
Vize
KMS slouží k vzájemnému 
dorozumění křesťanských 
pracovníků, kteří usilují 
o misii a o jednotu křesťanů 
ve světle Písma. Chce napo-
máhat k duchovnímu růstu 
a vzdělávání křesťanů 
a místních sborů.
KMS chce sloužit Božímu 
lidu. Snaží se o prohloubení 
vztahů mezi křesťany 
a usiluje o probuzení.

Hodnoty
 Spolupráce     Svoboda   

 Vztahy     Pravda

Okruhy èinnosti
 Křesťanská konference 

a ostatní akce
 Časopis Život víry
 Kurzy Alfa
 Manželské večery 

a kurzy Příprava 
na manželství

 Modlitební aktivity
 Vysílání misionářů
 Český studijní 

překlad Bible
 Vydavatelská činnost
 Internetové knihkupectví
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a usiluje o probuzení.
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Pracovníci KMS a Nakladatelství KMSKMS KMS
byla založena v prosinci 
1989. V současnosti ji tvoří 
36 sborů sedmi denominací, 
řada křesťanských organi-
zací a individuálních členů.
KMS je členem České evan-
gelikální aliance.

Užší výbor KMS

Jaroslav Šelong 
kazatel AC Agapé Český Těšín  

předseda KMS

Ing. Petr Šimmer 
kazatel CB Litvínov 

místopředseda KMS

Ing. Lubomír Ondráček 
pastor KS Praha

tajemník KMS

Jakub Limr, DiS.
pastor KS Mozaika 

Hradec Králové

Ing. Lubomír Ondráček,
tajemník KMS a jednatel 
nakladatelství KMS (částeč-
ný úvazek), v KMS pracuje 

od r. 1991   Zodpovědnost: Koordinace 
práce KMS a realizace všech akcí, kon-
takty s domácími křesťany a církvemi, 
styk se zahraničím, ekonomika, člen 
redakční rady Života víry. Kázal a vedl 

semináře ve sborech různých církví  
 Sbor: KS Praha (je pastorem sboru)

Hana Kratochvílová, 
v květnu 2010 převzala 
funkci tajemnice KMS 
(částečný úvazek), v KMS 

pracuje od r. 2010   Zodpovědnost: 
Koordinace práce KMS a realizace akcí, 

kon takty s domácími křesťany a církvemi 
 Sbor: CB Praha-Jižní Město, misijní 

stanice Skalka

Ing. arch. Tomáš Dittrich, 
šéfredaktor časopisu  Život 
víry, hlavní redaktor nakla-
datelství, v KMS pracuje od 

r. 1990   Zodpovědnost: Organizační 
a redakční zajištění časopisu, 
hlavní redaktor nakladatelství, 
tiskový mluvčí KMS, modlitební 
koordinátor. Je členem rady kurzů 
Alfa a Rady ČEA  

 Sbor: KS Praha (je starším, 
vede pravidelný cyklus přednášek 
Základy křesťanského života)

Lenka Zimová, 
administrace, v KMS 
pracuje od r. 1997  

 Zodpovědnost: 
Administrace a distribuce časopisu 
a zvukových nosičů, inzerce  

 Sbor: CB  Praha 1

Mgr. Tomáš Coufal,
redaktor, v KMS pracu-
je od r. 2002  

 Zodpo vědnost: 
Redakční práce, korektury, aktua-
lizace webových prezentací  

 Sbor: KS Praha

Věra Ondráčková,
distribuce (částečný úvazek) 
v KMS pracuje od r. 2004  

 Zodpovědnost: Distribuce 
knih a časopisu   Sbor: KS Praha

Bc. Milena Černá, 
účetní (částečný úvazek), 
v KMS pracuje od října 2007  

 Zodpovědnost: Účetní KMS, 
Života víry a Nakladatelství KMS  

 Sbor: KS Praha

Externí 
spolupracovníci

Ondřej Pumr, grafik 
(pracuje jako OSVČ), 
v KMS pracuje od r. 2007  

 Zodpovědnost: Sazba 
časopisu a knih, technická spolupráce 
na tvorbě časopisu   Sbor: KS Praha

Vladimír Vácha
 Koordinátor modlitebních aktivit, 

pomoc při organizaci akcí, správa inter-
netového obchodu

Ing. Miloš Poborský
 Vedoucí české kanceláře kurzů Alfa

Pracovníci KMS a Nakladatelství KMS



22. Křesťanská 
konference
4. – 6. července, 
Praha

Nejvýznamnější 
každoroční akce 
KMS, již 22. Křes-
ťanská  konferen ce, 
shromáždila 
křesťany z většiny 
církví i oblastí naší 
země a oproti roku 
2008 zazname-
nala další nárůst 
účasti. Kapacita 
sálu cca 800 osob 
byla u některých 
programů zcela 
vyčerpána. 

Hlavním řeč-
níkem byl opět 

zakladatel sborů a známý křesťanský autor 
a vedoucí, Američan Alan Vincent. Také posel-
ství českých řečníků měla vyváženou kvalitu. 
Jako každým rokem, i v roce 2009 byla kon-
ference festivalem českých evangelikálních 
nakladatelství a aktivit. 

Významnou událostí bylo uvedení na trh 
prvního kompletního vydání Českého studij-
ního překladu Bible.

Akci spolupořádala Česká evangelikální 
aliance.

„Křesťanské konference si vážím jako místa, 
kde se scházejí křesťané z různých denominací, 
kteří mají na srdci misii a probuzení.“

Petr Horáček, JB Liberec, výkonný 
ředitel Nadace Mezinárodní potřeby

„Odvezl jsem si živější a  reálnější naději pro 
probuzení v České republice.“

Jaroslav Pípal, starší KřSb Olomouc

„Tím, že jsme každý jiný, se můžeme vzá-
jemně obohacovat. Když něco sdílíme společně, 
můžeme cítit jednotu - ve chvalách i v tom, 
co přijímáme.“ 

Elen Kožinová, 
bývalá redaktorka TWR

Seminář Alfy 
a rodinných kurzů
31. ledna, Praha

 Setkání s více než 80 účastníky 
potvrdilo, že je u nás o kurzy 
Alfa trvalý zájem. Zájem o kurz 
Manželské večery začal narůstat. 
Vrcholem akce bylo první veřejné 
představení iniciativy pro rok 
2013 „Zveme Česko na večeři“.

„V našem původně devítičlen-
ném společenství jsme na kurz Alfa 
pozvali 50 lidí. Tak u nás vznikla 
nová stanice AC, protože po skon-
čení kurzu bylo potřeba pečovat 
o skupinu cca 30 lidí.“

Martin Havránek, 
AC Bystřice pod Hostýnem

„Na našem kurzu nebyla dra-
matická obrácení, ale přesto jsem 
viděla zázraky - znovuzrození 
i proměněné životy.“

Alena Nažková, CB Český Těšín

Moc Boží 
přítomnosti III
8. – 9. května, Praha

Konferenci s více než 200 účast-
níky vedla Tony Kalmová s týmem 
spolupracovníků z Nizozemska. 
Víkendové setkání navázalo na 
předchozí stejnojmenné akce 
a bylo věnováno tématu vnitřního 
uzdravení.

Světový den 
modliteb
31. května, Praha

Přibližně 800 účastníků z různých 
sborů a církví (z celkových při-
bližně 300 milionů celosvětových 
účastníků) zaplnilo historickou 
Betlémskou kapli. Shromáždění 
vyznávali hříchy našeho národa 
a hledali proměnu církve i spo-
lečnosti. Významnou součástí 
shromáždění bylo chválení Boha 
zpěvem.

Akci spolupořádala Česká 
evangelikální aliance.

„V Betlémské kapli bylo stejné 
pomazání jako v Jeruzalémě. 
Hořela Božím ohněm.“

Alena Krausová, 
Dům modlitby Jeruzalém

„Bůh pláče nad stavem čes-
kého sijónu i nad stavem českého 
národa. Jen pokání je cesta ke 
změně.“

Petr Šimmer, kazatel CB Litvínov

Koncert chval 
Jiřiny Markovové 
se skupinou
6. července, Praha

Samostatné vystoupení uzavřelo 
Křesťanskou konferenci. 

Dětská konference
4. – 6. července, Praha

Paralelní akce ke Křesťanské kon-
ferenci se konala podesáté. Účast-
nilo se jí rekordních 200 dětí (158 
školních a 48 předškolních, akce 
byla vyprodaná) a 56 dospělých 
pracovníků. Nejstaršímu oddělení 
kázal také Alan Vincent.

„Nejvíc mě oslovila touha dětí 
následovat Pána Ježíše, jejich nad-
šení do chval, opravdovost a spon-
taneita v reakci na Boží jednání.“ 

Radka Fleková, AC Kolín

„Velkou radost mi udělalo 16 
dětí, které reagovaly na výzvu ke 
spasení.“

Ráchel Bícová, Sdružení Samuel, 
hlavní organizátor akce 

„Je krásné vidět, jak se nám 
někteří dlouholetí účastníci DK 
proměnili ve zkušené praktikanty.“ 

Vladimír Hoblík, 
pastor KS Praha-střed

Akce

Hlavní řečník KK Alan Vincent

Šófaristé všech církví, spojte se...
(Světový den modliteb v Betlémské kapli) 

Účastníci Dětské konference
se učili spolupracovat



 Členské příspěvky 

AC Agapé 20 000 Kč

AC Bohumín 6 500 Kč

AC Frýdek-Místek 3 500 Kč

BJB Cvikov 3 000 Kč

CB Litvínov 8 100 Kč

ČCE Teplá u Toužimě 6 000 Kč

ECM Jihlava 3 000 Kč

ECM Litoměřice 2 200 Kč

ECM Vilová 9 945 Kč

KCR Heřmánek 1 000 Kč

KS Aš 3 600 Kč

KS Brno 5 800 Kč

KS Děčín 6 500 Kč

KS Horažďovice 3 500 Kč

KS Hradec Králové 10 000 Kč

KS Cheb 1 200 Kč

KS Jindřichův Hradec 1 200 Kč

KS Jirkov 6 000 Kč

KS Klatovy 4 500 Kč

KS Krnov 1 620 Kč

KS Kutná Hora 12 000 Kč

KS Nymburk 6 000 Kč

KS Ostrava 10 000 Kč

KS Pardubice 1 100 Kč

KS Plzeň 3 000 Kč

KS Praha 97 300 Kč

KS Rakovník 1 800 Kč

KS Turnov 12 500 Kč

KS Žďár n.Sázavou 4 300 Kč

YWAM ČR 1 800 Kč

Individuální členové 31 900 Kč

Celkem 288 865

 Dary na činnost KMS

CB Frýdlant n. Ostravicí 165

Soukromí dárci 146 060

Celkem 146 225

 Dary na akce KMS

Soukromí dárci 8 109

 Dary na 
Křesťanskou konferenci

Soukromí dárci 26 952

 Dary na Světový den 
modliteb

U Kapličky, spol. s r. o. 1 111

Soukromí dárci 77 609

Celkem 78 720

 Dary na službu
C. Jimenéze v ČR 

AC Agapé 4 800

AC Bohumín 2 000

AC Uherský Brod 5 850

KC Příbram 10 000

KS Děčín 10 936

KS Klatovy 6 000

KS Žďár nad Sázavou 5 510

MS KS Frenštát p. Rad. 5 000

Anonymní dárce 3 500

Celkem 53 596

 Dary na Worship.cz 

KC Český Těšín 3 000

Soukromí dárci 51 130

Celkem 54 130

Aktivity

Přehled darů a přijatých členských příspěvků za rok 2009

Kurzy Alfa, Manželské večery 
a Příprava na manželství
Celkově se v ČR konalo přibližně 70 kurzů 
(35 v každém pololetí). 

Rada kurzů Alfa, která svou práci koordi-
nuje s KMS, ale pracuje samostatně, pokračo-
vala v přípravách na celostátní kampaň „Zveme 
Česko na večeři“, která se uskuteční v roce 
2013.

Výrazně rostl zájem o kurz Manželské večery 
a o kurz Příprava na manželství. Manželské 
večery pořádalo už více než 40 společenství 
sedmi denominací, celkový počet registrova-
ných kurzů se během roku zdvojnásobil. Nárůst 
byl i ve velikosti kurzů, dosud se Manželských 
večerů zúčastnilo  přibližně 1200 párů.

Koordinace modlitebních 
aktivit
Modlitební konference Mokon
Modlitebně-postní stráž společenství

Rozpis stráže je pravidelně uveřejňován na 
adrese http://mostra.kmspraha.cz a v časopise 
Život víry.
Modlitby za poslance a senátory

K modlitbám je možné se přihlásit na adrese 
http://mostra.kmspraha.cz.

Vysílání misionářů
KMS založila Nadační fond KMS, který se 
zabývá vysíláním a podporou misionářů 
a humanitární pomocí. Ten vydává vlastní 
výroční zprávu. Viz také www.nfkms.cz.

Cesta ke zdravé 
intimitě
turné americké psycholožky 
Pauly Rinehartové

25. září – 4. října

Z hlediska tématu průkopnická 
akce zaměřená na sexualitu. Řeč-
níkem pražského semináře, který 
měl asi 100 účastníků, byl kromě 
Pauly Rinehartové také český psy-
cholog Pavel Raus.

„Mimomanželský sex je lev-
nou náhražkou, která nepřináší 
tu lásku, kterou potřebujeme. 
Cítila jsem, že účastnice hladoví 
po tom, aby se o podobných osob-
ních věcech mezi křesťany otevřeně 
mluvilo.“

Paula Rinehartová, psycholožka 
a autorka úspěšných knih 

„Všeobecná reakce mužů byla, 
že jsou to velmi důležitá témata, 
o kterých se ale ve sborech mnoho 
nemluví nebo docela mlčí.“ 

Pavel Raus, psycholog a pastorační 
poradce, organizace Paraklétos

Worship.cz
10. října, Brno

První akce svého druhu byla při-
pravována přes rok a půl. Byla 
zaměřena výhradně na české 
písně a celkově na kreativitu 
v uctívání. Kapely Deep Inside 
a R. E. J. spolu s pěveckým sbo-
rem doprovázely vybrané sólové 
zpěváky. Ze 450 účastníků byla 
desetina účinkujících.

„Měla jsem radost z plného 
sálu. Hodně mě potěšilo vidět lidi 
z různých kapel, cítila jsem jejich 
podporu.“ 

Jiřina Markovová, zpěvačka, 
iniciátorka projektu

„Vyskytovaly se tu silné 
momenty i standardní hudební 
čísla, všechno dohromady tvořilo 
pěknou mozaiku.“

Hana Pinknerová, spisovatelka 

„Iniciativa je dalším indikáto-
rem toho, že v oblasti chval u nás 
dochází k obnově a postupnému 
zapojení nové generace. Mys-
lím, že Worship.cz má potenciál 
růstu.“ 

Tomáš Coufal, redaktor Života víry

Modlitební 
konference Mokon
20. – 21. listopadu, Praha

Každoročně pořádaný Mokon, 
celkově dvacátý, měl přes 100 
účastníků z 28 sborů sedmi 
církví. Konferenci vedl mezide-
nominační tým v čele s Milošem 
Kačírkem z KS Praha.

Vedoucí KMS poslali po 
Mokonu děkovné dopisy premi-
érovi a ministru financí ČR, kde 
mj. (citát je z dopisu premiérovi 
Janu Fischerovi) uvedli: 

„Vaše osobní 
morální postoje, 
postoj odpovědné 
služby, rozhodné 
odmítání korupce 
i nadměrného 
zadlužování 
budoucích gene-
rací jsou pro nás 
výrazem lásky 
k pravdě...“

Iniciátorka projektu Worship.cz 
Jiřina „Gina“ Markovová při vystoupení na akci



Rekapitulace
 Členské příspěvky 288 865 31,95 %

 Dary na činnost KMS 146 225 16,18 %

 Dary na akce KMS 8 109 0,90 %

 Dary na KK 26 952 2,98 %

 Dary na Svět. den modliteb 78 720 8,71 %

 D. na službu C. Jimenéze v ČR 53 596 5,93 %

 Dary na Worship.cz 54 130 5,99 %

 Dary na kurzy Alfa 21 028 2,33 %

 D. na Pozvání národa na večeři 17 838 1,97 %

 Dary na vydávání Života víry 208 540 23,07 %

 Celkem v Kč 904 003

 Dary na kurzy Alfa

Soukromí dárci 21 028

 Dary na iniciativu
Pozvání národa na večeři

Slovo života Brno 10 000

Soukromí dárci 7 838

Celkem 17 838

 Dary na vydávání ŽV

O. s. Effatha Praha 1 000

Maranatha, o. s. 12 000

Value added, a. s. 20 000

Word to all 48 823

Soukromí dárci 126 717

Celkem 208 540

Všem dárcům za jejich štědrost děkujeme.
Zvláště děkujeme partnerům a mecenášům KMS.

Účetní zpráva 
KMS za rok 2009

KMS účtuje v podvoj-
ném účetnictví a má účetní 
agendu vedenou středis-
kově podle jednotlivých 
druhů činnosti. Tato zpráva 
je předkládána v zjednodu-
šené formě a jsou uváděny 
pouze údaje před desetinnou 
čárkou. 

K 31. 12. 2009 činila 
aktiva 1 876 016 Kč 
a pasiva 1 874 099 Kč. 

Vlastní jmění  organizace 
činilo 1 203 041 Kč. Výnosy 
roku 2009 činily 3 142 762 Kč 
a náklady činily 3 140 845 Kč. 
KMS dosáhla účetního zisku 
1 917 Kč (po zdanění). 

Základ daně činil 
318 819 Kč. Po  uplatnění 
 snížení základu daně 
o zákonných 300 000 Kč byla 
zaplacena daň 3 600 Kč. 

Jednotlivá  střediska 
 dosáhla následujících 
 hospodářských výsledků:

Hospodářská činnost 
(inzerce, typografické 
zakázky, prodej zboží)
výnosy 809 175 Kč, 
náklady 525 515 Kč, 
zisk 283 659 Kč.

Hospodaření
Režie KMS
výnosy 433 036 Kč, 
náklady 393 369 Kč, 
zisk 39 667 Kč.

Akce KMS
výnosy 433 058 Kč, 
náklady 496 742 Kč, 
ztráta 63 684 Kč.

Křesťanská 
konference
výnosy 437 840 Kč, 
náklady 424 978 Kč, 
zisk 12 861 Kč.  

Kurzy Alfa 
a Manželské večery
výnosy 46 956 Kč, 
náklady 88 501 Kč, 
ztráta 41 545 Kč.

Časopis Život víry
výnosy 982 695 Kč, 
náklady 1 211 738 Kč, 
ztráta 229 042 Kč.

Zpracovali: 
Ing. Lubomír 
Ondráček 
a Bc. Milena Černá

Zpráva revizní 
komise
ve složení: Mgr. Luděk 
Richter a Ivo Chaloupek

 Dne 17. března 2010 
byla provedena kontrola 
účetnictví KMS. Účetnic-
tví je vedeno v soustavě 
podvojného účetnictví 
v softwaru Xaverius.
1. Předložené doklady 
a zaměření kontroly

 účetní závěrka 
 za rok 2009

 účetní doklady

2. Zjištění
a) Účetní výkazy

Byla kontrolována roz-
vaha, výkaz zisku a ztrát, 
příloha za rok 2009. Byly 
kontrolovány konečné 
zůstatky těchto sestav 
a rozvahových účtů. 
Všechny zůstatky odpo-
vídají účetnictví a i po 
formální stránce jsou tyto 
výkazy v pořádku. 
b) Účetní doklady

Byla provedena 
kontrola pokladních 
dokladů za měsíc čer-
venec 2009 (příjmové 
doklady č. 46–61, výda-

jové doklady č. 79–113) 
a říjen 2009 (příjmové 
doklady č. 70–84, výda-
jové doklady č. 124–150). 
Byly zkontrolovány 
všechny přijaté faktury za 
rok 2009. Zjištěné drobné 
nedostatky byly na místě 
opraveny.

3. Závěr
Účetnictví KMS je 

vedeno v souladu s plat-
nými předpisy, kontro-
lou nebyly zjištěny žádné 
nedostatky v účetnictví 
ani v hospodaření KMS. 
V roce 2009 skončilo 
hospodaření KMS se 
ziskem 5 517 Kč. Účetní 
zisk vznikl mimořádnými 
výnosy ve výši 330 440 
Kč. Bez těchto mimořád-
ných výnosů by hospoda-
ření skončilo ve výrazné 
ztrátě. Při shodných 
nákladech jako v loňském 
roce a bez mimořádných 
 příjmů doporučujeme 
hledání nových finanč-
ních zdrojů.

Mgr. Luděk Richter 
a Ivo Chaloupek
V Praze 
17. března 2010

Český studijní 
překlad Bible
KMS iniciovala překlad Nové smlouvy 
a založila Nadační fond překladu Bible, 
který koordinuje práce na Českém studij-
ním překladu. 

Tyto práce 
vyvrcholily prv-
ním komplet-
ním vydáním 
Českého stu-
dijního pře-
kladu, který byl 
na trh uveden 
na Křesťanské 
konferenci. 
Zároveň začaly 
práce na jeho elektronickém zpřístupnění 
a na revizi.

NF překladu Bible vydává vlastní 
výroční zprávu. Viz také www.biblecsp.cz.

Časopis Život víry
a vydávání knih 
jsou prezentovány samostatně 
na poslední straně této zprávy.

MS.

y ,
k 283 659 Kč. d

.

Překladatelé Antonín Zelina 
(vpravo) a Michal Krchňák 
při prezentaci ČSP na KK

Ředitel NF překladu Bible Michal Klesnil, 
předseda KMS Jaroslav Šelong a tajemník ČEA Jiří Unger 
se modlí za požehnání čtenářů právě vyšlého díla



Vydavatelská činnost

Časopis Život víry
Život víry je jediný český mezidenomi-
nační měsíčník. Čtou ho křesťané ze 
všech u nás působících církví.

Podle našich průzkumů měl Život 
víry kolem sedmi tisíc čtenářů.

Viz také www.zivotviry.cz.

Vydávání knih
KMS je 100% vlastníkem Nakladatelství KMS, 
s. r. o., které se zabývá vydáváním a distribucí 
knih, CD a DVD. 
Ze svého zisku podporuje činnost KMS. 
Nakladatelství provozuje internetové 
knihkupectví (http://knihy.kmspraha.cz) 
a prodej na akcích.

První kompletní vydání 
Českého studijního 
překladu Bible
Po sedmnácti letech prací překladatelského 
týmu a patnácti letech od vydání 
Nové smlouvy vyšla kompletní 
Bible v ČSP s desítkami tisíc 
poznámek a se 70 stranami příloh 
a map. Vazbu navrhl přední český 
výtvarník Aleš Lamr.

Šlo o nejnáročnější 
nakladatelský projekt za celou 
existenci Nakladatelství KMS 
(mimořádně náročná sazba i výroba). 
Na výrobě a na distribuci jsme 
spolupracovali s Českou biblickou 
společností.

V roce 2009 vyšlo:
Nakladatelství KMS, s. r. o.

Bible  
(Český studijní překlad)
Nicky Gumbel:  
Proč Ježíš? 
(6. vydání)
Alan Vincent:  
Dobrý boj víry
Dan Drápal:  
Problémy sytých 
(2. vydání)
Dan Drápal:  
Návod k použití světa
Kay Arthurová:  
Kázání na hoře 
Hana Pinknerová:  
Schválně jsem zaspala
Worship.cz  
(CD)

Nakladatelství KMS, s. r. o., 
ve spolupráci s KMS

Krista Gerloffová:  
Nová knížka 
o starých pokladech

KMS
Cesta ke zdravé intimitě  
(CD-ROM)
Moc Boží přítomnosti III.  
(CD-ROM)

Křesťanská misijní společnost (KMS), Primátorská 41, 180 00 Praha 8   
   tel.:  284 841 922      fax:  284 841 923      e-mail:  info@kmspraha.cz   

   www.kmspraha.cz      www.facebok.com/kmspraha      www.zivotviry.cz      www.facebok.com/zivotviry

   bankovní spojení: ČSOB Praha 1, číslo účtu: 576 955 803 / 0300, variabilní symboly (pro dary):

   682 100 – činnost KMS      682 110 – aktivity KMS (H. Kratochvílová)      682 166 – Křesťanská konference

   682 500 – Světový den modliteb      682 600 – Worship.cz      682 700 – kurzy Alfa      682 2013 – Pozvání národa na večeři

   682 900 – vydávání Života víry      682 990 – redakce Života víry (T. Dittrich)
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