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KMS byla založena v prosinci 1989. 
V současnosti ji tvoří 34 sborů sedmi 
denominací, řada křesťanských organi-
zací a individuálních členů. KMS je 
členem České evangelikální aliance.

Okruhy èinnosti
 Křesťanská konference a ostatní akce
 Časopis Život víry
 Kurzy Alfa
 Iniciativa „Zveme Česko na večeři“
 Kurzy Manželské večery 
a Příprava na manželství

 Modlitební aktivity
 Dlouhodobá spolupráce se zahraničím

Podporujeme
 Vysílání misionářů
 Český studijní překlad Bible
 Nakladatelství KMS
 Internetové knihkupectví

Užší výbor KMS

Jaroslav Šelong 
pastor AC Agapé 

Český Těšín

Ing. Petr Šimmer 
místopředseda KMS

kazatel CB Litvínov

Jakub Limr, DiS.
pastor KS Mozaika 

Hradec Králové

Hana Kratochvílová, 
tajemnice KMS (částečný úvazek), 

v KMS pracuje od r. 2010  

 Zodpovědnost: Koordinace práce KMS 

a realizace akcí, kon takty s domácími křesťany 

a církvemi, styk se zahraničím

 Sbor: Evangelikální sbor Immanuel Praha

Ing. arch. Tomáš Dittrich, 
šéfredaktor časopisu  Život víry, hlavní 
redaktor nakladatelství, 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 od r. 1997   Zodpovědnost: 

Administrace a distribuce časopisu 

a zvukových nosičů, inzerce  

 Sbor: CB  Praha 1

Mgr. Tomáš Coufal, redaktor, 

v KMS od r. 2002   Zodpo věd nost: 

Redakční práce, korektury, aktualizace 

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 r. 2007   Zodpovědnost: Účetní KMS, 

Života víry a Nakladatelství KMS  

 Sbor: KS Praha

Externí spolupracovníci
Ing. Lubomír Ondráček, 
předseda KMS a jednatel 
Nakladatelství KMS, 

v KMS pracuje od r. 1991  

 Zodpovědnost: Ekonomika, 

člen redakční rady Života víry a Rady ČEA 

 Sbor: KS Praha (je pastorem sboru)

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 internetového obchodu

Ing. Miloš Poborský   
 Vedoucí české kanceláře 

kurzů Alfa

Pracovníci KMS a Nakladatelství KMS

Ing. Lubomír 
Ondráček 
předseda KMS

pastor KS Praha



Seminář kurzů Alfa
22. ledna, Praha
Přes 60 účastníků nejméně ze sed-
mi církví mělo možnost vybírat 
mezi různými workshopy, které 

oslovovaly jak zkušené pořadatele 
Alfy, tak zájemce o první sezná-
mení. Předseda Rady kurzů Alfa, 
pastor Michal Vaněk, informoval 
o pokračování příprav na iniciativu 
„Zveme Česko na večeři“, výraz-
nou mezidenominační evangeli-
zační kampaň, do které se v roce 
2013 mohou zapojit stovky sborů 
a farností.

Turné Jana Eriksena 

po českých věznicích
14.–17. února
Norský evange-
lista, bývalý 
zločinec, oslo-
vil několik set 
českých vězňů 
ve čtyřech věz-
nicích. Nejvíc 
účastníků přišlo 
v Kynšperku (150, rekord věznice).

„Domnívám se, že příští rok bude 
o Eriksenovu službu ve věznicích vět-
ší zájem, než bude evangelista moci 
uspokojit. Kaplani shodně uváděli, 
že Jan ,zabodoval‘. Ti, kdo ho již 
znali, říkali, že svoje misijní vystou-
pení zlepšil.“         Květa Jakubalová, 

hlavní kaplanka vězeňské služby ČR

„Proměna zločince v posla naděje je 
zázrak. A se zázraky Jan Eriksen po-
čítá i ve své službě.“         Petr Vaďura, 

ČRo 1 – Radiožurnál

Jak svědčit svým 
sousedům a přátelům 
(Jan Eriksen) 
18.–19. února, Praha
110 účastníků semináře z různých 
církví slyšelo dramatické příběhy 
a přijalo praktické podněty a po-
vzbuzení. Modlitebna KS Praha, 
kde se akce konala, byla přeplněná.

Seminář kurzů 
Manželské večery 
a Příprava na manželství
26. února, Praha
Asi 20 účastníků se připravovalo 
na pořádání kurzu nebo sbíralo 
další zkušenosti. Čeští koordináto-
ři manželé Jan a Milada Frolíkovi 
z ECM představili také pilotní verzi 
kurzu „Manželství na dobré cestě“, 
který volně navazuje na Manželské 
večery. Vedoucí české kanceláře 
kurzů Alfa Miloš Poborský uvedl do 
prodeje novinku, DVD Příprava na 
manželství, jednu z prvních neang-
lických mutací kurzu na světě.

Provokativní církev 

(Graham Tomlin)
1.–2. dubna, Praha
Asi 100 křesťanských vedoucích 
z různých církví se sešlo, aby spolu 
s prominentním britským teologem 
a křesťanským autorem Graha-
mem Tomlinem 
hledali cesty 
 šíření evangelia 
v dnešním seku-
lárním Česku. 
Akce s mimo-
řádnou účastí 
 vedoucích.
„Oslovily mě příklady toho, jak sbo-
ry mohou svému okolí ukázat kon-
krétní aspekty Božího království 
a probudit v lidech otázky.“

Tomáš Chvojka, 
vedoucí organizace Nový život

„Motivuji členy sboru, aby se nebá-
li zvěstovat evangelium. Tomlinův 

důraz, že nejde o to, nebát se, ale žít 
život, který vyvolá otázky, mě oslovil 
jak pro můj osobní život, tak i pro 
službu. Z konference jsem nadšen.“

Lubomír Ondráček, 
pastor KS Praha

„Líbilo se mi spojení kvalitního inte-
lektuálního obsahu a praktičnosti.“ 

Michal Krchňák, 
pastor KS Liberec

„Graham Tomlin byl originální tím, 
jak byl biblický. V evangelizaci se 
prostě potřebujeme vracet tam, kde 
byla prvotní církev. Život v podda-
nosti Kristu přitahoval kdysi a při -
tahuje dnes.“          Bronislav Kaleta, 

kazatel CB Praha 3

Světový den modliteb
12. června, Praha
Přibližně 500 účastníků z různých 
sborů a církví již potřetí zaplnilo 
historickou Betlémskou kapli 
v rámci mezinárodní akce s miliony 
účastníků. Přítomní zástupně vy-
znávali hříchy kompromisů s komu-
nistickým režimem, modlili se za 
obnovu manželství a svatosti v ob-
lasti sexuálního života, za pronásle-
dované křesťany v Bělorusku aj.

Akce se konala pod záštitou 
České evangelikální aliance.
„Modlitební setkání s lidmi, kteří 
nehledí na denominační příslušnost, 
ale jsou otevřeni pro Boží život, je 
pro mne vždy radostí.“ 

Petr Šimmer, 
kazatel CB Litvínov, člen UžV KMS

„Jsem rád, že jsme se mohli mod-
lit za situaci křesťanů v Bělorusku 
a odhlédnout tak od své zahleděnos-
ti na naše neskonale menší problé-
my. I blok modliteb za naději a po-
kání z nejrůznějších forem duchovní 
apatie měl svou sílu.“

Jiří Unger, tajemník ČEA

„Prožíval jsem, že Bůh je mocen zno-
vu vzbudit hlad po svém Slovu a pro-
budit lid jako za dob Jana Husa.“

Tomáš Korčák, 
pastor KS Juda Mělník

Nejvýznamnější každoroční akce KMS s tradicí, která 
vznikla už na konci totality, shromáždila na 700 křesťanů 
z většiny našich církví.
Hlavním řečníkem byl 
Američan James W. Goll, 
který s KMS spolupracuje 
přes 20 let. Goll povzbu-
zoval přítomné, aby se 
zaměřili především na 
budoucnost. Neméně 
aktuální byla slova domá-
cích řečníků z různých 
církví. Významnou sou-
částí shromáždění opět 
byly chvály. Konference 
byla i neoficiálním křes-
ťanským veletrhem. Devět nakladatelství nabízelo svou 
produkci přímo. Svoji činnost v předsálí prezentovalo asi 
dvacet křesťanských organizací.
Akci spolupořádala Česká evangelikální aliance.

„Můžete prožít osobní vítězství a neustále růst, ale musíte 
do toho vstoupit.“                          Dave Patty, zakladatel KAM

„Církev proměňuje ve společenství Ježíše Krista to, když 
dojde na konec svých možností.“                          Pavol Zsolnai, 

pastor Bratislava City Church

 „Cenu za probuzení mezi mladými lidmi můžeme platit 
modlitbami.“                                                             Milan Michalko, 

vedoucí KřSb Ostrava-Zábřeh

„Když žijeme proměněné životy, proměňujeme 
společnost.“                                      James W. Goll, hlavní řečník, 

autor knih o modlitbě a prorocké službě

24. Køesťanská 
konference 2011
3.– 5. èervence, Praha

„Co je u Èechù „Co je u Èechù nemožnénemožné,
je u Boha je u Boha možnémožné“

Hlavní řečník KK 
James W. Goll

Akce



 Členské příspěvky 
AC Agapé Český Těšín 18 000
AC Bohumín 6 000
AC Frýdek-Místek 6 500
BJB Cvikov 3 000
ČCE Teplá u Toužimi 6 000
ECM Jihlava 6 000
KS Aš 3 600
KS Děčín 7 700
KS Havlíčkův Brod 1 000
KS Cheb 1 500
KS Jindřichův Hradec 1 500

KS Klatovy 3 000
KS Krnov 5 550
KS Kutná Hora 12 000
KS Nymburk 6 000
KS Ostrava 15 000
KS Praha 60 000
KS Rakovník 900
KS Turnov 7 200
KS Žďár n. Sázavou 4 400
YWAM ČR 2 000
individuální členové 48 000
Celkem 224 850

 Dary na činnost KMS
ČCE Teplá u Toužimi 300
KS Pardubice 2 000
KS Praha, region Východ 30 000
Nadace Mezin. potřeby 37 100
Návrat domů 15 000
neidentif. sbor CB 3 940
soukromí dárci 117 056
Celkem 205 396

 Dary na akce KMS
Soukromí dárci 13 179

 Dary na KMS – podpora
vedoucí kanceláře

Soukromí dárci 350

 Dary na Křesťanskou 
a Dětskou konferenci

Soukromí dárci 110 703

 Dary na 
Světový den modliteb

Soukromí dárci 77 412

 Dary na Evropo, povstaň!
AQUA product trade, s. r. o. 50 000
KS Česká Lípa 3 000
MDM, o. s. 10 000
Rada Církve bratrské 5 000
soukromí dárci 120 046
Celkem 188 046

 Dary na službu J. Eriksena
Soukromí dárci 16 950

 Dary na 
literaturu pro vězně

Soukromí dárci 760

 Dary na kurzy Alfa
Alpha Deutschland 97 877
KAM, o. s. 20 000
KS Praha, region Východ  55 000
Slovo života Brno 15 000
soukromí dárci 78 097
Celkem 265 974

 Dary na 
Zveme Česko na večeři

CV Relevant, 
Ing. Petr Prokša 10 000
soukromí dárci 93 200
Celkem 103 200

Přehled darů a přijatých členských příspěvků za rok 2011

„Gradácia hudby a spevu pri ne-
jednej piesni bola úžasná a ob-
čerstvujúca. Ohromne ma to po-
vzbudilo do ďalších dní.“

Rastislav Čižmár, 
vydavatel on-line novin 

Křesťan Dnes

Taková divná doba 
(divadelní představení)
5. července, Praha
Křesťanskou konferenci uzavře-
lo divadelní představení souboru 
Kairos II „Taková divná doba“, 
které zachycením prožitků 

židovské rodiny představilo, jak 
začínal holocaust.

Dětská konference: 

Hledejte a nazleznete
3. – 5. července, Praha
Paralelní akce ke Křesťanské 
konferenci se konala podvanác-
té. Účastnilo se jí 170 dětí a 50 
služebníků. Děti na večerních 
programech oslovili řečníci „do-
spělé“ konference Dave Patty 
a Jakub Limr. Na výzvu k přijetí 
Pána postupně reagovalo nej-
méně 13 dětí.

„Kluci v bojovce fungovali jako 
tým. Byl jsem mile dotčen, když 
jsem viděl ohleduplnost, spolu-
práci i vzájemné povzbuzování.“

Ondřej Čapek, pastor KS Cheb

Místa uzdravení 

(Paul a Eve Cliftovi)
28.–29. října, Praha
Paul a Eve Cliftovi vedou Mís-
ta uzdravení ve Velké Británii 
(přes 100 měst). 90 účastníků 
z různých církví se od nich do-
vědělo, jaká 
jsou biblická 
východiska 
i praktické as-
pekty této ini-
ciativy, kte-
rá je novým 
charismatic-
kým trendem služby nemocným 
a která se v posledních deseti 
letech rychle šíří v mnoha 
zemích světa.

„Seminář byl velmi praktický, 
plný povzbudivých osobních svě-
dectví. Účastníci už během akce 
vstupovali do vzájemných mod-
liteb za uzdravení. V návaznos-
ti na seminář vzniklo při našem 
sboru Místo uzdravení, zřejmě 
první v ČR.“   

Lubomír Ondráček, 
pastor KS Praha

Modlitební konference 

Mokon
11.– 12. listopadu, Praha
Mokon, celkově dvaadvacátý, je 
jednou z mála pravidelných ce-
lostátních mezidenominačních 
modlitebních akcí v ČR. Měl 
133 účastníků (výrazný nárůst 
oproti loňsku) z 30 sborů osmi 
církví. Konferenci vedl mezide-
nominační tým.

Konference 

Evropo, povstaň!
1.–3. prosince, Praha
Prorocko-modlitební konvokaci 
pořádanou Jeruzalémským do-
mem modliteb pro všechny náro-
dy organizačně zajišťovala KMS. 
350 Čechů a Slováků (z toho asi 
50 vedoucích společenství) a 90 
účastníků z 18 dalších evrop-
ských zemí prožilo společenství 
s flexibilním programem chval, 
vyučování, prorokování a modli-
teb. Cílem pořadatelů bylo mod-
lit se za svět a za národy v kon-
textu Božího jednání s Izraelem.
„Akce byla duchovně velmi ne-
obvyklou, a zřejmě i přelomovou 
záležitostí v naší zemi a asi 
i v Evropě.“

Petr Kácha, pastor v KS Praha



Rekapitulace                            1 935 619  (celkem)

 Členské příspěvky 224 850 11,62 %
 Dary na činnost KMS 205 396 10,61 %
 Dary na akce KMS 13 179 0,68 %
 Dary na KMS – ved. kanceláře 350 0,02 %
 Dary na KK a DK 110 703 5,72 %
 Dary na Světový den modliteb 77 412 4,00 %
 Dary na Evropo, povstaň! 188 046 9,72 %
 Dary na službu J. Eriksena 16 950 0,88 %
 Dary na literaturu pro vězně 760 0,04 %
 Dary na kurzy Alfa 265 974 13,74 %
 Dary na Zveme Česko na večeři 103 200 5,33 %
 Dary na vydávání Života víry 406 057 20,98 %
 Dary na ŽV – záchranáři 279 572 14,44 %
 Dary na ŽV – podp. šéfredaktora 22 000 1,14 %
 Dary na ŽV – nový počítač 21 170 1,09 %

 Dary na vydávání ŽV
AC Kroměříž 2 400
KS Kutná Hora 10 000
My Father's House 2 440
neidentif. sbor CB 600
Value added, a. s. 20 000
soukromí dárci 370 617
Celkem 406 057

 Dary na ŽV – záchranáři
KS Rakovník 2 800
KS Ostrava 600
Nedenom. sbor v Třeboni 1 350
soukromí dárci 274 822
Celkem 279 572

 Dary na ŽV 
– podpora šéfredaktora

Soukromí dárci 22 000

 Dary na ŽV 
– nový počítač

Ing. Karel Kuneš – GAN 3 000
soukromí dárci 18 170
Celkem 21 170

Všem dárcům 
za jejich štědrost 
děkujeme. 

Účetní zpráva 
za rok 2011
KMS účtuje v podvoj-
ném účetnictví a má 
účetní agendu vede-
nou střediskově podle 
jednotlivých druhů 
činnosti. Tato zpráva 
je předkládána v zjed-
nodušené formě 
a jsou uváděny pouze 
údaje před desetinnou 
čárkou. 

K 31. 12. 2011 
činila  
aktiva 2 726 326 Kč 
a pasiva 2 543 489 Kč. 

Vlastní jmění 
 organizace činilo 
1 163 463 Kč. 
Výnosy roku 2011 
činily 3 796 975 Kč 
a náklady činily 
3 614 137 Kč. KMS 
dosáhla účetního 
zisku 182 837 Kč. 

Základ daně činil 
293 570 Kč. Možnost 
snížení základu daně 
jsme uplatnili v plné 
výši 293 570 Kč. 

Jednotlivá 
 střediska  dosáhla 
následujících 

Hospodaření
Zpráva revizní 
komise
ve složení: Mgr. Luděk 
Richter a Ivo Chaloupek
Dne 20. března 2012 
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 2011

 účetní doklady
 daňové přiznání 

 za rok 2011

2. Zjištění

a) Účetní výkazy
Byla kontrolována 

rozvaha, výkaz zisku 
a ztrát, příloha za rok 
2011. Bylo též kontrolo-
váno daňové přiznání za 
rok 2011. Byly kontro-
lovány konečné zůstatky 
těchto sestav a rozva-
hových účtů. Všechny 
zůstatky odpovídají 
účetnictví a i po formální 
stránce jsou tyto výkazy 
v pořádku. 
b) Účetní doklady

Byla provedena kont-
rola pokladních dokladů 

za měsíce prosinec 
a červenec 2011 (příjmo-
vé doklady č. 59–68 
a č. 100–117, výdajové 
doklady č. 77–110 
a č. 165–196). Byly 
zkontrolovány  všechny 
přijaté faktury za rok 
2011.

3. Závěr

Účetnictví KMS je 
vedeno v souladu s plat-
nými předpisy, kontrolou 
nebyly zjištěny žádné 
nedostatky v účetnictví 
ani v hospodaření KMS. 
V roce 2011 skončilo 
hospodaření KMS se 
 ziskem 182 837 Kč. 
V roce 2011 skončilo 
v zisku i středisko Život 
víry (213 338 Kč). Je 
výborné, že se podařilo 
najít zdroje pro dofinan-
cování dlouholeté ztráty 
střediska. Doporučujeme 
pokračovat ve fundrai-
singových aktivitách 
tak, aby tento zisk stře-
diska nebyl jednorázový 
a podařilo se Život víry 
dlouhodobě udržet.

Mgr. Luděk Richter 
a Ivo Chaloupek
V Praze 
20. března 2012

 hospodářských 
výsledků:

Hospodářská činnost 
(inzerce, typografické 
zakázky, prodej zboží)
výnosy 537 050 Kč, 
náklady 595 084 Kč, 
ztráta 58 034 Kč.
Režie KMS
výnosy 493 474 Kč, 
náklady 539 977 Kč, 
ztráta 46 502 Kč.
Akce KMS
výnosy 476 702 Kč, 
náklady 493 487 Kč, 
ztráta 16 785 Kč.
Křesťanská 
konference
výnosy 492 006 Kč, 
náklady 415 060 Kč, 
zisk 76 945 Kč.  
Kurzy Alfa 
a Manželské večery
výnosy 283 201 Kč, 
náklady 269 324 Kč, 
zisk 13 876 Kč.
Časopis Život víry
výnosy 1 514 540 Kč, 
náklady 1 301 202 Kč, 
zisk 213 338 Kč.

Zpracovaly: 
Hana Kratochvílová 
a Bc. Milena 
Černá

Aktivity
Kurzy Alfa, Manželské 
večery a Příprava 
na manželství
Celkově se v ČR konalo nejmé-
ně 110 kurzů (40 na jaře a 70 
na podzim). 

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

Zájem o rodinné kurzy 
(Manželské večery a Příprava 
na manželství) pokračoval. 
Manželské večery pořádalo 
už více než 50 společenství 
11 denominací, v roce 2011 
bylo registrováno 9 nových 
míst. Řadu kurzů pořádají také 
necírkevní instituce orientova-
né na rodiny. Celkově se v ČR  
dosud (od roku 2004) konalo  
přes 100 kurzů , kterých se 
zúčastnilo více než 500 manžel-
ských párů. 

Koordinace 
modlitebních aktivit 
Modlitební konference 
Mokon
Modlitebně-postní stráž 
společenství
Rozpis stráže byl pravidelně 
uveřejňován na adrese 

http://mostra.kmspraha.cz 
a v časopise Život víry. 

Stráž byla k 31. 12. ukon-
čena.
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 huma-
nitární pomocí. Ten vydává 
vlastní výroční zprávu. 

Viz také www.nfkms.cz.

Český studijní 
překlad Bible
KMS založila Nadační fond 
překladu Bible, který koordinu-
je práce na Českém studijním 
překladu. Tyto práce vyvrcho-
lily jeho kompletním vydáním, 
které bylo na trh uvedeno v roce 
2009. V roce 2011 pokračovaly 
práce na elektronickém zpří-
stupnění a na revizi ČSP.

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.



Vydavatelská 
činnost

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

Podle našich průzkumů měl Život víry 
kolem sedmi tisíc čtenářů.

V roce 2011 začal časopis vycházet 
i v elektronické podobě (tzv. eŽV).

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.

V roce 2011 vyšlo:
Nakladatelství KMS, s. r. o.

Nicky Gumbel:  Jak to říct ostatním 
(2., doplněné vydání) 
Nicky Gumbel:  Proč Vánoce? (dotisk 2. vydání)
Nicky Gumbel:  Proč Ježíš? (dotisk 6. vydání)
Manželské večery. Příručka ke kurzu (dotisk 1. vydání) 
Alfa. Příručka účastníka kurzu (5. vydání) 
30 dní modliteb za svět islámu 2011 
Tom Hess:  Strážci na hradbách
Tom Hess:  Vyprošujte Jeruzalému pokoj 
(pro JHOPFAN)
Dan Drápal:  Jak připravovat kázání
Kurzy Alfa, DVD pro přípravu týmu  
(převzaté minulé vydání z videa)
Příprava na manželství (DVD) 

Nakladatelství KMS, s. r. o., ve spolupráci s KMS
Pavel Bosman:  Jen ať se to nedozví naši!

KMS
Jan Eriksen:  
Jak svědčit svým sousedům 
a přátelům (CD)
Paul Clift:  Místa uzdravení (CD)
Graham Tomlin:  
Provokativní církev (CD)
KK 2011  
– Co je u Čechů nemožné, 
je u Boha možné (CD)
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