KMS chce sloužit Božímu lidu.
Snaží se o prohloubení vztahů
mezi křesťany
a usiluje o probuzení.
hodnoty

  spolupráce
  svoboda
  vztahy
  pravda

Výroční
zpráva
Křesťanské
misijní
společnosti

20 12
za rok

Křesťanská
misijní
společnost

byla založena v prosinci 1989. V současnosti ji tvoří 34 sborů
sedmi denominací, řada
křesťanských organizací
a individuálních členů.
KMS je členem České
evangelikální aliance.
Okruhy činnosti
 Křesťanská
konference
a ostatní akce
 Časopis
Život víry
 Kurzy Alfa
 Iniciativa
„Zveme Česko
na večeři“
 Kurzy
Manželské večery,
Manželství
na dobré cestě,
Příprava
na manželství
a Výchova dětí
 Modlitební
aktivity
 Dlouhodobá
spolupráce
se zahraničím

Podporujeme
 Vysílání
misionářů
 Český studijní
překlad Bible
 Nakladatelství KMS
 Internetové
knihkupectví

Užší výbor KMS

Ing. Lubomír
Ondráček
předseda KMS
pastor KS Praha

Jaroslav Šelong

Ing. Petr Šimmer

Mgr. Jakub Limr

Mgr. Petr Horáček

místopředseda KMS
pastor AC Agapé
Český Těšín

kazatel CB Litvínov

pastor KS Mozaika
Hradec Králové

výkonný ředitel Nadace Mezinárodní potřeby
starší CB Česká Třebová

Pracovníci KMS a Nakladatelství KMS
Hana Pospíšilová (do 13. 4. 2013

Kratochvílová), tajemnice KMS (částečný
úvazek), v KMS pracuje od r. 2010
 Zodpovědnost: koordinace práce KMS
a realizace akcí, kontakty s domácími křesťany
a církvemi, styk se zahraničím

Ing. arch. Tomáš Dittrich, tiskový mluvčí

KMS, redaktor časopisu Ž ivot víry (do 31. 3.
2012 šéfredaktor), hlavní redaktor
Nakladatelství KMS, v KMS pracuje od r. 1990
 Zodpovědnost: PR KMS, autor článků,
redakční práce, modlitební koordinátor.
Je členem rady kurzů Alfa.  Sbor: KS Praha
(je starším sboru, vede pravidelný cyklus
přednášek Základy křesťanského života)

Mgr. Tomáš Coufal, šéfredaktor časopisu
Život víry (od 1. 4. 2012), v KMS od r. 2002

 Zodpovědnost: organizační a ediční

zajištění časopisu Život víry, redakční práce,
korektury, aktualizace webových prezentací
 Sbor: KS Praha

Lenka Zimová, administrace,
v KMS od r. 1997

 Zodpovědnost: administrace a distribuce

časopisu a zvukových nosičů, inzerce
 Sbor: CB P raha 1

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, člen 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
Ing. Miloš Poborský

 Vedoucí české kanceláře kurzů Alfa

Vladimír Vácha

 Pomoc při organizaci akcí, správa internetového obchodu

Akce
Seminář
Alfa pro mládež
13.–14. ledna, Brno

Nizozemský tým vedený evropským
koordinátorem Alfy pro mládež
Jonathanem Westerkampem vyučoval více než 80 účastníků, jak pořádat kurzy Alfa pro mládež. U příležitosti semináře vyšla také česká verze
příručky Alfa pro mládež. Akce proběhla ve spolupráci s KAM.

„Díky semináři v Brně se v České
republice rozběhly kurzy Alfa pro
mládež.“
Jubilejní 25. konference s mottem „Věřím v církev“ měla
celkově asi 750 účastníků (nárůst). Hlavním řečníkem
byl anglikánský biskup Sandy Millar z Velké Britanie,
jeden z tvůrců kurzů Alfa.
Konference byla také neoficiálním veletrhem křesťanských nakladatelství a organizací (svou službu jich
prezentovalo asi 20).
Akci spolupořádala Česká evangelikální aliance.

„Jednota neznamená, že spojíme všechny denominace,
ale že jsme spojeni jedním Duchem.“
biskup Sandy Millar, hlavní řečník konference

„S radostí pohlížím na naše české řečníky – jak rostou,
jak jsou stabilní, jak jsou zakotvení v Kristu. Pán Bůh
v rámci naší země připravuje něco nového.“
Petr Šimmer, kazatel CB Litvínov a místopředseda KMS

„Konference mě povzbudila v tom, že i když má církev
své vrásky a chyby, je to Boží nevěsta. Moc se mi líbila
myšlenka, že hlava a tělo musí být spojené.“
Tomáš Řehák, druhý pastor AC Hlinsko

„Konference byla provokativní nejen svým názvem, ale
i tím, že byla signálem pro ty, kdo nad církví z nejrůznějších důvodů lámou hůl. Od účastníků jsem zaznamenal
pozitivní reakce na jednání Ducha svatého během programů Sandyho Millara.“
Jiří Unger, tajemník České evangelikální aliance

Miloš Poborský,
vedoucí české kanceláře kurzů Alfa

Seminář kurzů Alfa
28. ledna, Praha

70 účastníků minimálně ze sedmi
církví (nejvíc z CB a ČCE) mělo
možnost sledovat workshopy
ve dvou liniích. Vedoucí nejúspěšnějšího kurzu u nás Michal Vaněk
(SŽ Brno) s vedoucím české kanceláře kurzů Alfa Milošem Poborským
mluvili o přípravách celostátní kampaně Alfy „Zveme Česko na večeři“
chystané na rok 2013.

Z vězení do Království
(Jan Eriksen)
24.–25. února, Praha

Oba řečníci
semináře
o službě
propuštěným
vězňům,
evangelista
Jan Eriksen
z Norska
a kapitán Armády spásy Josef
Knoflíček, měli jako bývalí zločinci
s vězením osobní zkušenost.

Nové nadechnutí

20.–22. dubna, Zderaz u Skutče
Relaxační víkend pro manželky
křesťanských
vedoucích nebyl
pojat jako
konference. Asi
Dana
40 účastStaňková
nic setkáním provázela psycholožka Dana
Staňková, vyučující na ETS.

„Bůh nám dal odpočinutí, sdílení,
smích, dobré jídlo, saunu, vířivku,
masáže, laskavé vyučování a modlitební sdílení. Velmi, velmi mě to
povzbudilo a přineslo mi to další
posunutí v modlitebním životě,
ale i ve službě ostatním v našem
sboru.“

účastnice setkání

Celosvětový den
modliteb
27. května, Praha

Na setkání na Pražském hradě
s modlitbami, prorockými
úkony a vyznáváním biblických
výroků přijelo asi 700 křesťanů
z různých církví a z různých míst
naší země.

„Věřím, že Pán vzal vážně naše odevzdání se jemu, poddání se Duchu
milosti a také naklonil své ucho,

„Jan Eriksen potvrdil, že řešení
kriminality leží pouze v duchovní
rovině.“

Gabriela Kabátová,
ředitelka Mezinárodního
vězeňského společenství
Celosvětový den modliteb

Celosvětový den modliteb

když jsme se modlili za milost pro
Prahu.“

David Loula,
starší Žďár nad Sázavou,
vedoucí organizačního týmu akce

„Jsem rád, že se setkání uskutečnilo.
Po dlouhé pauze po Pochodech pro
Ježíše to byla veliká společná akce
na veřejnosti.“
Jiří Bort, kazatel CB Rakovník

„Jako symbolická akce mělo shromáždění na tomto místě jistě obrovský význam.“
Dan Drápal, emeritní senior KS

Dětská konference
6.–8. července, Praha

Paralelní akce ke Křesťanské konferenci, která se konala již počtrnácté,
uvítala 174 dětí ve dvou odděleních,
kterým se věnoval 60členný tým.
Akci zajišťovalo Sdružení Samuel –
Biblická práce pro děti.

p okaždé: unavená, a přitom
šťastná, dojatá a nadmíru
požehnaná.“

Radka Fleková,
AC Kolín, členka týmu

Koncert skupiny Tretí
deň (Slovensko)
8. července, Praha

„Na konci konference obvykle
býváme fyzicky vyčerpaní, ale
zároveň povzbuzení a plní nadšení a radosti. Tak se cítím

„V koncertu na závěr konference
podala skupina pěvecký i muzikální výkon, který snese srovnání
s nejzvučnějšími jmény v této
oblasti křesťanské hudby.“
Tomáš Coufal,
šéfredaktor Života víry

Boží moc k proměně
(Tony Kalmová,
Mario Bergner)
28.–30. září, Praha

Další z konferencí o vnitřním
uzdravení s nizozemskou pastorační poradkyní Tony Kalmovou
měla významného hosta, americ
kého pastora a autora knihy
přeložené do řady jazyků, Maria
Bergnera. Akce měla na 200
účastníků.

„Bergner je bývalý homosexuál, svou službu však zakládá
nikoli na negaci sexuality, ale

na pozitivním pochopení a zakotvení lidské
identity. Tak pozoruhodný, a přitom praktický výklad Bible jsem
už dlouho neslyšel.“
Tomáš Dittrich,
redaktor Života víry

Týden
modliteb
za kurzy Alfa

Vinesong

7.–13. října

V rámci celosvětové modlitební
akce se v „českém“ týdnu do rozpisu nepřetržitých modliteb
zapojilo asi dvě stě křesťanů.

Modlitební
konference Mokon
26.–27. října, Praha

23. výroční modlitební konference KMS se účastnilo 90 lidí
z osmi církví a z téměř 30 sborů.
Jedním z výrazných témat akce
bylo vyrovnání s dědictvím
komunismu.

Turné skupiny
Vinesong (UK)

17. listopadu – 2. prosince
Během čtrnáctidenního turné
koncertoval Vinesong v devíti
českých a moravských městech. Hojně navštívené koncerty

Křesťanská konference

Přehled darů a členských příspěvků za rok 2012
 Členské příspěvky
AC Agapé Český Těšín 18 000
AC Bohumín
6000
AC Frýdek-Místek
6500
BJB Cvikov
3000
CB Litvínov
15000
ČCE Teplá u Toužimě
6000
ECM Jihlava
2000
ECM Litoměřice
2220
KS Aš
3300
KS Brno
12000
KS Děčín
11000

KS Horažďovice
4000
KS Cheb
2340
KS Klatovy
3000
KS Kutná Hora
12000
KS Nymburk
6000
KS Ostrava
15000
KS Praha
52000
KS Turnov
3450
KS Žďár n.Sázavou
3800
KS Havlíčkův Brod
1000
individuální členové
45200
Celkem
232 810

 Dary na činnost KMS
KS Kutná Hora
10 000
ECM Praha-Strašnice
3 000
Nadace Mezin. potřeby 32 300
soukromí dárci
145 016
Celkem
190 316
 Dary na akce KMS
VM Music, Warrenside 20 000
CB Dobruška
5 000
soukromí dárci
30 876
Celkem
55 876

 Dary na KMS – podpora
vedoucí kanceláře
Soukromí dárci
20 480
 Dary na Křesťanskou
a Dětskou konferenci
Soukromí dárci
9 885
 Dary na Celosvětový den
modliteb
KS Žďár nad Sázavou
1 325
soukromí dárci
78 576
Celkem
79 901

sloužily k osvěžení a povzbuzení
křesťanů, desítky nevěřících se
přihlásily ke Kristu.

„Po koncertě v Plzni mi jedna
žena říkala, že pozvala svou nevěřící kamarádku, a ta celý koncert
proplakala, jak se jí Bůh dotýkal. Manželé, kteří řešili vážné
vztahové problémy, dle svých
slov prožili krásný večer a byli
šťastní, protože své problémy
znovu odevzdali Bohu. Vinesong
touží být nástrojem uzdravení
a obnovení.“
Karel Řežábek, pastor KS Plzeň

Před jeho trůn
(seminář o uctívání
se skupinou Vinesong)
1. prosince, Praha

Jednodenní seminář měl přes sto
účastníků. Vedoucí Vinesongu
John Watson a další členové
skupiny vyučovali o vedení chval
a o charakteru křesťanského
hudebníka.

 Dary na Konvokaci 2013
Optovit, s. r. o.
1 000
soukromí dárci
113 000
Celkem
114 000
 Dary na službu J. Eriksena
Soukromí dárci
3 285
 Dary na
literaturu pro vězně
Soukromí dárci
4 434
 Dary na kurzy Alfa
Alpha Deutschland
49 518
Alpha International
15 372

Czech in Mission
– Mission to Czech
10 000
Nadace Mezin. potřeby 10 000
Sbor CB (neznámý)
2 500
SŽ Brno
50 000
soukromí dárci
21 000
Celkem
158 390
 Dary na
Zveme Česko na večeři
Sbor CB (neznámý)
2 500
Porta futura, o. s.
2 800
Alpha International 582 389
Czech in Mission
– Mission to Czech
101 747

Aktivity

Hospodaření

Kurzy Alfa, Manželské Koordinace
večery a Příprava
modlitebních aktivit
Modlitební konference
na manželství

Účetní zpráva
za rok 2012

Celkově se v ČR konalo
nejméně 160 kurzů (registrovalo se 55 jarních a 102 podzimních večerních kurzů
a 7 mládežnických).
Rada kurzů Alfa, která svou
práci koordinuje s KMS, ale
pracuje samostatně, pokračovala
v přípravách na celostátní kampaň „Zveme Česko na večeři“,
která se uskuteční v roce 2013.
Zájem o rodinné kurzy pokračoval. Manželské večery pořádalo už více než 60 společenství
11 denominací. Řadu kurzů pořádají také necírkevní instituce
orientované na rodiny. Celkově
se u nás podle počtu prodaných
příruček kurzu od roku 2004 zúčastnilo přes 2000 manželských
párů, kurz Příprava na manželství absolvovalo nejméně 400
snoubeneckých párů.
Byl přeložen kurz Výchova
dětí do 10 let a na podzim se
v Praze konal pilotní běh tohoto
kurzu.
Dlouholetí koordinátoři rodinných kurzů u nás manželé
Milada a Jan Frolíkovi přichystali předání koordinační role
manželům Dagmar a Jakubovi
Güttnerovým.

soukromí dárci
Celkem

152 756
842 192

 Dary na vydávání ŽV
CB Praha 2
1 500
Value added, a.s.
20 000
CB České Budějovice
138
ECM Praha-Strašnice
6 000
soukromí dárci
206 541
Celkem
234 179
 Dary na ŽV – záchranáři
KS Rakovník
4 800
soukromí dárci
175 247
Celkem
180 047

Mokon
Modlitby za poslance
a senátory

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 iniciovala překlad Nové
smlouvy a založila Nadační fond
překladu Bible, který koordinuje práce na Českém studijním
překladu.
Tyto práce vyvrcholily kompletním vydáním Českého studijního překladu, který byl na trh
uveden v roce 2009. V roce 2012
byl ČSP zpřístupněn pro další
elektronické programy. Pokračovaly práce na jeho 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.

 Dary na ŽV
– podpora šéfredaktora
KS Kutná Hora
10 000
soukromí dárci
53 000
Celkem
63 000
 Dary na ŽV
– technické vybavení
Soukromí dárci
32 500

Všem dárcům
za jejich štědrost
děkujeme.

KMS účtuje v podvojném účetnictví
a má účetní agendu
vedenou střediskově
podle jednotlivých
druhů činnosti. Tato
zpráva je předkládána
v zjednodušené formě
a jsou uváděny pouze
údaje před desetinnou
čárkou.

K 31. 12. 2012 činila
aktiva 3 451 757 Kč
a pasiva 3 388 657 Kč.
Vlastní jmění
organizace činilo
1 346 300 Kč.
Výnosy roku 2012 činily
3 635 159 Kč a náklady
činily
3 572 060 Kč. KMS
dosáhla účetního zisku
63 099 Kč.
Základ daně činil
186 364 Kč. Možnost
snížení základu daně
jsme uplatnili v plné
výši 186 364 Kč.
Jednotlivá s třediska
dosáhla následují-

cích hospodářských
výsledků:
Hospodářská činnost
(inzerce, typografické
zakázky, prodej zboží)
výnosy 544 166 Kč,
náklady 582 505 Kč,
ztráta 38 339 Kč.
Režie KMS
výnosy 459 782 Kč,
náklady 528 930 Kč,
ztráta 69 148 Kč.
Akce KMS
výnosy 430 088 Kč,
náklady 466 817 Kč,
ztráta 36 729 Kč.
Křesťanská
konference
výnosy 413 462 Kč,
náklady 414 202 Kč,
ztráta 740 Kč.
Kurzy Alfa
a Manželské večery
výnosy 308 175 Kč,
náklady 307 175 Kč,
zisk 1 000 Kč.
Časopis Život víry
výnosy 1 479 485 Kč,
náklady 1 272 428 Kč,
zisk 207 057 Kč.
Zpracovaly:
Hana Kratochvílová
a Bc. Milena Černá

Zpráva revizní
komise

b) Účetní doklady
Byla provedena kontrola pokladních dokladů
ve složení: Mgr. Luděk
za měsíce prosinec
Richter a Ivo Chaloupek a červenec 2012
(výdajové doklady
Dne 2. května 2013
č. 12044–12061
byla provedena konta č. 12142–12159).
rola účetnictví KMS.
Byly namátkově zkontÚčetnictví je vedeno
v soustavě podvojného rolovány bankovní výpisy za rok 2012 a všechny
účetnictví v softwaru
za prosinec 2012.
Xaverius.
1. Předložené doklady a zaměření
kontroly

3. Závěr

Účetnictví KMS je
vedeno v souladu s plat účetní závěrka
nými předpisy, kontroza rok 2012
lou nebyly zjištěny žádné
nedostatky v účetnictví
 účetní doklady
ani v hospodaření KMS.
 daňové přiznání
V roce 2012 skončilo
za rok 2012
hospodaření KMS se
2. Zjištění
ziskem 63 100 Kč.
Účetnictví skončilo
a) Účetní výkazy
Byla kontrolována roz- podruhé po sobě v účetvaha, výkaz zisku a ztrát, ním zisku, což je dobrý
trend, a doufáme, že se
příloha za rok 2012.
jej podaří udržet.
Bylo též kontrolováno
Mgr. Luděk Richter
daňové přiznání za rok
a Ivo Chaloupek
2012. Byly kontrolovány konečné zůstatky
V Praze
těchto sestav a rozvadne 2. května 2013
hových účtů. Všechny
zůstatky odpovídají
účetnictví a i po formální
stránce jsou tyto výkazy
v pořádku.

Rekapitulace
2 221 295 (celkem)
 Členské příspěvky
232 810 10,48 %
 Dary na činnost KMS
190 316
8,57 %
 Dary na akce KMS
55 876
2,52 %
 Dary na KMS – ved. kanceláře
20 480
0,92 %
 Dary na KK a DK
9 885
0,45 %
 Dary na Celosvět. den modliteb
79 901
3,60 %
 Dary na Konvokaci 2013
114 000
5,13 %
 Dary na službu J. Eriksena
3 285
0,15 %
 Dary na literaturu pro vězně
4 434
0,20 %
 Dary na kurzy Alfa
158 390
7,13 %
 Dary na Zveme Česko na večeři 842 192 37,91 %
 Dary na vydávání Života víry
234 179 10,54 %
 Dary na ŽV – záchranáři
180 047
8,11 %
 Dary na ŽV – podp. šéfredaktora 63 000
2,84 %
 Dary na ŽV – technické vybavení 32 500
1,46 %

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 v roce
2012 kolem sedmi tisíc čtenářů.
Rok 2012 je prvním kompletním ročníkem,
kdy časopis vycházel také v elektronické
podobě, eŽV.
Více na 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 2012 vyšlo:
Nakladatelství KMS, s. r. o.
Alfa pro mládež
(Příručka vedoucího)
Kay Arthurová: Pane, uzdrav má zranění
Dan Drápal: Večeře Páně
Michal Klesnil: Přicházející Král
Příprava na manželství
(Příručka účastníka kurzu)
Nicky Gumbel: Proč Velikonoce?
Jiří Dohnal: Operace bez narkózy
(2. vydání)
KMS (elektronické nosiče)
Místa uzdravení (CD)
Evropo, povstaň! (CD)
KK 2012 – Věřím v církev (CD)
Boží moc k proměně 2012 (CD)
Před jeho trůn – seminář o uctívání
se skupinou Vinesong (CD)
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bankovní spojení: ČSOB Praha 1, číslo účtu: 400 511 563 / 0300, variabilní symboly (pro dary):
682 100 – činnost KMS  682 110 – aktivity KMS (H. Pospíšilová)  682 166 – Křesťanská konference
682 500 – Celosvětový den modliteb  682 550 – služba J. Eriksena v ČR  682 560 – literatura pro vězně
682 700 – kurzy Alfa  324 2013 – Zveme Česko na večeři  682 780 – rodinné kurzy
682 900 – vydávání Života víry  682 990 – redakce Života víry (T. Coufal, T. Dittrich)

