................................................................................0
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AKCE A SPECIáLNÍ ČINNOSTI BěHEm ROKU

PRO REGION
a) regionální dovolená: Proběhla v červenci 2022 v RS Šlovice u Hřebečníků společně s regio-
nem Střed a za účasti několika hostů, včetně Diane a Petera Gameových.

b) další akce
• 2× výjezd na Dlouhý;

MIMO REGION
a) evangelizace 

• Sousedské grilování na hřišti v Boloňské. Kroužek Kreativní odpoledne. Návštěva Teen 
Challenge s obědem a fotbalem. Pavel Podrazil s Marcelem Němcem začali pravidelně 
oslovovat lidi u Viva Hostivař. 

b) další činnosti
• Josef Hejnic ml. – zvučení na Šesté a mimořádných akcí, správa sborové zkušebny; 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 09/2021 – 08/2022 
REGIONU HOSTIVAŘ (V CELýCH KČ)

2020/21 2021/22
Příjmy
Desátky 332 575 373 351
Ostatní 810 6 500
Celkem 333 385 379 851

Výdaje
Podíl na společ. sb. výdajích 64 852 72 803
Podíl na misijním fondu 13 303 14 934
Podíl na výdajích mládeže 14 966 16 801
Podíl na stavebním fondu 33 257 37 335
Podíl na darech navenek 9 977 11 201
Mzdy vč. mandát. smluv 10 000 30 000
Nájemné 2 000 9 616
Režie 43 393 51 495
Dary celkem 8 400 66 500
Členské příspěvky (CKS,KMS) 11 292 4 968
Celkem 211 441 315 653
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Výsledek hospodaření 121 944 64 198
Zůstatek na účtu k 31. 8. 1 076 023 1 140 221

Dary ven nad 5 tis.
Mládež pro Krista 10 000
NF KMS 26 000
Dary uvnitř sboru
podora ukraj. Uprchlíků 24 000
podpora služby P. Gama 6 500

HODNOCENÍ mINULÉHO ROKU

Naše devizy:
• Spolupráce s radnicí a místními spolky 
• Aktivní spoluutváření sborového života
• Podporujeme ty, kdo naplno slouží ve sborové oblasti
• Spolupracujeme s místními církvemi

Velkou devizou regionu je zapojení většiny členů do služeb, a to jak lokálních, tak navenek. 
Uvědomujeme si také milost, že téměř všichni mají minimálně jednu skupinku.

Snažíme se dělat jednou měsíčně nějakou akci směrem ven, ať je to výlet, výjezd, grilování 
nebo něco dalšího, kam se dají pozvat hosté.

Zaštiťujeme kroužek Kreativního odpoledne. Silná je také hostivařská Mládež, kam chodí 
nejen naši mládežníci. Daří se modlitebně-prorocké skupince.

Na regionálních výjezdech se snažíme budovat vztahy a vzdělávat se. Poslední výjezd byl 
věnován rozsuzování proroctví.

Začala nízkoprahová čtvrteční skupinka, kam je možné pozvat zájemce z pouličních evan-
gelizací, kde se probírají základní témata a principy křesťanského života.

Pořádali jsme již tradiční Štědrou bohoslužbu, tentokrát bez účasti spolků a pana starosty. 

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. Vytvořili jsme přátelské prostředí, kde je možné zkusit vstoupit do nějaké služby, 
například vysluhování večeře Páně, vedení chval, vedení bohoslužeb nebo kázání.

VýHLED DO BUDOUCNA 
Rádi bychom pokračovali v misijních aktivitách v našem okolí, chceme obohacovat a ovlivňovat 
život Prahy 15 a ukazovat na Boží království. Přestože se to lidským očím nejeví zcela zvlád-
nutelné, neustupujeme z pozic a toužíme zakládat nové regiony. Modlíme se za děti, jelikož do 
nedělky žádné nemáme. 

Josef Hejnic st.
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VýROČNÍ ZPRáVA REGIONU JIH ZA ROK 2021/2022

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

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

Hučín, Jakub Tichý
b) kázání: Stanislav Roubal, Jan Adamec, Jakub Tichý, Jan Hučín, Lubomír Ondráček, Ma-

touš Zoubek, Miloš Poborský | hosté: Michal Klesnil, Jan Volšek, Peter Game
c) chvály: Michaela Zoubková, Jan Hučín, Johana Machulková, Ivana Šínová, Ester Barto-

šová, Magdalena Kočí, Kateřina Krejčí | hosté: Debora Jelínková, Anežka Dietzová, Josh 
Dietz, Jan Knížek, Radka Novotná, Johana Piksová, Jakub Hejnic, Jana Nohejlová, Tereza 
Nohejlová

d) příprava sálu a aparatury pro bohoslužby: Matouš a Michaela Zoubkovi, zvukaři a další 
členové regionu 

e) příprava večeře Páně: Eva a Evžen Pekárkovi, Petr a Eva Potužníkovi
f) zvučení: Matouš Zoubek, Petr Vávra, Jakub Bartoš, Martin Bartoš, Jiří Zlonický
g) promítání: Jan Benda, Matouš Zoubek, Zachariáš Zoubek
h) správa archivu kázání: Matouš Zoubek 
i) modlitební přes ZOOM (vedení): Jan Adamec, Michaela Zoubková, Stanislav Roubal
j) pokladník: Evžen Pekárek
k) péče o společné prostory: Marie Roubalová, Michaela Zoubková
l) personální zajištění nedělních bohoslužeb: Eva Pekárková
m) práce s mládeží: Jakub Tichý, Jan Adamec
n) kavárna po bohoslužbách: Renata Stodůlková a další ochotné sestry
o) Listy Jihu: Michaela Zoubková, Jan Adamec, Stanislav Roubal

SLUŽBY A AKTIVITY V RámCI KS PRAHA
a) zástupce za region ve mzdové komisi: Petr Potužník
b) zástupce v grantové komisi: Jan Benda
c) zástupce v misijní radě: Eva Poborská
d) stálá služba na sborových shromážděních: 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) vedoucí na táboře Levitů: Mirek Stodůlka, Martina Šplíchalová, Magdalena Kočí,  

Kateřina Krejčí
i) tábor Beránek: Helena Koblihová, Matěj a Kristýna Koblihovi
j) misijní výjezd do Gambie: Adéla Ptáčková 
k) péče o ukrajinské uprchlíky: Ivana Šínová
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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) příměstský tábor Young Life: Ester Bartošová, Zachariáš Zoubek, Magdalena Kočí, Kate-

řina Krejčí, Jan Adamec, Jakub Tichý

PERSONáLNÍ ZPRáVY
Vstup: Jakub Tichý, Matěj Koblih (přestup z regionu Palmovka), Kristýna Koblihová, Miloš 
Padevět (přestup z regionu Západ), Štěpánka Padevětová (přestup ze sboru KS České Budějovice)
Celkem přibylo: dospělých: 5
  dětí: 0 

Počty členů k 31. 8. 2022
počet dospělých členů: .......................................................................................................................... 49
počet pokřtěných dětí (do 18 let): ...........................................................................................................6
počet nepokřtěných dětí (do 18 let): ....................................................................................................21
počet členů dlouhodobě v zahraničí / seniorském zařízení: .............................................................3

FINANČNÍ ZPRáVA ZA OBDOBÍ 09/2021 – 08/2022 
REGIONU JIH (V CELýCH KČ)

2020/21 2021/22
Příjmy
Desátky 772 151 911 039
Ostatní 115 800 264 451
Celkem 887 951 1 175 490

Výdaje
Podíl na společ. sb. výdajích 150 569 177 653
Podíl na misijním fondu 30 886 36 442
Podíl na výdajích mládeže 34 747 40 997
Podíl na stavebním fondu 77 215 91 104
Podíl na darech navenek 23 165 27 331
Mzdy vč. mandát. smluv 247 551 328 238
Nájemné 236 000 297 731
Režie 41 222 521 901
Dary celkem 3 000 3 300
Členské příspěvky (CKS,KMS) 12 696 12 420
Celkem 857 051 1 537 116
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Výsledek hospodaření 30 900 -361 626
Zůstatek na účtu k 31. 8. 1 009 398 647 771

CHARAKTERISTIKA REGIONU
V regionu jsou výrazněji definovány tři věkové skupiny: důchodci, střední věk a mládežníci. 
Každá skupina má svoje specifika, s každou se snažíme pracovat zvlášť (např. na domácích sku-
pinkách). Kromě členů se na bohoslužbách či akcích vyskytuje přes 40 hostů. Potenciál svého 
regionu vidíme v modlitbách a vzájemných modlitebních přímluvách. 

HODNOCENÍ mINULÉHO ROKU
Po obnovení bohoslužeb jsme zaznamenali trvalý nárůst hostů na bohoslužbách. Jednalo se 
o hosty všech generací, částečně s církevním zázemím, ale i nevěřící. Někteří z nich na boho-
služby přišli, protože je členové pozvali. Sami ale nerozumíme některým cestám, kterými se 
k nám dostali ostatní. Jsme rádi, že se tito lidé cítí na regionu přijati, někteří se stali členy nebo 
o vstupu uvažují, ale i ty se už podařilo zapojit do života regionu. Množstvím hostů se nicméně 
umocnila naše potřeba stěhování do nových prostor, což nás vedlo k intenzivnímu řešení situace. 
Přes usilovné hledání se nám nepodařilo sehnat dostupné řešení v podobě sálu, který bychom 
si pronajímali pouze na neděli, a proto jsme začali hledat i trvalý pronájem, byť s rizikem vyšší 
finanční zátěže pro region. Po delším hledání jsme skutečně zázrakem našli vhodné prostory 
v blízkosti metra, kam se v červnu 2022 region přestěhoval. Prostory jsou dvojnásobně větší než 
dosavadní na Budějovické 9. Dvojnásobná je i finanční zátěž. Jako vedoucí jsme se rozhodli tyto 
prostory ve víře pronajmout na tři roky. Část roku byla určena rekonstrukcí nových prostor: 
projektem, realizací a dokončovacími pracemi, které stále trvají. 

Jan Adamec byl po dvou letech své služby ustanoven druhým starším regionu. 
Při bohoslužbách střídáme tematická a výkladová kázání v měsíčních sériích, během nichž 

se snažíme pokrýt základní témata víry (církev, Boží přijetí, pokání, Boží příchod, dílo Ježíše 
Krista a Ducha svatého) nebo reagovat na význačné období roku. 

V uplynulém roce dál fungovaly modlitební hodiny přes platformu ZOOM. V době války 
na Ukrajině jsme se ze začátku scházeli denně, později jednou za týden. V souvislosti s válkou 
na Ukrajině a následnou uprchlickou krizí se do pomoci uprchlíkům (ať už na Ukrajině nebo 
v Praze) aktivně zapojila Ivana Šínová. 

Pro mládežníky na našem regionu jsme dělali pravidelně jednou za měsíc akce jako deskové 
hry, výlety nebo třeba víkendovky. Tam zvou mládežníci i svoje spolužáky a nevěřící kamarády. 
V uplynulých dvou letech jsme také jako region začali spolupracovat s misijní organizací Young 
Life, která pracuje se středoškoláky a s dětmi na 2. stupni ZŠ. Několik akcí jsme uspořádali 
společně s nimi. Spolupracovali jsme taky na příměstském misijním táboře, kde bylo z Prahy 4 
velké množství dětí. Jsme rádi, že kromě spolupráce s organizací Young Life se někteří mládežníci 
zapojují i do sborové mládeže. 

Je zřejmé, že se nám stále nepodařilo zapojit střední generaci do obnoveného života regionu 
po pandemii. V průběhu roku jsme udělali několik neúspěšných pokusů o vytvoření nových 
skupinek nebo doplnění těch stávajících. Vztahům na regionu asi nejvíc prospívají víkendové 
výjezdy. Jsou místem, kde se zapojují noví členové a region má tak možnost se s nimi seznámit 
a poznat je. V minulém roce proběhly dva, opět ve sporthotelu Kácov, s účastí od 20 do 40 lidí. 

Během prosince i dalších měsíců jsme uspořádali venkovní chvály s promluvou na Boží slovo 
v Central parku na Pankráci. 
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VýHLED DO BUDOUCNA:
Chceme, aby region byl místem přijetí. Vítáme na regionu celou řadu hostů, ale zároveň bychom 
rádi, aby se region stal jejich duchovním domovem. Chceme hledat způsoby, jak svoje okolí dál 
oslovovat. Vyhlížíme, že prostory v Pujmanové budou postupně naplňovány a budou fungovat 
jako místo setkání pro členy i hosty. 

Plánujeme pokračovat v aktivitách, které budou pomáhat budovat společenství a podporovat 
růst vztahů na regionu. Život na regionu chceme formovat naplněním záměru KS Praha: Kristem 
proměněné životy. V příštím roce plánujeme tři regionální výjezdy. Dva zaměřené na společen-
ství a jeden speciálně zaměřený na modlitby a duchovní růst. Mimo pravidelných modlitebních 
setkání plánujeme jednou za dva měsíce večer chval. 

Hodláme se zaměřit na podporu vedoucích skupinek a jednotlivých služeb v rámci regionu. 
Jako vedoucí se v příštím roce plánujeme scházet a věnovat se různým způsobům zbožnosti. Rádi 
bychom podpořili také zaměstnance různých křesťanských organizací, kteří svou službu dělají 
jinde, ale jsou doma u nás na regionu. 

Dále bude pokračovat práce s mládeží ve věku 14–18 let v rámci regionálních víkendů a bo-
hoslužeb. Protože mnoho akcí se ve svém způsobu i zaměření z velké části překrývá s prací mi-
sijní organizace Young Life, rozhodli jsme se tyto akce spojit. Společná setkání a speciální akce 
budou probíhat dál, ale budou již spojené pod hlavičkou Young Life. Setkání budou probíhat 
jednou za 14 dní. Věříme, že díky tomu se nám podaří zasáhnout a začlenit děti a jejich rodiny 
z blízkého okolí.

S Young Life plánujeme v příštím školním roce dvě víkendovky a příměstský tábor pro děti 
z místní školy ve věku 10 až 14 let. 

Rádi bychom byli regionem, který jde ven k lidem, pečuje o lidi uvnitř a vede je směrem vzhůru 
k Bohu. S radostí sledujeme, jak se jednotlivé směry (dovnitř, ven a vzhůru) posouvají a modlíme 
se za to, aby nás Kristus v těchto věcech dál proměňoval. 

Zpracoval: Stanislav Roubal, Jan Adamec, Michaela Zoubková
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VýROČNÍ ZPRáVA REGIONU JIHOVýCHOD ZA ROK 2021/2022 

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

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

Tobiáš Heřmanský, Johana Heřmanská, Emma Rašovská, Dominik Rašovský
b) pokladník: Andrea Pešlová 
c) příprava večeře Páně: Vlasta Sotorníková
d) kázání: Zdeněk Rašovský, Lubomír Ondráček, Tomáš Pešl, Peter Game, Dominik Rašovský
e) nedělní škola: Emma Rašovská, Klára Sotorníková a Zuzana Sotorníková
f) letní dovolená: Andrea Pešlová, Markéta Heřmanská
g) příprava hry na letní dovolenou: Martin Heřmanský, Markéta Heřmanská, Matěj Heř-

manský, Johana Heřmanská, Tobiáš Heřmanský, Alžběta Sotorníková, Klára Sotorníková, 
Vojta Sotorník, Ondra Pešl, Zuzana Sotorníková, Emma Rašovská, Dominik Rašovský

h) vedení mládežnické kapely: Martin a Markéta Heřmanští
i) korektura Sborového dopisu: Elena Zemanová, Kristýna Leitermannová
j) příprava sálu na nedělní shromáždění: Helena Pilátová, Dominik Rašovský
k) tábor Levitů: Emma Rašovská, Johana Heřmanská, Matěj Heřmanský, Tobiáš Heřmanský
l) evangelizační vycházky: Dominik Rašovský, Babeta Rašovská, Helena Pilátová
m) organizace mládežnických bohoslužeb: Tobiáš Heřmanský
n) pantomima: Tomáš Pešl, Vojtěch Sotorník, Ondřej Pešl, Klára Sotorníková, Alžběta Sotor-

níková, Johana Heřmanská, Dominik Rašovský

PERSONáLNÍ ZPRáVY
Vstupy: Emma Rašovská, Tobiáš Heřmanský
Celkem přibylo: dospělých: 2
Výstupy: Katka Naitová (přestup na region Sever) 
Úmrtí: Marie Nováková 
Celkem ubylo: dospělých: 2

Počty členů k 31. 8. 2022
počet dospělých členů ........................................................................................................................... 28
počet pokřtěných dětí (do 18 let) ............................................................................................................5
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: Chatky na jihu (Osada Kosky) 
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FINANČNÍ ZPRáVA ZA OBDOBÍ 09/2021 – 08/2022 
REGIONU JIHOVýCHOD (V CELýCH KČ)

2020/21 2021/22
Příjmy
Desátky 443 037 445 597
Ostatní - 4 920
Celkem 443 037 450 517

Výdaje
Podíl na společ. sb. výdajích 86 392 86 891
Podíl na misijním fondu 17 721 17 824
Podíl na výdajích mládeže 19 937 20 052
Podíl na stavebním fondu 44 304 44 560
Podíl na darech navenek 13 291 13 368
Mzdy vč. mandát. smluv 145 489 154 973
Nájemné 350 45 318
Režie 16 536 27 794
Dary celkem 5 000 5 000
Členské příspěvky (CKS,KMS) 12 228 7 728
Celkem 361 248 423 508
Výsledek hospodaření 81 789 27 009
Zůstatek na účtu k 31. 8. 1 072 847 1 099 857

Dary ven nad 5 tis.
Mládež pro Krista 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 svým 
přátelům, blízkým i lidem na Jižním Městě. Kromě pravidelných nedělních bohoslužeb pořádáme 
během roku akce pro dospělé i děti.

ČÍM MŮŽEME PROSPĚT OSTATNÍM
Mládežnická kapela – skupinka pro mládež, kterou vedou Heřmanští a připravují mládežníky 
na zapojení do chval. Pantomima pod vedením Tomáše Pešla, která má připraveno evangelizační 
vystoupení. 
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HODNOCENÍ mINULÉHO ROKU
V porovnání s minulým rokem jsem velmi rád, že se mohla uskutečnit všechna nedělní shromáž-
dění. Covidová omezení už nás tolik netrápila a život regionu tak mohl běžet naplno.

Pozitivem je, že na několika skupinkách bylo možné (díky zkušenostem z období covidu) při-
pojovat členy pomocí online programů. Mám radost, že jsme jako region vydrželi i přes těžkosti 
covidu a znovu v letošním roce ožili. 

Region zůstává početně v kategorii dospělých členů na 28 lidech, přestože jeden člen přestoupil 
na region Sever a jedna členka během roku zemřela. Počet dospělých členů se nezměnil díky 
tomu, že se mezi ně rozhodli vstoupit Emma Rašovská a Tobiáš Heřmanský. 

Celkově jsme se tedy zmenšili o dva členy v kategorii pokřtěných dětí. 
Finanční stránka regionu zůstává velmi dobrá a nedostává se mi slov, jak poděkovat. Během 

roku se podařilo vybrat na sbírkách více než v minulém roce a ke konci roku jsme tak měli zisk 
cca 27 000 Kč. Vyšší náklady byly za pronájmy, protože jsme více využívali prostory pro nedělní 
shromáždění. Dalšími výdaji byl zejména plat vedoucího regionu a podpora ostatních služebníků 
a akcí. Zejména bych rád poděkoval za sbírku na Petera Gamea, kde se vybralo bezmála 5 000 Kč.

V říjnu se podařilo uskutečnit odložené povolání nových starších na regionu. Původně mělo 
k povolání dojít již v minulém roce, ale covidová opatření vše oddálila. Do služby tak byli usta-
noveni Tomáš Pešl a Martin Heřmanský. Oba starší se během minulého roku věnovali službě, 
kterou dělali i před svým povoláním. Tomáš Pešl vedl evangelizační skupinku a kázal na nedělních 
shromážděních. Martin Heřmanský budoval chválicí kapelu, která hrála zejména na nedělních 
bohoslužbách. Společně jsme připravovali program na letní dovolenou, vánoční shromáždění 
a účastnili se výjezdů celosborového staršovstva. Rád bych oběma starším poděkoval za jejich 
čas a ochotu pomáhat s prací na regionu.

Nedělní shromáždění se konala po celý rok ve Vodnické ulici a nebylo nutné je kvůli zdravot-
ním opatřením přerušit. Jednou jsme měli společné setkání s CB Jižní Město v jejich Kostelně. 
Na regionech převážně kázali členové regionu a jako host hlavní pastor KS Praha. Povzbuzením 
pro nás bylo kázání, které měl Peter Game při své návštěvě. Jeho nadšení a milý přístup nás velmi 
potěšil. Radost nám dělala i naše mládež, která tvoří podstatnou část chválicí kapely a význam-
ně se podílí na službě dětem v nedělce. Mládežnická bohoslužba je asi tím nejradostnějším, co 
v posledním roce mohu připomenout. Rád bych poděkoval všem kazatelům a mládežníkům za 
jejich pomoc a povzbudivou službu, stejně tak jsem vděčný za věrnost všech, kdo chodili na ne-
dělní ranní modlitební. V neposlední řadě bych rád připomněl těžko spočitatelné hodiny příprav 
chválící kapely a Ríši Sotorníka. Díky jejich službě jsme mohli pocítit Boží blízkost a radost z ní. 

Domácí skupinkový život nám umožnoval rozvíjet vztahy mezi námi a posilovat se ve víře. 
V minulém roce připravovali a vedli skupinky Babeta Rašovská, Richard Sotorník a Tomáš Pešl. 
Vedoucí skupinek obětovali čas, aby připravili zázemí pro druhé, a rád bych jim za vše poděkoval. 
Skupinka Babety Rašovské měla motto „neste břemena jedni druhých“ a jednalo se o výhradně 
ženskou skupinku. Domácí zázemí poskytovala skupinka Richarda Sotorníka a základy křes-
ťanského života probírali členové skupinky Tomáše Pešla. 

Mládež měla v minulém roce hned několik setkání online, kde bylo cílem vzájemně se více 
semknout a probrat věrohodnost a pravdivost Bible. Jedno setkání bylo i osobní a probírali jsme 
na něm přípravu hry na regionální dovolenou. Během společné týdenní dovolené pak zahráli 
pantomimu a realizovali báječnou hru s maketou Goliáše v nadživotní velikosti. Podpora a účast 
mládežníků na táboře Levitů je už skoro samozřejmostí a všem zúčastněným patří velký dík. 

Na závěr bych rád zmínil radost z toho, že nemalá část se podílí na vedení různých aktivit. 
Emma Rašovská a Klára Sotorníková slouží v nedělce, Tobiáš Heřmanský organizuje mládežnické 
bohoslužby, Dominik Rašovský povzbuzuje k evangelizačním vycházkám a Matěj Heřmanský 
se podílí na přípravě a realizaci Levitů. 



Kristem proměněné životy REGION JIHOVýCHOD / 27

Letošní dovolená se málem po mnoha letech neuskutečnila. Během jara jsme nečekaně zjistili, 
že místo, kde jsme měli být ubytováni, se stalo útočištěm pro ukrajinské uprchlíky. Jen díky vel-
kému nasazení Andrey Pešlové a pomoci Markéty Heřmanské se podařilo sehnat krásné místo 
v jižních Čechách poblíž řeky Lužnice. Během společného týdne jsme měli nedělní bohoslužby 
pod otevřeným nebem, večer chval, pantomimu, hru pro děti, které se zúčastnili i dospělí, nebo 
jednodenní vodácký výlet. Na podzim a na jaře jsme připravili i dva výlety, kam jsme pozvali 
blízké a přátele. První výlet byl krajem Berounky a druhý podél Vltavy. 

VýHLED DO BUDOUCNA
V dalším roce bychom rádi zorganizovali Alfu pro lidi z našeho okolí a pokračovali dál v roz-
voji skupinkového života. Máme skupinku hledajících, kterým chceme sloužit, a nově vzniklou 
skupinku pro mládež, kterou bychom také rádi posunuli dál.

Mládežnická shromáždění se osvědčila a budeme v nich určitě pokračovat. Jejich potenciál je 
pro nás povzbuzením a na rozvoji mládeže na regionu budeme rádi pracovat. 

Nabízí se větší podpora tábora Levitů, jehož vedoucí přechází na region, a spolupráce mezi 
nimi a regionální mládeží je už dlouholetá. V letošním roce pomáhali s chválami Heřmanští 
a uvažujeme o zapojení dalších členů. 

Povzbuzením jsou pro nás naši přátelé, kteří hledají cestu k Bohu. Během roku pro ně chceme 
udělat několik výletů, aby nás lépe poznali.

Těšíme se i na společné bohoslužby a modlitební s CB Jižní Město, které budou opět v pro-
storech Kostelny.

Zpracoval: Zdeněk Rašovský
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VýROČNÍ ZPRáVA REGIONU PALmOVKA ZA ROK 2021/2022

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 (Prosek), Tomáš Dittrich, Arnošt a Eva Kobylkovi, Jan Svárovský

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

mladší oddělení: Lucie Beštová, Markéta Beštová, Eliška Sýkorová, Kryštof Šůstek, Ladi-
slava Havlová
střední oddělení: Luboš a Judith Komárkovi, Jan Krajník, Daniel a Bohdana Boudovi, Jan 
Bíca, Aleš Hanzlíček, Martina Sýkorová

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

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 Coufal, Tomáš Coufal ml., Milena Černá, Tomáš Dittrich, 

Tomáš Dostálek, Štěpánka Krišicová, Jana Nedvědová, Lumír Ptáček 
h) kázání: Ráchel Bícová, Josh Dietz, Šimon Dittrich, Tomáš Dittrich, Dita Frantíková, David 

Ptáček, Lumír Ptáček, Jan Svárovský, hosté (Lubomír Ondráček, Jiří Unger)
i) letní tábory při KS

Beránek: Bohdana Boudová (hlavní vedoucí), Petra Dostálková, Štěpán Ptáček, Tomáš 
Dostálek, Daniel Bouda, Daniel Kačírek, Viki Králová
Tábor Levitů: Pavel a Anna Bukáčkovi, 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, Matthew David
n) promítání: Daniel Chalupník, Marek Hauptmann, Samuel Sýkora, Daniel Jungmann
o) koordinace občerstvení pro nedělní školu: Milena Černá
p) knihovna, půjčování knih: Jiří Bešta, Radka Konupková
q) webové služby: Daniel Chalupník, Daniel Jungmann, Kamil Nešetřil 
r) příprava občerstvení po shromáždění: Miloš Černý, Jan Bíca, Jiří Bešta, Veronika Jung-

mannová, Kryštof Šůstek, Michal Najman
s) nástěnka: Tomáš Dittrich
t) modlitební skupinka za region: Lucie Beštová, Milena Černá, Šimon Dittrich, Tomáš 

Dittrich, Tomáš Dostálek, Lumír Ptáček, Anna Slobodová
u) přípravný tým pro založení regionu na Proseku:

Šimon a Jana Dittrichovi (Šimon vedoucí), Tomáš a Petra Dostálkovi, Jaroslav a Anna 
Slobodovi, Jan a Hana Krajníkovi, David Ptáček, Daniel a Bohdana Boudovi
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v) tým změny (příprava směru po odchodu proseckého týmu):
Lucie Beštová, Pavlína Bláhová, Milena Černá, Josh a Anežka Dietz, Tomáš Dittrich (ve-
doucí), Ondřej a Štěpánka Krišicovi, Lumír Ptáček

PERSONáLNÍ ZPRáVY
Vstupy: Barbora Rokoszová, Josh Dietz, Marek Hauptmann, Richard a Petra Bukáčkovi (pře-
stup z regionu Sever), Jana Nedvědová (přestup z CB České Budějovice)
Narození: Bela Bukáčková, Beata Boudová, Filipa Krajníková, Timotej Bukáček
Celkem přibylo: dětí: 4
Výstupy: Eliška Sýkorová, Andrej a Jaroslava Turkovi (přestup do romského společenství), 
Matěj Koblih (přestup na region Jih), Marek Hauptmann (přesunut mezi dospělé)
Celkem ubylo: dospělých: 4
  dětí: 1
Svatby: Matthew David a Barbora Rokoszová
Křty: Tereza Kluzová, Ráchel Mizurová
Změny v počtu a fungování skupinek:
maminkovská skupinka (vedoucí Alena Bártová, není členkou sboru) přechází pod region Východ

Počty členů k 31. 8. 2021
počet dospělých členů ......................................................................................................................... 109
počet pokřtěných dětí (do 18 let) ..........................................................................................................14
počet nepokřtěných dětí (do 18 let) .....................................................................................................32
počet členů dlouhodobě v zahraničí apod............................................................................................1

AKCE A SPECIáLNÍ ČINNOSTI BěHEm ROKU

PRO REGION
a) tábory: viz výše i)
b) regionální dovolená: 16.–23. 7. Uhlíře
c) setkání žen: 11.–13. 9. 2021, Krkonoše, 10 účastnic

MIMO REGION
a) evangelizace

• kurzy Alfa: Jan Knížek
• kurzy Alfa pro mládež: Marek Hauptmann, Jana Nedvědová, Tomáš Coufal ml.
• 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 ml., 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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• modlitebně misijní výjezd na Blízký Východ (Matthew David, Barbora Rokoszová)
• služba mládeži (samostatná zpráva v tomto almanachu)
• Základy křesťanského života (proběhla jen dvě úvodní setkání Základů, zbylá se pro 

neúčast neuskutečnila)
• tábor Royal Rangers (Martina, Eliška a Samuel Sýkorovi, Dalibor Svoboda)

FINANČNÍ ZPRáVA ZA OBDOBÍ 09/2021 – 08/2022 
REGIONU PALmOVKA (V CELýCH KČ)

2020/21 2021/22
Příjmy
Desátky 3 063 572 3 351 669
Ostatní 31 750 15 866
Celkem 3 095 322 3 367 535

Výdaje
Podíl na společ. sb. výdajích 597 700 653 576
Podíl na misijním fondu 122 605 134 067
Podíl na výdajích mládeže 137 931 150 825
Podíl na stavebním fondu 306 513 335 167
Podíl na darech navenek 91 954 100 550
Mzdy vč. mandát. smluv 548 369 566 025
Nájemné 43 102 164 874
Režie 172 334 173 440
Dary celkem 336 400 390 000
Členské příspěvky (CKS,KMS) 46 860 46 584
Celkem 2 403 769 2 715 107
Výsledek hospodaření 691 554 652 428
Zůstatek na účtu k 31. 8. 4 298 547 4 950 975

Dary ven nad 5 tis.
Křesťanské společenství mládeže 25 000
Bétel cz, z.s. 50 000
Teen Challenge CDM 50 000
Křesťanská misijní společnost 50 000
Mládež pro Krista 5 000
NF KMS 50 000
Dary uvnitř sboru
misijní cesty 30 000
podpora reg. Prosek 100 000
podpora výuky Č. J. – Ukrajinci 30 000
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HODNOCENÍ

CHARAKTERISTIKA REGIONU
Jsme čtyřgeneračním společenstvím založeným na vztazích, s výrazným podílem mládeže a ro-
din s manželskými páry ve středním věku. Máme dost dětí a zatím málo starších lidí přes 60. 
Jsme součástí skupinkového sboru, ale do skupinek je zapojena jen 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.). Členů regionu zapojených v křesťanských i nekřesťanských 
vedoucích pozicích je tolik, že je potřeba to brát jako specifikum.

Činnost společenství stojí na osobním nasazení jeho členů jako dobrovolníků, za svou práci 
jsou placeni Tomáš Dittrich (1/2 úvazku) a Jiří a Lucie Beštovi (dohromady cca 1/4 úvazku).

Přes bohatství aktivit je Palmovka zároveň už řadu let růstově stagnujícím společenstvím, jímž 
je ke Kristu přiváděno jen minimum lidí (ve statistice se v uplynulém období nikoho takového 
nepodařilo zachytit). Křty byly dva, a to sourozenců, kteří neuvěřili vlivem Palmovky.

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 a samostatná zpráva o činnosti mládeže), takže spolupra-
cujeme a snažíme se být užiteční.

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

HODNOCENÍ mINULÉHO OBDOBÍ
Významným faktorem bylo osamostatňování regionu Prosek, který měl vlastní bohoslužby 
v prosecké kavárně Knoflík, na podzim 2021 jednou měsíčně, od jara každou neděli. Jeho za-
kladatelé z Palmovky (16 dospělých, z toho 2 starší, a 9 dětí) se od jara až na výjimky do dění 
na Palmovce nezapojovali, nicméně jsou z administrativních důvodů v pojednávaném období 
vedeni ve statistice.

Život společenství byl opět omezen epidemií covidu. Bohoslužby na rozdíl od předcházejícího 
období fungovaly, ale účast byla nižší. Nekonal se výjezd mužů.

Region Palmovka narostl o 6 členů, ubyli 4 dospělí. Rozrostli jsme se o 4 nově narozené děti. 
Každý týden s výjimkou prázdnin se na internetu konala modlitební porada regionálních 

vedoucích.
V květnu a v červnu se sešel postupně se formující tým změny, který se má zaměřit na situaci 

po odchodu Proseka a Přístavu.
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 z dětského domova v Sedlci nakoupeny dárky. Pro přibližně 40 dětí z dětského domova 
Přestavlky koupili jednotliví členové regionu na míru šité dárky, které tým dětem předal na 
předvánočním setkání.

Členové Palmovky se tradičně významně zapojovali také v týmu Teen Challenge na Žižkově.
Modlitební výjezd s účastí dvou členů Palmovky v létě zamířil na Blízký Východ.
Regionální dovolené v Uhlířích u Nové Paky se účastnilo 6 rodin a několik jednotlivců.
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VýHLED DO OBDOBÍ 2021/2022
Region Prosek se od října 2022 od Palmovky odděluje i administrativně, region Přístav na Černém 
Mostě se osamostatní v prosinci.

Tým změny má pomoci proměně společenství na Palmovce, aby začalo pro Krista i pro region 
získávat nové lidi. Má také připravit plynulé předání vedení regionu v souvislosti s postupujícím 
věkem Tomáše Dittricha (65 let).

Tomáš Dittrich

VýROČNÍ ZPRáVA REGIONU PROsEK ZA ROK 2021/2022

Od září 2021 do června 2022 se život připravovaného regionu Prosek změnil – v září jsme se sešli 
jednu neděli na bohoslužbě v Klíčovském sadě, od října do března jsme pořádali bohoslužbu 
jednou měsíčně už v Knoflíku a od dubna do června už jsme se tam scházeli každou neděli.

Bohoslužby jsme se snažili dělat přínosné nejen pro křesťany, ale pokud možno srozumitelné 
i pro nevěřící; nicméně těch na nich bylo jako šafránu – obzvláště jsme se je snažili zvát na před-
vánoční bohoslužbu a na jednu květnovou, která následovala po dětské olympiádě, kterou jsme 
na Proseku pořádali; na předvánoční bohoslužbu přišel jeden pán se dvěma dětmi úplně zvenku 
a pak ještě asi 2–3 nevěřící z okolí sboru. Na květnovou bohoslužbu nepřišel z Proseka žádný host.

Se začínáním regionu je spojeno to, že různé oblasti musíme promýšlet a prodiskutovávat. 
Současně jsme se snažili nenechat se ničím z výše uvedeného zaměstnat natolik, abychom přestali 
pořádat akce přímo pro lidi z Proseka (protože to pro nás bylo a je důležité). V listopadu jsme 
uspořádali výrobu adventních věnců, v únoru výrobu ptačích budek a v květnu jarní dětskou 
olympiádu v Parku přátelství. Kapacita všech těchto akcí byla lidmi z Proseka dobře využita, 
z čehož máme radost.

Také jsme nezapomínali na lidi z budoucího regionu, a tak jsme na jaře upořádali sobotu 
pro mladé rodiny (na nápad a pod záštitou Renaty Padevětové a s programem Jany Frantíkové), 
regionální víkend v krkonošských Rejdicích, dvoudenní výjezd na chatu na Brdech pro tatínky 
s dětmi, po poslední červnové bohoslužbě grilování a o prázdninách týdenní dovolenou v Ro-
kytnici nad Jizerou zvláště pro rodiny s dětmi. Všechny tyto akce proběhly příjemně.

Jednou jsme měli výjezd celého proseckého týmu a párkrát setkání týmu v Praze; zhruba 
jednou za dva měsíce jsme pořádali za Prosek modlitební, ale ty byly navštěvovány velmi málo. 
Na jaře se kromě toho začali k modlitbám scházet jednou týdně starší plus občasní (velmi vítaní) 
další členové týmu (průměrně jsme takto byli asi 2–3).

O prázdninách byla tato etapa (školní rok 2021/2022) posunuta dále rozhodnutím, že od 
října 2022 začne být Prosek oficiálním regionem (se zhruba 36 dospělými lidmi, kteří se na něj 
chystají chodit; v září 2021 nás bylo asi 24).

Pokud odhlédneme od konkrétních činností, které jsme vyvíjeli, jmenujme ještě oblasti 
života regionu, na které jsme se snažili zaměřit nebo které jsou nějak důležité: 1) Přání přinést 
lidem z Proseka evangelium takovou formou, ve které se mu nejspíše otevřou, a přivést je ke 
Kristu. Toto snaha zatím – zdá se – zůstává bez zjevného ovoce. 2) Mít region pro všechny 
generace – nejen pro mladé rodiny s dětmi, nýbrž i pro mládežníky a pro lidi starší; současně 
pořádat nedělní setkání tak, aby pro mladé rodiny s dětmi byla vhodná také a děti se jich mohly 
účastnit, a nejen si je odsedět.

V řešení těchto i jiných otázek je jistě klíčová modlitba a vypadá to, že v modlitebním nasazení 
míváme nemalé rezervy.
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Do dalšího roku se budeme snažit nejen fungovat už jako řádný region, ale současně se nene-
chat vysílit technickým zajištěním bohoslužeb, abychom ve výše jmenovaných oblastech mohli 
dále bojovat (doručovat evangelium Prosečákům, mít bohoslužby vhodné pro různé generace, 
modlit se).

Šimon Dittrich

FINANČNÍ ZPRáVA ZA OBDOBÍ 01 – 08/2022 
REGIONU PROSEK (V CELýCH KČ)

Příjmy
Desátky 517 321
Ostatní 101 200
Celkem 618 521

Výdaje
Podíl na společ. sb. výdajích 66 290
Podíl na misijním fondu 13 598
Podíl na výdajích mládeže 15 297
Podíl na stavebním fondu 33 995
Podíl na darech navenek 10 198
Mzdy vč. mandát. smluv 29 314
Nájemné 54 450
Režie 71 031
Dary celkem -
Členské příspěvky (CKS,KMS) -
Celkem 294 173
Výsledek hospodaření 324 347
Zůstatek na účtu k 31. 8. 2022 324 347
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VýROČNÍ ZPRáVA REGIONU SEVER ZA ROK 2021/2022 

VEDENÍ
Pastor: Tomáš Božovský
Starší: Marek Bezpalec, Ondřej Paska st., Šimon Ondráček
Tým rozšířeného vedení: Marek a Martina Bezpalcovi, Šimon a Johana Ondráčkovi, Ondřej 
a Marta Paskovi, Zdeněk a Dana Paulusovi, Michael a Jana Ryklovi, Petr Tichavský, Vojta Urban

DALŠÍ SLUŽBY
a) nedělka

předškolní oddělení: Martina Bezpalcová, Marta Božovská, Jana Dušková, Marcela Jawor-
ská, Helena Bezpalcová, Kristýna Pasková, Klára Neužilová, David a Luisa Šeří
příprava narozeninových dárků pro děti: Marta Pasková

b) chvály: Helena Bezpalcová, Jakub Bezpalec, Marek Bezpalec, Petra Bohatá, Matouš Du-
šek, Viola Dušková, Jan Halámka, Robert Jaworski, Kateřina Knopová, Matouš Krajník, 
Markéta Krajníková, Tereza Mocková, Kateřina Naitová, Aleš Náhlý, Johana Ondráčková, 
Lukáš Ondráček, Věra Ondráčková, Ondřej Paska ml., Kristýna Pasková, Čeněk Rykl, 
Jáchym Rykl, Jana Ryklová, Luisa Šerá, Anna Tichavská, mládežnické a seniorské uskupení 
(Stromy naděje), hosté z KS Brandýs

c) chvály s prapory: Petra Vlasáková
d) pokladník: Lydie Fiřtová
e) příprava Večeře Páně: Irena Václavíková, Alena Mocková
f) zástupce ve mzdové komisi: Pavel David
g) zástupce v grantové komisi: Dan Frantík
h) zástupce v misijní radě: Tomáš Božovský
i) kázání: Marek Bezpalec, Tomáš Božovský, David Dušek, Jana Frantíková, Ondřej Neužil, 

Lubomír Ondráček, Šimon Ondráček, Ondřej Paska st., Jáchym Rykl, Vojtěch Urban (další 
přispěli v rámci mládežnického či seniorského shromáždění) a hosté Pavel Bukáček, Jiří 
Bukovský, Marek Prosner, Petr Zůna

j) vedení modlitebních: Tomáš Božovský, Kateřina Knopová, Zdeněk a Dana Paulusovi, 
Klára Prachařová, Lenka Šejbová, Petr Tichavský

k) tábory a oddíly: Ondřej a Marta Paskovi, David Dušek, Anna Tichavská, Jakub a Daniela 
Homolkovi (z regionu Východ)

l) promítání: Matouš Dušek, Hana Kozáková, David Šerý
m) koordinace služeb na regionu: Ondřej Paska st.
n) služba mládeži: Anna Adamcová, Matouš Neužil, Ondřej Neužil, Lukáš Ondráček, Michaela 

Ondráčková, Věra Ondráčková, David a Luisa Šeří
o) misionáři: Jiří a Katka Dohnalovi
p) zvučení: Petr, Petra a Josef Vlasákovi
q) zpracování a ukládání kázání na web: Ondřej Paska st., Ondřej Paska ml.
r) Život víry (prodej): Petr Paderlík
s) regionální web a fb: Marek Bezpalec, Ondřej Paska st., Šimon Ondráček
t) počítání lidí na shromáždění: Lydie Fiřtová
u) Místa uzdravení: Lubomír a Věra Ondráčkovi
v) bulletin: Tomáš Božovský
w) modlitební služba vnitřního uzdravení: Zdeněk a Dana Paulusovi
x) koordinace úklidu po shromáždění a aparatura: Bohumír Maňásek, Michal Rykl
y) Alfa: Tomáš Božovský
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z) klíčník: Tomáš Božovský, Jan Halámka, Lukáš Ondráček, Věra Ondráčková, Anna Tichavská
aa) organizace regionální dovolené: Tomáš Božovský
ab) modlitebně prorocký tým: Dana a Zdeněk Paulusovi, Věra Ondráčková, Klára Pracha-

řová, Lenka Šejbová
ac) služba vězňům a jejich rodinám: Věra Fidrichová, Věra Kozáková, Dana Paulusová
ad) vedení shromáždění: Tomáš Božovský, Dan Frantík, Matouš Neužil, Ondřej Neužil, 

Šimon Ondráček, Zdeněk Paulus, Ondřej Paska st.
ae) vedení Večeře Páně: Marek Bezpalec, Tomáš Božovský, David Dušek, Ondřej Neužil, 

Šimon Ondráček, Ondřej Paska st., Zdeněk Paulus, David Šerý, Petr Tichavský
af) organizace výjezdu mužů: Petr Tichavský, Ondřej Paska st.
ag) vedení skupinky: Martina Bezpalcová, Tomáš Božovský, Věra Ondráčková, Ondřej 

Paska st., Marta Pasková, Zdeněk a Dana Paulusovi, Miroslav a Květoslava Šediví
ah) dárky k narozeninám a výročím: Martina Bezpalcová

Děkujeme všem, kteří se do těchto služeb průběžně zapojili, všem, kteří nejsou jmenováni, ale 
pomáhali s přípravou sálu a aparatury, s úklidem, připravovali svačiny do nedělky, sloužili 
na mládežnických akcích či přiložili ruku k dílu při nejrůznějších příležitostech.

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

PERSONáLNÍ ZPRáVY
Vstupy: Kateřina Naitová (přestup z Jihovýchodu), Michal Mocek, Jan Halámka, Anna Adam-
cová, Matyáš Král, Robert Jaworski
Narození: Vilém Krajník, Lea Ondráčková
Celkem přibylo: dospělých: 6
  dětí: 2
Výstupy: Klára Prachařová, Richard a Petra Bukáčkovi (přestup na Palmovku), Lucie a Nino 
Vidovičovi s dětmi Maxem, Sophií a Vivienne (stěhování mimo Prahu)
Celkem ubylo: dospělých: 5

  dětí: 3
Křty: Ondřej Paska ml., Matouš Dušek, František Prachař, Michal Košík

Počty členů k 31. 8. 2021
počet dospělých členů ..........................................................................................................................101
počet pokřtěných dětí (do 18 let) ..........................................................................................................14
počet nepokřtěných dětí (do 18 let) .................................................................................................... 22
počet členů dlouhodobě v zahraničí apod. ..........................................................................................5

FINANČNÍ ZPRáVA ZA OBDOBÍ 09/2021 – 08/2022 
REGIONU SEVER (V CELýCH KČ)

2020/21 2021/22
Příjmy
Desátky 1 996 627 2 167 915
Ostatní 24 304 35 240
Celkem 2 020 931 2 203 155
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Výdaje
Podíl na společ. sb. výdajích 389 342 422 743
Podíl na misijním fondu 79 865 86 717
Podíl na výdajích mládeže 89 848 97 556
Podíl na stavebním fondu 199 663 216 792
Podíl na darech navenek 59 899 65 037
Mzdy vč. mandát. smluv 473 130 533 387
Nájemné 18 430 131 174
Režie 147 573 147 997
Dary celkem 132 555 184 500
Členské příspěvky (CKS,KMS) 38 876 41 428
Celkem 1 629 181 1 927 331
Výsledek hospodaření 391 750 275 824
Zůstatek na účtu k 31. 8. 2 077 610 2 353 435

Dary ven nad 5 tis.
Nadační fond Nehemia 19 500
Církev Křesťanská společenství 26 000
Nadační fond KMS 48 700
Křesťanské společ. Mládeže 27 000
Mezinárodní vězeňské spol. 10 400
Mládež pro Krista 30 000
Teen Challenge – CDM 14 000
ostatní dary 8 900

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

HODNOCENÍ MINULÉHO ROKU
V září jsme se po roce vrátili do RoSy, vzhledem ke covidovým opatření ještě s respirátory. Právě 
kvůli tomu jsme se rozhodli shromáždění zkrátit na hodinu a půl. Je to zároveň výzva, abychom 
se naučili vyjadřovat stručněji a zvlášť ve svědectvích se nevěnovat zbytečným detailům, mluvit 
jasně, srozumitelně a krátce o tom, co v našich životech dělá Bůh. Z hygienických důvodů jsme 
začali při Večeři Páně používat kalíšky. Během roku se podařilo uskutečnit mládežnické a seni-
orské shromáždění. Obě svým jedinečným charakterem byla povzbudivá a vedla ke společnému 
propojení různých generací. Na podzim a na jaře proběhly dva večery chval a uctívání. V červnu 
jsme se společně radovali ze křtu čtyř svých sourozenců, ke kterému jsme se sešli na zahradě 
u Paulusů. První regionální neděli v září jsme strávili pěkné odpoledne v zahradě centra Ru-
bikon na Kotlasce, kde jsme byli spolu a grilovali (podobně jsme se na Kotlasce viděli poslední 
neděli školního roku). Začala pravidelná měsíční modlitební setkání v okolí RoSy. Průběžně 
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se také jako starší setkáváme s modlitebně-prorockým týmem, a snažíme se porozumět Božím 
plánům s námi. V souvislosti se začátkem války na Ukrajině se u Katky Knopové rozběhly každý 
týden modlitební za Ukrajinu. 

Koncem září jsme spolu s širším vedením regionu vyrazili do Vožice k Mirkovi a Květě Šedi-
vým. Kromě sdílení a vzájemných modliteb jsme se vrátili ke snům z „krabičky snů“, diskutovali 
o nich a modlili se za ně. Téma „snů o regionu“ nás provází již několik let. Naše „sny“ o regionu 
se týkají především čtyř oblastí: region jako rodina, služba regionu navenek, duchovní oblast 
a praktické činnosti regionu. Během ledna každý ze starších kázal na jednu z těchto oblastí. Rádi 
bychom, aby tyto sny nezůstaly jen sny, ale postupně se naplňovaly. Mezi sny, které se naplňují, 
je vznik nového regionu Přístav. Abychom začínajícímu regionu pomohli, rozhodli jsme se na 
začátek pro finanční pomoc při pronájmu. 

Na bohoslužbách jsme měli několik hostů: návštěvu z Mezinárodního vězeňského spole-
čenství (několik sourozenců od nás je zde zapojeno). Jinou neděli přišly děti z Teen Challenge 
se svými vedoucími. V době, kdy byly nemocnice ještě plné nemocných s covidem, jsme na 
JIPku na covidovém oddělení na Bulovce doručili balíčky s dobrotami jako vyjádření díků 
a povzbuzení. Naše podpora je tam hodně oceňována, všichni si toho váží a rádi to přijímají. 
Balíčky postupně kompletovali Johana se Šimonem Ondráčkovi, Luisa s Davidem (a ovšem 
Matyášem) Šeří a naposledy Martin s Marikou Horákovi. Jsme vděčni všem, kteří tyto a další 
aktivity (včetně pomoci Ukrajině) ve sbírkách štědře podporují.

Možnosti služby seniorům v RoSe byly stále částečně omezené covidem. Přesto se podařilo 
připravit pro ně předadventní setkání spojené s výrobou věnců. Přišlo 12 seniorek, které si 
s radostí vyrobily věnce či svícny, popovídaly si a byly moc spokojené. Na vánočním odpoledni 
nebylo oproti plánům možné si s nimi povídat u stolů, balíčky s cukrovím si ale hosté odnesli 
s sebou. Seniorů přišlo jen maličko, ale jsme rádi, že jsme je mohli potěšit jak koledami, tak 
slovem evangelia.

Díky Petrovi Tichavskému a Ondřejovi Paskovi st. se po covidové přestávce opět uskutečnil 
výjezd mužů do Bělé pod Bezdězem. Měli jsme se společně moc fajn, vyšlo nám i počasí a byli 
jsme inspirováni slovem Marka Prosnera. V červenci jsme se vypravili na regionální dovolenou 
do Bílého Potoka. Měli jsme se dobře při výletech, ranních modlitebních, večerních programech, 
táboráku, volejbalu i společných chvílích v táboře. Kromě večeru chval jsme tentokrát jeden večer 
věnovali zvlášť i modlitbám.

VýHLED DO BUDOUCNA
Na nově vznikající regiony Prosek a Přístav od nás odchází kolem 10 dospělých. Přejeme jim 
požehnání na nových místech, a zároveň vyhlížíme, že se brzy obsadí uvolněné služby. Máme 
radost i z mládežníků, kteří do regionu vstupují. Chceme být místem, kde bude Bůh jednat – 
jsme vděčni za to, co se děje, ale chtěli bychom Boží přítomnost zažívat mnohem víc. Přitom 
nechceme ani zapomenout na ty, kteří Ježíše ještě neznají a pro které můžeme být právě my těmi, 
kteří jim o Ježíši řeknou. V době, která přináší mnoho nejistot, chceme ukazovat na Pána Boha 
jako na toho, kdo se nemění, na něhož je spolehnutí a který z lásky k nám, lidem, přišel v Ježíši, 
aby nás zachránil.

Zpracoval: Tomáš Božovský
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VýROČNÍ ZPRáVA REGIONU STŘED ZA ROK 2021/2022

VEDENÍ
Pastor: Petr Kácha
Starší: Martin Benc, Daniel Gawlik, Jan Snížek
Vedoucí skupinky: Martin Benc, Vít Dobiáš, Daniel Gawlik, Jana Nováková, Jan Snížek

DALŠÍ SLUŽBY
a) nedělka: Jaroslava Dobiášová, Jana Krejčová a další
b) chvály – hudba: Miroslav a Hana Skrbkovi, Věra, Sofie a Marek Takátsovi, Kamila Doleč-

ková, mládežnická skupina Youth Praha Střed (s pomocí Kristýny Paskové)
c) chvály – prapory, tanec: Jana Nováková a další
d) pokladník: Zuzana Kolářová
e) příprava Večeře Páně: Zdena Kurzová, Kateřina Kvízová
f) zástupce ve mzdové komisi: Jiří Šebek
g) zástupce v grantové komisi: Helena DaCosta
h) kázání: Petr Kácha, Michal Klesnil, Lubomír Ondráček a další
i) obsluha ozvučení: Libor a Jaroslav Vodičkovi, Michal Takáts, Viktor Komárek, Josef Hejnic ml.
j) promítání: Tomáš Kácha, Jakub Dobiáš, Samuel Gawlik, Tobiáš Gawlik a další
k) streamování, natáčení kázání apod.: Adam Kácha, Tomáš Kácha, Petr Kácha, Jakub Dobiáš
l) počítání lidí: Adéla Snížková
m) kartotéka a příprava osnov ke kázáním: Hana Káchová
n) zasílání emailů s modlitbami za členy regionu: Ivana Snížková
o) gratulace k narozeninám členům regionu: Milada Vlasáková, Jan Dobiáš
p) úklid po bohoslužbách: Kateřina Kvízová, Jana Filová, Martina Lutková a další
q) služba v mládeži KS Praha a duchovní služba v organizaci NADĚJE: Michal Klesnil
r) koordinátoři kurzů Manželské večery, Příprava na manželství a Výchova dětí v ČR: 

Jakub a Dagmar Güttnerovi 
s) přednášky na školách: Vladimír Vácha
t) služba v Royal Rangers: Daniel Pumr, Michal Jungmann a další
u) služba Izraeli: Alena Krausová, Iva Kostrbová, Jiří Šebek
v) pomoc v CČSH v Mnichovicích: Marek a Věra Takátsovi
w) služba v organizaci Svoboda v Kristu: Petr Kácha
x) natáčení a tvorba křesťanských audiovizuálních děl: Martin Benc
y) natáčení a tvorba biblického vyučování, rozhovorů apod. pro youtube kanál KS Praha 

Střed: Petr Kácha, Tomáš Kácha, Adam Kácha
z) služba v prorocko-modlitebním týmu: Martin Benc, Daniel Gawlik

PERSONáLNÍ ZPRáVY
Vstupy: Jakub Dobiáš, Samuel Gawlik, Adam Kácha 
Celkem přibylo: dospělých: 3
Výstupy: Miroslav, Klára a Oliver Grunsbergovi, Lenka, Jan a Šimon Machovi, Sofie Takátsová
Vyřazení z evidence: Hana, Martin, Kateřina a Jonáš Andreasovi, Kristýna Kolářová
Úmrtí: 1 (Hana Brousilová)
Celkem ubylo: dospělých: 8
  dětí: 5
Křty: Jakub Dobiáš, Rút Zachariášová
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Počty členů k 31. 8. 2022
počet dospělých členů ............................................................................................................................70
počet pokřtěných dětí (do 18 let) ..........................................................................................................17
počet nepokřtěných dětí (do 18 let) .......................................................................................................9
počet členů dlouhodobě v zahraničí apod. ..........................................................................................9

AKCE A SPECIáLNÍ ČINNOSTI BěHEm ROKU

PRO REGION
a) Nedělní škola a mládež KS Praha Střed
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. Na Vánoce jsme ve spolupráci 
s Janou Novákovou uspořádali s dětmi výrobu přáníček, které byly určené jako dárky pro členy 
regionu. (Jaroslava Dobiášová)

Jako starší regionu jsme se několikrát sešli na společném obědě s mládeží. Tento čas byl kromě 
jídla určený k tomu, abychom se společně více poznali a mluvili spolu o regionu, o tom, k čemu 
nás Bůh volá, co bychom mohli změnit k lepšímu atd. (Petr Kácha)

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

Skupinka Pětihosty – Mnichovice
Ke skupince se hlásí v současné době 17 lidí, někteří přijdou méně často, většina chodí pravidelně. 
Většina členů je z našeho regionu, ale patří k nám i charismatičtí katolíci, sestra z Apoštolské 
církve a lidé v církvi nezařazení. Obvykle se scházíme každou středu v počtu cca 5–12 lidí. Někdy 
přijde i nějaký host. Na skupinku během minulého roku začali chodit tři noví lidé. Dva z nich se 
ozvali přes formulář www.JezisTeMaRad.cz a jednoho z nich jsme mohli pokřtít. Na skupince se 
modlíme za svůj kraj, sdílíme osobní věci a modlíme se za ně. V místních dvou husitských far-
nostech (Mnichovice a Čerčany) část skupinky slouží chvalami. Pravidelně a věrně spolupracuje 
i na jiných projektech. Duch svatý je náš přítel a pomocník. (Martin Benc)

Skupinka v Holešovicích
Naše skupinka se schází blízko Výstaviště, v počtu 4–5 osob. Někdy je nás víc, když někdo přivede 
hosta. Na skupince mluvíme o různých věcech, co kdo prožívá, a je-li potřeba, modlíme se za 
sebe. Probíráme, co jsme slyšeli v neděli v kázání nebo čteme nějakou knihu a mluvíme o tom. 
Naposled jsme probírali vyučování od D. Prince „Cena za probuzení“. (Jan Snížek)

Skupinka v Šestajovicích
Skupinka se scházela jedenkrát týdně v počtu 4–6 lidí. Na skupince se modlíme za Šestajovice, 
za vedení obce, za místní školu (kde pracují dva lidé ze skupinky) a za situaci v našem národě. 
Mimo modliteb máme také osobní sdílení. Dvakrát jsme v Šestajovicích měli také modlitební 
vycházku. (Vít Dobiáš)

Skupinka v Podolí
Scházíme se v počtu 3–8 účastníků, obvykle každých 14 dní, s přestávkou přes letní prázdniny.

http://www.jezistemarad.cz/
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Většinou se scházíme u Zůnů, aby se mohli oba rodiče účastnit skupinky, a přitom se nemuseli 
vzdalovat od svého dítěte vyžadujícího dlouhodobou péči.

Sejdeme se u společné večeře, kdy se sdílíme o předchozím období. Vzhledem ke značnému 
vytížení členů – směnný provoz, dálkové studium, částečné úvazky, úřední dny, speciální 
potřeby – je skupinka bez předem připravených biblických zamyšlení, průběžně jsme četli list 
Jakubův a nad přečtenými pasážemi diskutovali. Na závěr skupinky se ještě modlíme za aktuální 
potřeby. (Daniel Gawlik)

Skupinka žen
Naše skupinka pro ženy si vede dobře. Scházíme se, pokud to jde, každé úterý v domácím prostře-
dí. Přednost dáváme modlitbám chval, protože žádná z nás nehraje na hudební nástroj. Náplní 
skupinky je vyučování z Písma a sdílení o tom, co prožíváme a v čem jsme vyučováni osobně 
Bohem. Když nám to vyjde, rády společně vyjíždíme na sobotní výlety. Celoročně se naše životy 
prolínají v návštěvách různých křesťanských akcí. Společně se snažíme vzájemně se v modlitbách 
i prakticky podporovat v každodenním životě. (Jana Nováková) 

c) Společná letní dovolená
V červenci jsme měli velmi požehnanou a krásnou letní dovolenou společně s regionem Hos-
tivař ve Šlovicích u Rakovníka. Měli jsme skvělé obecenství, počasí i programy. Jako hosté tam 
s námi byli Peter a Diane Gameovi z Anglie. Také s námi jela česká misionářka v Nikaragui 
Pavla Klingerová s dcerou Eliškou. Součástí letní dovolené byl také vodácký výlet na raftech, 
který se velmi povedl.

d) Letní shromáždění ve Stromovce
V červenci a srpnu jsme se jako region Střed sešli dvakrát ke společnému sdílení, modlitbám 
a jídlu ve Stromovce. Potom jsme šli společně na bohoslužby KS Praha.

FINANČNÍ ZPRáVA ZA OBDOBÍ 09/2021 – 08/2022 
REGIONU STŘED (V CELýCH KČ)

2020/21 2021/22
Příjmy
Desátky 1 349 581 1 325 407
Ostatní 16 020 60 162
Celkem 1 365 601 1 385 569

Výdaje
Podíl na společ. sb. výdajích 263 168 258 454
Podíl na misijním fondu 53 983 53 016
Podíl na výdajích mládeže 60 731 59 643
Podíl na stavebním fondu 134 958 132 541
Podíl na darech navenek 40 487 39 762
Mzdy vč. mandát. smluv 526 726 566 801
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Nájemné 37 500 111 524
Režie 96 939 134 675
Dary celkem 25 400 24 200
Členské příspěvky (CKS,KMS) 38 580 40 476
Celkem 1 278 473 1 421 093
Výsledek hospodaření 87 128 -35 524
Zůstatek na účtu k 31. 8. 1 602 590 1 567 066

Dary ven nad 5 tis.
Mládež pro Krista 5 000
Vinesong 10 000
Dary uvnitř sboru
podpora ukr. Uprchl. 9 200

HODNOCENÍ

CHARAKTERISTIKA REGIONU
Region je složen z lidí různých věkových kategorií. Máme rodiny s dětmi, mladé lidi, střední 
generaci a také seniory. Svobodné, rozvedené i ovdovělé. Vedení regionu je ve středním věku, 
a proto do služby na regionu a do vedení regionu potřebujeme zapojit mladou generaci. O to se 
poměrně intenzivně snažíme. I proto se jednou za dva měsíce konají bohoslužby vedené mládeží. 
Celé bohoslužby zajišťují mladí lidé od nás z regionu, případně s pomocí odjinud.

Na rozdíl od jiných regionů, kam chodí lidé žijící v okolí, z regionu Střed bydlí v centru nebo 
v širším centru Prahy jen menší počet členů – většina jich na region dojíždí. Toho si vážíme, ale 
zároveň chceme oslovit a získat na region lidi, kteří žijí v okolí.

Na regionu se snažíme podporovat a navzájem se povzbuzovat v užívání duchovních darů. 
Důležitou součástí regionu jsou chvály a uctívání.
Každé léto máme pravidelnou společnou letní dovolenou s hojnou účastí členů i hostů. Mnoho 

členů regionu je zapojeno do služby Royal Rangers. Jak současný, tak minulý velitel 35. přední 
hlídky RR je členem našeho regionu.

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

Několik sourozenců z našeho regionu se věnuje službě Izraeli.
Máme youtube kanál KS Praha Střed, kde je několik stovek vlastních videí s biblickým vy-

učováním, rozhovory apod.

HODNOCENÍ MINULÉHO ROKU
Po době covidu a všech omezeních jsme se snažili v plné míře obnovit fungování regionu. Mohli 
jsme pokračovat v našem nádherném sále v Korunovační ulici č. 6. Začali jsme pravidelně po-
řádat bohoslužby vedené mládeží, a dokonce se nám s pomocí Kristýny Paskové z regionu Sever 
podařilo zformovat mládežnickou kapelu! Ta sice vydržela jen do léta 2022, ale ukázalo se, že je 
to možné. Starší se několikrát sešli s mládeží regionu na společném obědě.
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Začala fungovat nová domácí skupinka v Podolí pod vedením Daniela Gawlika. Opět jsme 
měli požehnanou sborovou dovolenou s regionem Hostivař! Během jara a léta se také začala 
rozvíjet evangelizační služba pod vedením Marcela Němce.

VýHLED DO BUDOUCNA
Chceme podporovat mládež, aby se více zapojovala do života regionu a postupně přebírala štafetu. 
Mít pravidelná regionální shromáždění, kde budou mladí lidé kázat, vést bohoslužby, modlit se 
za ostatní, vést chvály atd.

Modlíme za to, abychom byli schopni více oslovovat lidi, kteří žijí v našem okolí. Pořádat akce, 
kam bychom je mohli pozvat. Máme nádherný a světlý sál, který se k tomu dá použít. 

Chceme využít Stromovku a Letnou ke zvěstování evangelia.
Zároveň budeme podporovat všechny skupinky a jejich činnost, bez ohledu na to, kde se 

nacházejí.

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

Zpracoval: Petr Kácha

VýROČNÍ ZPRáVA REGIONU VýCHOD ZA ROK 2021/2022

VEDENÍ
Pastor: Otakar Kunzmann st.
Starší: Otakar Kunzmann ml., Jan Krišica, Petr Nový
Diakoni: Petr a Jiřina Homolkovi, Kristýna Říhová
Vedoucí skupinek: Jaroslav Novák a Jiřina Homolková, Michaela Maratová, Otakar a Marie 
Kunzmannovi, Renata Kunzmannová st., Jan Krišica, Petr Nový, Jana Říhová a Olga Hrdinová, 
Viktor Kunzmann

DALŠÍ SLUŽBY
a) dětem: Noemi Krišicová, Renata Kunzmannová ml., Andrea Címlová, Kateřina Homol-

ková, Tereza Ondráková, Antonie Hrdinová, Marie Kunzmannová, Michal Ženíšek
b) chvály: Benjamin Drápal, Anna Šindelářová, Jakub Homolka, Otakar Kunzmann ml., Jo-

hana Piksová, Veronika Zárubová, Antonie Hrdinová, Viktor Kunzmann, Radka Novotná, 
Anna Homolková, Martin Šindelář, Petr Homolka a hosté

c) pokladník: Petr Homolka
d) příprava večeře Páně: Petr a Jiřina Homolkovi, Kristýna Říhová
e) zástupce za region ve mzdové komisi: Alena Voltová
f) zástupce v grantové komisi: Vít Záruba
g) zástupce v misijní radě: Rút Vávrová
h) kázání: Otakar Kunzmann st., Otakar Kunzmann ml., Petr Nový, Jan Krišica, Benjamin 

Drápal, Michel Jabali, Zuzana Mourková, hosté: Lubomír Ondráček, Jan Adamec, Miloš 
Kačírek ml., Vojtěch Urban, Věra Hájková

i) regionální modlitebně-prorocký tým: Libuše Mašlejová, Jana Říhová, Jaroslav Novák, 
Andrea Címlová, Růžena Poborská, Karel Holub
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j) další specifické služby na regionu: 
vedení shromáždění: Zuzana Mourková, Petr Nový, Petr Hrdina st., Jaroslav Novák, Jiřina 
Homolková, Otakar Kunzmann st., Aneta Ženíšková
narozeninový servis: Renata Kunzmannová st., Kristýna Říhová, Veronika Zárubová, 
Růžena Poborská, Lucie Zárubová, Magdalena Louthanová
regionální modlitební: Libuše Mašlejová, vypomáhali: Zuzana Mourková, Otakar Kunz-
mann st., Karel Holub
zvučení: Bohuslav Címl, David Záruba, Petr Hrdina ml.
nahrávání kázání: Petr Čihák
nástěnka: Kristýna Říhová
bulletin: Ester a Olga Hrdinovy
promítání: Jakub, Matěj a Daniela Homolkovi, Petr Blecha, František Hrabec
knihovna: Eva Hrabcová
občerstvení po shromáždění: František Hrabec, Petr a Jiřina Homolkovi
praní ručníků: Libuše Mašlejová
dopisovatel do Sborového dopisu: Zuzana Mourková
webmaster: Jakub Homolka

PERSONáLNÍ ZPRáVY
Vstupy: Lenka Nová, Petr Hrdina ml.
Narození: Matyáš Homolka, Eliška Homolková, Samuel Kunzmann
Celkem přibylo: dospělých: 2
  dětí: 3
Výstupy: Petr a Šárka Chvátalovi, Alena Sanislová, Tomáš Bártík, Jan, Johana, Josefa a Julie 
Vraštilovi, Sára Vávrová (přestup na region Hostivař), 18leté děti: Milad Jabali, Klára Loutha-
nová, Dominik Vondra, Eliška Ondráková, Filip Ondrák, Petr Hrdina ml. (přestup do kategorie 
dospělých); Lenka Pospíšilová
Celkem ubylo: dospělých: 7
  dětí: 9
Křty: Kateřina Homolková

Počty členů k 31. 8. 2022
počet dospělých členů ........................................................................................................................... 73
počet pokřtěných dětí (do 18 let) ............................................................................................................4
počet nepokřtěných dětí (do 18 let) .....................................................................................................17
počet členů dlouhodobě v zahraničí apod. ........................................................................................11

FINANČNÍ ZPRáVA ZA OBDOBÍ 09/2021 – 08/2022 
REGIONU VýCHOD (V CELýCH KČ)

2020/21 2021/22
Příjmy
Desátky 2 002 080 1 949 013
Ostatní - 5 810
Celkem 2 002 080 1 954 823
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Výdaje
Podíl na společ. sb. výdajích 390 406 380 058
Podíl na misijním fondu 80 083 77 961
Podíl na výdajích mládeže 90 094 87 706
Podíl na stavebním fondu 200 208 194 901
Podíl na darech navenek 60 062 58 470
Mzdy vč. mandát. smluv 251 536 284 592
Nájemné 29 555 133 245
Režie 152 037 172 522
Dary celkem 328 000 268 098
Členské příspěvky (CKS,KMS) 35 760 33 828
Celkem 1 617 741 1 691 380
Výsledek hospodaření 384 339 263 443
Zůstatek na účtu k 31. 8. 2 621 321 2 884 763

Dary ven nad 5 tis.
Křesťanské společ. mládeže 20 000
Dobrý Anděl 72 000
Aliance pro rodinu 120 000
Mládež pro Krista 20 000
Teen Challenge – CDM 6 000
35. hlídka Royal Rangers 20 000
ostatní dary 1 000
Dary uvnitř sboru
podpora výuky Č. J. pro Ukraj. 9 098

AKCE A SPECIáLNÍ ČINNOSTI BěHEm ROKU

PRO REGION
• Podzimní výjezd žen 
• Kdo přijde na večeři
• Večeře pro služebníky (jako forma poděkování pro všechny, kdo na regionu slouží)
• Natočení druhé řady videí nazvané „Životní rozhodnutí“ 
• Víkend pro mladé rodiny

Regionální dovolená 
Poslední červencový týden jsme zavítali do nám už důvěrně známé chaty MUHU v Jindřichově 
v Jizerských horách. Ovšem to, že jsme byli na stejném místě, nemuselo nutně znamenat, že jsme 
si odvezli stejné zážitky. I když je v Bibli psáno, že Bůh je stejný včera, dnes i navěky, tak zároveň 
platí, že dělá nové věci. Snad všichni jsme od něj mohli během týdne něco nového přijmout. 
Zatímco jedním z loňských témat byl odpočinek, nyní jsme měli během společných večerů pří-
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ležitost zamýšlet se nad tím, jak si uspořádat každodenní úkoly tak, abychom je nejen zvládli, 
ale aby v nich byl Bůh oslavený a abychom zároveň měli dostatek sil do dalších dní. Pomohl nám 
v tom pastor KS Mozaika v Hradci Králové Jakub Limr, který spolu s rodinou přijal pozvání 
na naši společnou dovolenou. Po tři večery jsme se zabývali tématy Omezená kapacita, Chraň 
svůj oheň a V Božích rukou, v Božích službách. Ani letos jsme nevynechali příležitost vyrazit na 
výlety, zahrát si volejbal, vyzkoušet si střelbu z luku a popovídat si. Menší děti, kterých bylo na 
dovolené nemálo, mohly v rámci hry, na kterou si již tradičně vyhrazujeme jedno odpoledne, 
pomoci hledat Josefovi a Marii Ježíše. Krom radosti, že Ježíše našly, na ně čekala i bohatá odměna. 
Jsme za společný čas moc vděční a těšíme se na příští léto.

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 dětského alba chval Kde bydlí Bůh
d) Finanční podpora festivalu Na Výšinách 2022
e) Finanční podpora Royal Rangers
f) Finanční spoluúčast na sborových akcích pořádaných pro ukrajinské uprchlíky
g) Regionální sbírka na Ukrajinu
h) Sbírka na Teen Challenge 
i) Finanční podpora letních táborů a akcí pořádaných sborovou mládeží

HODNOCENÍ mINULÉHO ROKU
Zdálo se, že nový školní rok začne pro náš region radostněji něž dva roky předešlé. Covid 
ustoupil a život se začal vracet do normálu. Ano, covid sice ustoupil, ale život nám přinesl jiné 
výzvy. Nejprve jsme se museli duchovně postavit za mladou dívku, členku regionu, která bojo-
vala s anorexií. Říká se, že konec dobrý, všechno dobré, a v tomto případě to platilo dvojnásob. 
Díky Bohu slečna svůj boj s anorexií vyhrála, a navíc se nechala – jako důkaz, že Bohu opravdu 
patří – na podzim pokřtít. Druhá výzva byla také z oblasti zdraví. U další členky našeho regionu 
došlo k náhlé břišní příhodě. Byla to tak závažná situace a stav, že tato žena musela být oka-
mžitě operována a její život byl v ohrožení. I v tomto případě můžeme Bohu jen a jen děkovat, 
že vyslyšel modlitby svého lidu a tuto ženu nepovolal k sobě. Zbytek roku již probíhal celkem 
poklidně – pokud nepočítáme změnu vedoucího regionálního modlitebně-prorockého týmu, 
dvou vedoucích skupinek, získání nového vedoucího bohoslužeb, změnu na postu pokladníka 
a založení regionálního Facebooku. 

Co se kázání týče, tak kromě „tradičních“ kázání jsme měli i sérii kázání nazvanou „Boží 
uzdravení, mýtus nebo realita?“ Bylo to snad poprvé, co jsme takový formát na regionu využili. 
Formát, kdy jsme se rozhodli prozkoumat jedno téma, a to pohledem více kazatelů. 

Za zmínku stojí i následující aktivity: Návštěva Petra Zůny, jednoho z koordinátorů sborových 
modliteb za rodinu a manželství. Nově jsme se začali poslední neděli v měsíci modlit za rodiny a za 
muže (už se takto modlíme za děti a rodiny z Dobrého anděla). Na podzim proběhlo vyhodnocení 
služby starších po 7 letech. Z našeho regionu se toto vyhodnocení týkalo jen vedoucího regionu, 
ostatní starší této hranice ještě nedosáhli. O Vánocích jsme všem dětem z regionu nadělili malé 
dárky a v červnu jsme měli na návštěvě děti z Teen Challenge. 
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HODNOCENÍ VEDOUCÍHO SLUŽBY DĚTEM
Ve školním roce 2021/2022 jsme si jako nedělka užívali, že se můžeme normálně scházet. Opět 
jsme měli jen jedno oddělení, a tak nejmladšímu byly 4 roky a nejstarší 11 let. Myslím, že to pro 
nás pro všechny bylo obohacením. Děti rády vyráběly a tancovaly, pozorně naslouchaly příbě-
hům, přemýšlely nad tím, o čem jsme si povídali, a někdy se o to i podělily s ostatními. Pracovali 
jsme s Biblí, v čase modliteb se sem tam někdo z dětí také zapojil, některé děti se pilně učily verše 
a opakovaly si téma nedělky vyplňováním pracovního sešitu. Kromě duchovních pokladů, které 
děti do života získaly, jsme společně dvakrát naplnili truhličku diamanty za naučené verše a další. 
Za odměnu jsme vyrazili na dva výlety – do Toulcova dvora a do Krtkova světa.

HODNOCENÍ VEDOUCÍHO REGIONÁLNÍHO MODLITEBNĚ-PROROCKÉHO TÝMU
Jsem moc vděčná za tento tým, že se můžeme scházet a že si nás všechny Bůh používá. Kolikrát 
jsme překvapení, jakým způsobem se doplňujeme jako tělo. V minulém roce se nám podařilo 
sejít se třikrát. Přišlo nám několik obrazů a výkladů. O jeden z nich bych se s vámi chtěla podělit. 
Je velkým povzbuzením pro nás všechny. 

Obraz velkého zeleného stromu, buku, a zpracování jeho dřeva, které se musí napařit, aby 
bylo pro další výrobu použitelné, ohebné. Výklad byl, že jsme pevným a stabilním regionem, ale 
abychom byli použitelní, ohební, máme se nechat napařovat, proměňovat Bohem. Když budeme 
tímto procesem procházet, Bůh nás nezlomí. Nalomenou třtinu Bůh nikdy nedolomí. 

VýHLED DO OBDOBÍ 2022/23
Pokud se ve výhledu na rok 2021/22 psalo, že se budeme snažit obnovit běžný provoz a že se 
pokusíme eliminovat případné duchovní ztráty, tak si myslím, že se nám to díky Bohu podařilo. 
Úplně spokojení být ale nemůžeme. Počet členů našeho regionu klesá. Mladí se berou a stěhují se, 
odjíždějí na dlouhodobé stáže do zahraničí a noví lidé se neobrací. To je určitě oblast, na kterou 
se chceme v následujícím roce zaměřit. Věříme, že nám k růstu pomůže nejen znovu oživený 
formát setkání nazvaný 3+2+1, o němž je podrobněji psáno v Almanachu za rok 2016/17, ale 
i nová série kázání o spolupráci, sounáležitosti a jednotě, nazvaná „V jednotě je síla“. Od ledna 
bychom potom rádi zkusili v souvislosti s touto sérií malý experiment. Doufáme, že se k němu 
Bůh přizná, a podaří se nám tak získat pro Boha a do církve nové tváře.

Zprávu zpracovali: Otakar Kunzmann st., Jiřina Homolková, 
Zuzana Mourková, Noemi Krišicová, Libuše Mašlejová
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VýROČNÍ ZPRáVA REGIONU ZáPAD ZA ROK 2021/2022

VEDENÍ
Pastor: Jiří Bukovský
Starší: Petr Zůna, Jakub Černý, Brian McClure
Diakoni: Renata Padevětová
Vedoucí skupinky (Stodůlky): Jiří Bukovský, Sandra Jarolímová, Michal Petras, Richard 
Roušal, Jan a Jana Semilští, Petr Zůna
Vedoucí skupinky (Barrandov): Jakub Černý, Martina Černá, Brian McClure

DALŠÍ SLUŽBY
a) nedělka (Stodůlky): Renata Padevětová, Kristýna Svobodová, Ema Zapadlová

nedělka (Barrandov): Allie McClure, Denisa Dolejšová, Martina Černá, Samantha Bur-
gess, Marek Švácha, Jan Tichavský

b) chvály (Stodůlky): Miroslav Bálek, Jan Gagalík, Jan Knížek, Eliška Ottová, Michal Petras, 
Richard Roušal
chvály (Barrandov): Brian a Allie McClureovi, Miroslav Bálek, Michal Petras, Karolína 
Bálková, Jan a Monika Tichavští, Martin Dolejš, Matthew David

c) pokladník: Renata Padevětová
d) příprava večeře Páně: Zdena Brázdilová
e) zástupce v grantové komisi: Jan Semilský
f) kázání (Stodůlky): Jiří Bukovský, Jakub Černý, Peter Game, Andrej Lapeniuk, Lubomír 

Ondráček, Petr Zůna
kázání (Barrandov): Jakub Černý, Brian McClure, David Symon, David Ptáček, Šimon 
Dittrich, Lubomír Ondráček

g) služba na Barrandově: Jakub a Martina Černí, Brian a Allison McClure, Samantha Bur-
gess, Alena Krejčíková

h) sborový prorocko-modlitební tým: Mirek Jarolím, Bohuslav Zapadlo
i) celosborová nedělka: Renata Padevětová
j) další specifické služby na regionu: 

gratulace k narozeninám: Zdena Brázdilová
vedení shromáždění (Stodůlky): Jiří Bukovský, Richard Roušal, Bohuslav Zapadlo, Petr Zůna
vedení shromáždění (Barrandov): Jakub Černý, Martin Dolejš, Alena Krejčíková, Marek 
Švácha
jazykové korektury: Zdena Brázdilová
chvála s prapory: Markéta Mušínská
příprava občerstvení: Lucie Roušalová, Miroslava Čejková

PERSONáLNÍ ZPRáVY
Vstupy: 4 (Jan a Lucie Gagalíkovi, Gabriela Skalová, Blanka Wichterlová)
Celkem přibylo: dospělých: 4
Výstupy: 2 (Harutyun Asatryan, Daniela Brecherová)
Vyřazení z evidence: 2 (nevstoupivší 18letí)
Celkem ubylo: dospělých: 2
  dětí: 2
Křty: 2 (Marek Švácha, Tomáš Chvojka)



Kristem proměněné životy48 / REGION ZáPAD

Počty členů k 31. 8. 2022
počet dospělých členů ........................................................................................................................... 47
počet pokřtěných dětí (do 18 let) ............................................................................................................0
počet nepokřtěných dětí (do 18 let) .....................................................................................................12
počet členů dlouhodobě v zahraničí apod. ..........................................................................................2

AKCE A SPECIáLNÍ ČINNOSTI BěHEm ROKU

PRO REGION (STODŮLKY)
a) regionální den s výletem a obědem (2)
b) skupinky (4)
c) společná oslava narozenin (1)
d) modlitební

MIMO REGION (STODŮLKY)
a) skupinka čtení Bible s hledajícími
b) sederová večeře
c) skupinka maminek

PRO REGION (BARRANDOV)
a) regionální víkendový výjezd (1)
b) skupinky (2)
c) slavnost Díkůvzdání
d) sobotní výlet (1)

MIMO REGION (BARRANDOV)
a) Lego projekt
b) Velikonoční program pro děti
c) sousedské grilování
d) další evangelizační aktivity…

FINANČNÍ ZPRáVA ZA OBDOBÍ 09/2021 – 08/2022 
REGIONU ZáPAD (V CELýCH KČ)

2020/21 2021/22
Příjmy
Desátky 718 471 789 780
Ostatní 109 112 170 233
Celkem 827 583 960 012

Výdaje
Podíl na společ. sb. výdajích 140 102 154 007
Podíl na misijním fondu 28 739 31 591
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Podíl na výdajích mládeže 32 331 35 540
Podíl na stavebním fondu 71 847 78 978
Podíl na darech navenek 21 554 23 693
Mzdy vč. mandát. smluv 273 737 281 734
Nájemné 99 223 171 846
Režie 36 514 56 717
Dary celkem 17 000 45 600
Členské příspěvky (CKS,KMS) 12 420 12 696
Celkem 733 467 892 403
Výsledek hospodaření 94 116 67 610
Zůstatek na účtu k 31. 8. 1 202 034 1 269 643

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

HODNOCENÍ

CHARAKTERISTIKA REGIONU
Region Západ je menším regionem KS Praha. Dělí se na dvě části, které fungují stále více samo-
statně s výhledem, že časem dojde k rozdělení na regiony dva. Jednu část tvoří vznikající region 
Barrandov, který se schází k samostatným bohoslužbám s průměrnou účastí kolem 16 dospělých. 
V čele stojí dva z regionálních starších – Jakub Černý a Brian McClure. Druhá část je pokračo-
váním původního regionu Západ, která se schází na Praze 13 (Stodůlky). Hlavní zodpovědnost 
za tuto část regionu nesou pastor Jiří Bukovský a starší Petr Zůna. Nedělních bohoslužeb se 
účastní asi 25 osob. Přestože obě části fungují do velké míry samostatně, stále se jedná o jeden 
region se společným vedením, zastoupením na celosborové úrovni a zajištěním řady praktických 
záležitostí. Region Západ (Stodůlky) prochází poslední tři roky výraznou transformací. Změ-
nilo se vedení a dochází k oddělování Barrandova. Region prošel spory ohledně svého dalšího 
směřování. Někteří členové se směřují svou službu jinam, jiní se naopak zapojují ve větší míře. 
Někteří členové se vytrácejí, naopak se bohoslužeb a aktivit regionu účastní výrazný počet lidí, 
kteří nejsou členy. Narůstá také podíl lidí z necírkevního prostředí, kterým region slouží. 

ČÍM MŮŽEME PROSPĚT OSTATNÍM
Velká část členů regionu Západ je zapojená do služeb, které se týkají celého sboru nebo sbor pře-
sahují. Miroslav Bálek slouží chvalami na celosborové úrovni a akcích zaměřených na modlitby 
a uctívání v ČR i v zahraničí. Zdena Brázdilová se věnuje jazykovým korekturám. 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, činnosti sboro-
vého učitelského týmu a výuce na Evangelikálním teologickém semináři. Renata Padevětová se 
věnuje službě dětem na celosborové 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. Koordinaci sborového prorocko-modlitebního týmu se nově věnuje Mirek Jarolím. 
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Další členové jsou zapojeni do kurzu užívání duchovních darů nebo školy uctívání (Markéta 
Mušínská, Blanka Wichterlová, Bohuslav Zapadlo). Barrandovský tým získal cenné zkušenosti 
spojené se zakládáním sboru, učednictvím a pořádáním evangelizačních akcí. Jejich zkušenosti 
mohou být obohacením pro další. Součástí týmu je také několik Američanů. Brian McClure se 
kromě služby na Barrandově věnuje také službě na dalších místech v ČR a péči o další americké 
misionáře ve Střední Evropě. 

HODNOCENÍ mINULÉHO ROKU

Region Západ
Minulý školní rok byl rokem výrazných změn, které navazují na vývoj posledních let. V září 2021 
jsme po letech práce na Barrandově začali se samostatnými bohoslužbami na tomto místě. Vě-
říme, že nás Bůh k tomuto kroku vedl, a vidíme v něm požehnání. Bohoslužby na Barrandově 
probíhaly paralelně s bohoslužbami ve Stodůlkách po celý školní rok (s výjimkou tří společných 
bohoslužeb). Na jedné straně to znamená více práce a méně lidí na jedné bohoslužbě Západu, na 
straně druhé zapojení lidí, kteří se dříve nezapojili a účast těch, kteří by jinak nepřišli. 

Obměnou prochází také vedení regionu. Nově byli ustanoveni za regionální starší vedoucí 
barrandovské skupiny – Jakub Černý a Brian McClure. Někteří dřívější regionální vedoucí se 
posouvají k jiné službě, jiní se začínají zapojovat. Scházení regionu neovlivnilo pouze začátek 
samostatného scházení Barrandova, ale i hledání nového místa ke scházení pro stodůleckou 
část regionu. Po delší době zvažování a modliteb padlo v červnu rozhodnutí pro přesun do nově 
zrekonstruovaných prostor BJB na Praze 13. 

Výrazným krokem dopředu bylo obnovení a rozvinutí skupinkového života na regionu. 
V poslední roky na regionu stabilně fungovala pouze jedna skupinka pod vedením Richarda 
Roušala. Na konci roku bylo pravidelně se scházejících skupinek šest (většina ve čtrnáctidenní 
periodě). Dvě vznikly na Barrandově a tři v původní části regionu. Navazovali jsme tak jednak 
na sborovou snahu o obnovení skupinkového života, jednak na vnímanou potřebu skupinkového 
společenství po čase koronavirových omezení. Nově vznikla ve Stodůlkách také skupinka čtení 
Bible s hledajícími. Ve Stodůlkách došlo také k pokusu o rozjezd skupinky maminek. Ta sice 
vznikla, ale pravidelné scházení se nakonec nepodařilo. Celkově se do skupinkového života na 
regionu nově zapojilo asi 27 lidí, kteří předtím skupinku na regionu neměli. Region Západ již 
delší dobu nepořádá regionální dovolené. Během roku jsme ale třikrát pořádali regionální výlet, 
který byl dvakrát spojen i s obecenstvím a hovorem o záležitostech regionu. O Velikonocích 
proběhla také sederová večeře s několika hosty, kteří nejsou členy církve. 

Vývojem prochází i složení regionu. Během roku bylo jak na Barrandově, tak ve Stodůlkách 
pokřtěno po jednom člověku. V obou případech šlo o člověka bez církevního pozadí, který se dále 
zapojuje do života regionu. V obou částech regionu narůstá počet nečlenů, kteří se života regionu 
účastní – ať již věřících nebo hledajících. To je potěšující. Máme naději, že se rozhodnou závazně 
pro následování Krista ve společenství regionu. Méně radostné pak je to, že se někteří členové 
vytrácejí, stěhují či odchází z důvodu odlišných představ o směřování regionu. Na regionu také 
chybí generace mládeže, která by mohla převzít službu na regionu v budoucnu. 

Služba na Barrandově
Během léta jsme jako vedení regionu Západ přijali, že je čas začít od září 2021 se samostatnými 
bohoslužbami na Barrandově. Tyto samostatné bohoslužby se osvědčily a probíhaly po celý 
rok. Pravidelně se zapojuje několik místních členů regionu Západ a také několik sourozenců 
ze sídliště Barrandov, kteří nejsou členy KS Praha. Z členů Západu se jedná o Jakuba a Martinu 
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Černé, Briana a Allie McClureovy, Alenu Krejčíkovou a Samanthu Burgess. Průměrná účast na 
barrandovských bohoslužbách byla 16 dospělých a 6 dětí.

Z významnějších akcí, které rodící se region sám pořádal, můžeme zmínit následující:
• Lego projekt ve spolupráci s místní Církví bratrskou (15.–17. 10.). Kromě Lego projektu 

proběhla také společná nedělní bohoslužba v Kulturním a mateřském centru Barrandov. 
V pátek a sobotu přicházely děti (většinou s rodiči) a stavěly Lego. Při nedělních bohosluž-
bách se postavené Lego slavnostně odhalilo městu. Závěrečné bohoslužby se účastnilo 27 
dospělých a 9 dětí, převážně členů obou církví, ale přišli i pozvaní hosté z řad nevěřících.

• Podzimní slavnost Díkůvzdání v rámci bohoslužby (28. 11.). Na slavnosti zahrála skupina 
Jazz Session a návštěvníci ochutnali dobroty podávané při tomto svátku v USA (včetně 
pečené krůty). V průběhu odpoledne zazněla evangelizační promluva. Covidová opatření 
omezila účast na 20 osob. 

• Velikonoční program pro děti pořádaný s místní římskokatolickou farností a Církví 
bratrskou v prostorách Kostela Krista Spasitele na Barrandově (16. 4.). Účast byla malá 
(do 15 dětí).

• Víkendový výjezd v chatě Bobr u Žacléře (29. 4.–1. 5.). Účastnilo se ho 13 dospělých a 6 dětí. 
Hlavním posláním výjezdu bylo stmelit tým, lépe se poznat, povzbudit se a nasměrovat 
naši společnou službu na Barrandově. V neděli proběhla slavnostní bohoslužba spojená 
se křtem nového člena týmu Marka Šváchy.

• Sobotní výlet (14. 5.). Zúčastnilo se ho asi 20 lidí. Z toho asi třetinu tvořili naši nevěřící 
přátelé. Po cestě přes Prokopské údolí jsme společně opékali buřty.

• Sousedské grilování (17. 6.). Tato oblíbená akce, ke které jsme se vrátili, proběhla na hřišti 
za Komunitním centrem na Barrandově. Něco na gril si s námi přišlo dát kolem 50 lidí. 
Většinu jsme znali, ale přišli i noví lidé. Akci přálo počasí, proto byla účast hojná.

• Slavnostní bohoslužba s regionem Západ s ustanovením starších rodícího se regionu Ba-
rrandov (26. 6.). Kázat přišel Lubomír Ondráček. Na konci bohoslužeb byl Jakub Černý 
a Brian McClure ustanoveni jako starší regionu Západ se zodpovědností primárně za 
práci na Barrandově.

VýHLED DO BUDOUCNA

Západ – Stodůlky
Od září 2022 se region Západ (Stodůlky) začne scházet na novém místě. Jde o nově zrekonstru-
ované prostory ukrajinského sboru BJB na Praze 13. Ke změně místa dochází po téměř dvaceti 
letech. Spolupráce s Komunitním centrem sv. Prokopa patřícím římskokatolické církvi byla velmi 
dobrá, nicméně již delší dobu jsme vnímali, že je čas pro změnu. Na novém místě bude možnost 
scházení i během týdne, což v komunitním centru nešlo, a vyhlížíme také nové možnosti ke 
službě našemu okolí. 

Nadále zůstává výzva jednoty spojená se změnami na regionu a rozdílnými pohledy, které nás 
poslední tři roky provázely. V novém roce proto chceme čas věnovat modlitbám a vyjasňování 
společné vize. Chceme hledat, jak být soudržným společenstvím spojeným v lásce a jak účinněji 
sloužit svému okolí. Důležité místo v tom mají skupinky, které plánujme dále rozvíjet, ať už 
v rámci společenství nebo s orientací navenek (čtení Bible s hledajícími, maminky, učednictví). 
Modlíme se také za novou generaci, která by mohla převzít štafetu ve službě na regionu. 



Kristem proměněné životy52 / PROJEKTY

Západ – Barrandov
V následujícím roce chceme pokračovat se samostatnými bohoslužbami na Barrandově. Máme 
za to, že se na Barrandově zrodil fungující tým lidí, kteří mají touhu působit na zdejším sídlišti. 
Tým má i vedení v podobě nově ustanovených starších. Pokud bude účast na bohoslužbách 
růst a bude se dařit i skupinkovému životu, mohl by v následujícím období vzniknout nový 
samostatný region.

Zpracoval: Jiří Bukovský a Jakub Černý (s pomocí dalších vedoucích)

PROJEKTY

Protože sbor pořádá různé aktivity, které nespadají přímo pod nějaké středisko a byly vedeny 
jako zakázky pod střediskem centrum, čímž zkreslovaly celkový výsledek střediska, bylo pro 
ně vytvořeno speciální středisko. V novém roce zde bude účtována Radost v ulicích a Pomoc 
ukrajinským uprchlíkům. Dále zde zůstává rezerva po zrušení regionu Černý Most.

Lubomír Ondráček

FINANČNÍ ZPRáVA ZA OBDOBÍ 09/2021 – 08/2022 PROJEKTY

2020/21 2021/22
Příjmy
Převod zůstatku z akce „Radost“ 130 161

Výdaje
dar – NF KMS (Ukrajina) 50 000
Mzdy (mand.sml.) 95 504
Celkem 95 504 50 000
Výsledek hospodaření -95 504 80 161
Zůstatek na účtu k 31. 8. 2022 498 395 578 555



ALMANACH 2021/2022


	cover
	almanach_2022_opraveny_web

