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2016

KMS chce sloužit Božímu lidu.
Snaží se o prohloubení  
vztahů mezi křesťany  
a usiluje o probuzení.
Slouží k vzájemnému dorozumění  
křesťanských pracovníků,  
kteří usilují o misii a o jednotu  
křesťanů ve světle Bible.  
Chce pomáhat k duchovnímu růstu  
a vzdělávání křesťanů a místních sborů.

Hodnoty:

 spolupráce   svoboda   vztahy   pravda

Ben Fitzgerald James Cecy Lin Buttonová

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  
2016 přes šest tisíc čtenářů.

 Od roku 2011 časopis vychází i v elektronické 
podobě – eŽV.

 Od června 2014 je po jednotlivých číslech  
k zakoupení i ve formátu PDF pro čtečky  
a tablety na http://palmzv.jdem.cz

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 zajišťuje  
prodej na akcích

V roce 2016 vyšlo
Knižní tituly (Nakladatelství KMS)
 Manželské večery (příručka účastníka;  

2., revidované vydání)
 Kay Arthurová: Život naplněný chválou
 Lubomír a Věra Ondráčkovi:  

Lov, nebo zjevení? (2., doplněné vydání)
 Bible ČSP (kapesní se zipem)
 Bible ČSP (kapesní s magnetem)
 Bible ČSP (kapesní, umělá kůže)
 Pavel Bosman: Co to tu děláš, bratře zajíci?
 Lin Buttonová: Matka je důležitá
 Dag Heward-Mills: Kroky k pomazání  

(pro Parchment House)
 Alfa (příručka účastníka; dotisk)
 Nicky Gumbel: Proč Vánoce? (dotisk)

Elektronické nosiče (Nakladatelství KMS)

 Manželské večery (sada DVD)

Elektronické knihy
Na www.palmknihy.cz jsme přidali další tituly,  
dříve vydané v tištěné podobě.

Elektronické nosiče (KMS)

 Zvítězit v boji o čistotu (seminář s J. Cecym; CD)

 Nežít v čekárně (Být single není handicap; CD)

 Síla, která mění svět (KK 2016; CD)

 Cesta ke svobodě (seminář s L. Buttonovou; CD)

Křesťanská misijní společnost (KMS), Primátorská 41, 180 00 Praha 8   
   tel.:  284 841 922      e-mail:  info@kmspraha.cz    
   www.kmspraha.cz      www.facebook.com/kmspraha    
   www.zivotviry.cz      www.facebook.com/zivotviry

   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)      682 600 – Křesťanská konference    
   682 166 – Dětská konference      682 130 – Adoptuj si politika      682 550 – služba J. Eriksena v ČR    
   682 560 – literatura pro vězně      682 700 – kurzy Alfa      682 780 – rodinné kurzy    
   682 900 – vydávání Života víry      682 990 – redakce ŽV (T. Coufal, T. Dittrich)      200 200 – Kruh přátel ŽV

KMS 
byla založena v prosinci  
1989. V současnosti ji 
tvoří 33 sborů šesti  
denominací, řada křes-
ťanských 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“

 Kurz Manželské 
večery a další kurzy 
o vztazích 

 Konference  
a semináře  
vnitřního uzdravení 

 Web Adoptuj si  
politika  

 Misijní činnost  
ve věznicích  

 Modlitební  
aktivity

 Světový den  
evangelizace

 Spolupráce  
se zahraničím

Podporujeme
 Vysílání  

misionářů
 Český studijní  

překlad Bible
 Nakladatelství KMS
 Internetové  

knihkupectví

Užší výbor KMS

Ing. Petr Šimmer 
emeritní kazatel  
CB Litvínov

Jaroslav Šelong
pastor AC Agapé  
Český Těšín

Jakub Limr, Dis.
místopředseda KMS 
pastor KS Mozaika  
Hradec Králové

Hana Pospíšilová, 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: KS Praha

Ing. arch. Tomáš Dittrich, tiskový mluvčí 
KMS, redaktor časopisu  Život víry, hlavní 
redaktor Nakladatelství KMS (částečný úva-
zek), v KMS pracuje od r. 1990   Zodpověd-
nost: pí ár KMS, autor článků, redakční práce, 
modlitební koordinátor   Sbor: KS Praha  
(je starším sboru)

Mgr. Tomáš Coufal, šéfredaktor časopisu 
Život víry, v KMS od r. 2002   
 Zodpo věd nost: organi zační a ediční  
zajištění časopisu Život víry, redakční práce, 
korektury, aktualizace webových prezentací  
 Sbor: KS Praha

Lucie Švábová, Dis., redaktorka časopisu 
Život víry, v KMS od r. 2016   Zodpo věd nost: 
reportáže, rozhovory, redakční práce   
 Sbor: ECM Praha 2

Lenka Zimová, administrace,  
v KMS od r. 1997   
 Zodpovědnost: administrace a distribuce 
časopisu a zvukových nosičů, inzerce   
 Sbor: CB  Praha 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

Pracovníci KMS a Nakladatelství KMS

Ing. Lubomír  
Ondráček 
předseda KMS 
pastor KS Praha
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 Členské příspěvky 
AC Agapé Český Těšín 18 000
AC Bohumín 6 000
AC Frýdek-Místek 6 000
ACET ČR 500
BJB Cvikov 3 000
CB Český Těšín 5 000
CB Dobruška 6 000
CB Litvínov 7 600
ČCE Teplá u Toužimě 5 500
ECM Jihlava 1 000
ECM Praha Strašnice 5 000
KS Aš 3 300
KS Brno 12 000

KS Děčín 9 150
KS Havlíčkův Brod 1 000
KS Horažďovice 4 500
KS Cheb 1 800
KS Jičín 1 000
KS Jindřichův Hradec 1 500
KS Klatovy 6 000
KS Krnov 4 500
KS Kutná Hora 12 000
KS Ostrava 15 000
KS Plzeň 9 000
KS Praha 71 250
KS Rakovník 4 800
KS Turnov 3 600

KS Žďár n.Sázavou 1 570
Nadace Mezin. potřeby 1 500
YWAM ČR 1 500
individuální členové 72 000
Celkem 300 570

 Dary na činnost KMS
Foxtima 15 000
GIVT.cz 1 045
Nadace Mezin. potřeby 31 460
CB Litvínov 15 000
KS Havlíčkův Brod 2 000
KS Plzeň 7 000
soukromí dárci 255 375
Celkem 326 880

 Dary na akce KMS
Livenet International 13 510
KS Žďár n. Sázavou 2 000
soukromí dárci 19 866
Celkem 35 376

 Dary na KMS – podpora 
vedoucí kanceláře

MS KS Jirkov 6 300
soukromí dárci 24 000
Celkem 30 300

 Dary na  
provoz kanceláře KMS

Soukromí dárci 7 000

 Dary na  
Křesťanskou konferenci

Soukromí dárci 29 987

 Dary na  
Dětskou konferenci

Foxtima 50 000
soukromí dárci 22 464
Celkem 72 464

 Dary na Nové nadechnutí
Soukromí dárci 22 591

 D. na Adoptuj si politika
Soukromí dárci 1 055

 Dary na  
službu Jana Eriksena

Soukromí dárci 3 700

 D. na literaturu pro vězně
Soukromí dárci 20 199

 Dary na kurzy Alfa
Alpha North America 249 356
SŽ Brno 95 300
KAM 50 000
CB Pardubice 4 456
CB Podblanicko 2 000
CB Praha 4 – Již. Město 8 544
KS Praha 11 457

 Členské příspěvky 300 570 15,54 %
 Dary na činnost KMS 326 880 16,90 %
 Dary na akce KMS 35 376 1,83 %
 Dary na KMS – ved. kanceláře 30 300 1,57 %
 Dary na provoz kanceláře KMS 7 000 0,36 %
 Dary na Křesťanskou konferenci 29 987 1,55 %
 Dary na Dětskou konferenci 72 464 3,75 %
 Dary na Nové nadechnutí 22 591 1,17 %
 Dary na Adoptuj si politika 1 055 0,05 %
 Dary na službu J. Eriksena 3 700 0,19 %
 Dary na literaturu pro vězně 20 199 1,04 %
 Dary na kurzy Alfa 500 793 25,89 %
 Dary na rodinné kurzy 33 107 1,71 %
 Dary na iniciativu Alfy 87 000 4,50 %
 Dary na vydávání Života víry 248 185 12,83 %
 Dary na ŽV – Kruh přátel 152 840 7,90 %
 Dary na ŽV – podp. šéfredaktora 12 462 0,64 %
 Dary na ŽV – spolupracovník 50 000 2,58 %

   Rekapitulace                            1 934 510         (celkem)

Vltavín leas 20 000
soukromí dárci 59 680
Celkem 500 793

 Dary na kurzy Alfa  
– rodinné kurzy

Soukromí dárci 33 107

 Dary na  
iniciativu Alfy

F-nadace 80 000
soukromí dárci 7 000
Celkem 87 000

 Dary na vydávání ŽV
Soukromí dárci 248 185

 Dary na ŽV – Kruh přátel
KS Ostrava 1 200
soukromí dárci 151 640
Celkem 152 840

 Dary na ŽV – podpora 
šéfredaktora

Soukromí dárci 12 462

 Dary na ŽV – spolu
pracovník (L.Švábová)

Soukromí dárci 50 000

Účetní zpráva  
za rok 2016
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. 2016 činila  
aktiva 2 739 829 Kč  
a pasiva 2 742 526 Kč. 
Vlastní jmění organi-
zace činilo 1 193 473 Kč.  
Výnosy roku 2016  
činily 4 057 912 Kč  
a náklady činily  
4 060 609 Kč.  
KMS vznikla účetní 
ztráta 2 696 Kč. 
Základ daně činil  
149 201 Kč.  
Možnost snížení zákla-
du daně jsme  uplatnili 
v plné výši 149 201 Kč, 
daň z příjmů tedy  
činila 0 Kč.
Jednotlivá  střediska 
 dosáhla následují-
cích  hospodářských 
výsledků:

Hospodaření
Zpráva reviz- 
ní komise
ve složení: Mgr. Luděk 
Richter, Ivo Chaloupek  
a Jiřina Homolková

Dne 30. května 2017 
byla provedena kontrola 
účetnictví KMS. Účetnic-
tví je vedeno v soustavě 
podvojného účetnictví 
v softwaru Pohoda.
1. Předložené doklady 
a zaměření kontroly
 účetní závěrka  
 za rok 2016
 účetní doklady
 daňové přiznání  
 za rok 2016
2. Zjištění
a) Účetní výkazy
Byla kontrolována roz-
vaha, výkaz zisku a ztrát, 
příloha za rok 2016. 
Bylo též kontrolováno 
daňové přizná ní za rok 
2016. Byly kontrolovány 
konečné zůstatky těchto 
sestav a rozvahových 
účtů. Všechny zůstatky 
odpovídají účetnictví 
a i po formální strán-
ce jsou tyto výkazy 
v pořádku. 

b) Účetní doklady
Byla provedena namát-
ková kontrola poklad-
ních dokladů za celé 
 období roku 2016 a byla 
provedena namátková 
kontrola přijatých i vy-
daných faktur za rok 
2016. Byly kontrolovány 
vnitropodnikové dokla-
dy a inventurní soupisky.
3. Závěr
Účetnictví KMS je vede-
no v souladu s platnými 
předpisy, kontrolou ne-
byly zjištěny žádné ne-
dostatky v účetnictví 
ani v hospodaření KMS. 
V roce 2016 skončilo 
hospodaření KMS s účet-
ní ztrátou 2 697 Kč, což 
je pozitivní výsledek, 
vzhledem k vysoké ztrá-
tě v minulém roce. Účet-
nictví je stále vedeno 
přehledně a pečlivě..

Mgr. Luděk Richter, 
Ivo Chaloupek 
a Jiřina Homolková
V Praze  
dne 30. května 2017

Seminář kurzů Alfa
23. ledna, Praha
Semináře měl asi 35 účastníků, 
z větší části nových zájemců o pořá - 
dání Alfy ze sedmi církví. Novým zá-
jemcům pomohl udělat si představu 
o tom, co to znamená Alfu uspořá-
dat. Pro zkušené pořadatele byla 
tentokrát připravena témata: Jak 
vést hosty během kurzu ke Kristu, 
charakter služebníka na Alfě. Na se-
mináři dostala prostor i příprava 
podzimní Iniciativy a hledání cesty, 
jak zvát hosty na Alfu.

Zvítězit v boji o čistotu
5.–6. února, Praha 
„Jsme ve válce, ale tu válku lze vy-
hrát,“ řekl stovce účastníků, téměř 
výhradně mužů, americký kazatel 
James Cecy. Vykládal Bibli, objasňo-
val význam sexu, přinesl praktické 
podněty pro správné postoje k se-
xualitě v manželství i u svobodných, 
povzbuzoval, jak být strážci svých 
bratrů a sester i k vykazatelnosti. 
Za mimořádnou osobností Jamese 
Cecyho, v níž se spojuje odborná 
i osobní autorita, stojí 40 let jeho 
mezinárodní služby.

James Cecy,  
seminář pro vedoucí
8. února, Praha
Na veřejný seminář Cecy navá-
zal setkáním pro vedoucí. S asi 20 
účastníky probral čtyři důvody, které 
vedou pastory a další služebníky 
k selhání v oblasti sexu, a představil 
svou knihu Válka o čistotu.

Seminář kurzů 
o vztazích
12. března, Praha
Na semináři se 40 účastníky, 
který vedli koordinátoři kur-
zů o vztazích manželé Gütt-
nerovi se účastníci rozvíjeli 
v tom, jak kurzy pořádat 
a vstřebávali mnoho prak-
tických podnětů. Jako host 
promluvil pastor KS Plzeň 
Karel Řežábek.

Nové nadechnutí
15.–17. dubna,  
hotel Svratka ve Svratce
V přírodě v srdci Vysočiny proběhl 
relaxační víkend manželek křesťan-
ských vedoucích. Přes 80 účastnic 
z různých českých i slovenských 
církví a nedenominačních sborů ob-
sadilo celý hotel. Spolu s „tradiční“ 
lektorkou, pastorační poradkyní Da-
nou Staňkovou z ETS, sloužila letos 
Američanka Linda Pellmannová.

„V pátek jsem přijela obtížená 
starostmi, bolavá, a odjížděla jsem 
uzdravená a povzbuzená.“

„ Myslím, že byla dobrá vyváže-
nost programů a prostoru pro volný 
čas. Také jsem vnímala svobodu se-
ster něčeho se neúčastnit a mít svůj 
čas s Bohem nebo k odpočinku.“

z ohlasů účastnic

Jan Eriksen mezi vězni
20.–22. dubna,  
věznice Odolov, Velké Přílepy, 
Heřmanice, Jiřice
Vedoucí organi-
zace Street mi-
ni stries, která 
se zaměřuje na 
pomoc pro sti-
tutkám a věz-
ňům, v Rakousku 
žijící norský evangelista Jan Eriksen, 
i letos kázal v českých vězeních. Je-
ho evangelizační poselství tentokrát 
slyšelo celkem 190 osob, z nichž 
mnohé pozitivně zareagovaly na vý-
zvu k přijetí Pána Ježíše.

„Eriksen s vězněnými mluví 
s úctou, s postojem ,Jsem jeden z vás.‘ 
Když přicházejí, vítá je, podává jim 
ruce. Je přátelský, dává jim pocítit 

hodnotu, kterou mají, což často kon-
trastuje s přístupem dozorců.“

Hana Pospíšilová, tajemnice KMS

Nežít v čekárně
13.–14. května, Praha
Nezvykle zaměřená konference pro 
svobodné Nežít v čekárně měla při-
bližně 100 účastníků. Psychologický 
poradce Marek Macák a další řečníci 
povzbuzovali svobodné, aby svůj stav 
využili ke službě Bohu a netrápili se 
tím, kdy se provdají nebo ožení. 

29. Křesťanská 
konference
4.–6. července, Praha
Pod heslem „Síla, která mění svět“ 
proběhla KK 2017, mezidenominač-
ní setkání s hudbou a poselstvím čes-
kých i zahraničních kazatelů. Hlav-
ním řečníkem byl zakladatel hnutí 
Awakening Europe, australsko-ame-
rický kazatel Ben Fitzgerald. Jako 
evangelista mluvil o touze křesťana, 
aby lidé poznali Ježíše. Hodně prosto-
ru věnoval službě duchovními dary. 
Součástí akce byl večer chval a svě-
dectví s nadšenou slovenskou sku-
pinou Lámačské chvály. Konference 
měla přes 600 účastníků, ve srovnání 
s tou předcházející šlo o 40% nárůst.
Od roku 1995 Křesťanskou konfe-
renci společně s KMS pořádá ČEA.

„KK beru jako svátek Božího lidu 
a vždy přijmu nové občerstvení, po-
vzbuzení, inspiraci a ruku v ruce s tím 
i „srovnání se“ do Boží vůle.“

Michal Koťátko, starší KS Turnov

„Mě letos na KK oslovily především 
tři věci: svědectví hostů o přirozeně 
nadpřirozeném životě s Bohem, pes-
trost účastníků napříč denominač-
ním spektrem a skupina Lámačské 
chvály.“

Štěpán Vašíček, kazatel CB Dobruška

„Složení řečníků a jejich poselství 
bylo tradičně silné. Nejvíc na 29. KK 
ale oceňuji, kolik prostoru dostala 
svědectví o Božím jednání kolem nás. 
Přineslo to velké povzbuzení.“

Jakub Limr, kazatel KS Mozajka  
Hradec Králové a místopředseda KMS 

Hospodářská činnost 
(inzerce, typografické 
zakázky, prodej zboží) 
výnosy 492 610 Kč,  
náklady 469 861 Kč,  
zisk 22 748 Kč.
Režie KMS
výnosy 665 987 Kč,  
náklady 488 532 Kč,  
zisk 177 455 Kč.
Akce KMS
výnosy 554 545 Kč,  
náklady 623 468 Kč,  
ztráta 68 923 Kč.
Křesťanská  
konference
výnosy 460 012 Kč,  
náklady 430 992 Kč,  
ztráta 29 019 Kč. 
Kurzy Alfa  
a Manželské večery
výnosy 395 132 Kč,  
náklady 302 783 Kč,  
zisk 92 348 Kč.
Časopis Život víry
výnosy 1 489 624 Kč,  
náklady 1 744 969 Kč,  
ztráta 255 344 Kč.

Zpracovaly:  
Hana Pospíšilová  
a Bc. Milena Černá

Aktivity

18. Dětská konference
4.–6. července, Praha
Paralelní akce ke Křesťanské kon-
ferenci měla oddělení pro před-
školní (29 účastníků) a školní děti 
(105 účastníků), školní děti strávi-
ly celou dobu konference v prosto-
rách ZŠ na Letné. Akci vedl 45čle-
ný tým. Námořnické téma ladilo 
s KK: „Boží vítr do plachet – síla, 
která mění svět“. Mnohé z dětí 
reagovaly na výzvu k přijetí Pána 
Ježíše a/nebo prožily naplnění Du-
chem svatým.
Na pořádání akce s KMS spolu-
pracoval „Samuel, biblická práce 
pro děti“.

„Chtěli jsme, aby děti zažily lásku, 
bezpečí a ujištění, že je Bůh miluje.“

Soňa Rovnaníková, AC CBH Praha

Mokon
21.–22. října, Jihlava
27. mezidenominační modlitební 
konference KMS měla 140 účastní-
ků a po mnoha letech se nekonala 
v Praze. Zahájil ji průvod, který 
do centra Jihlavy vstoupil středo-
věkou bránou. Část konference se 
konala v gotickém kostele. V pá-

tek v noci proběhly modlitební 
vycházky po městě. Akci s mnoha 
aktuálními modlitebními tématy 
připravil mezidenominační tým 
křesťanů, kde vedle představitelů 
KMS měli silné zastoupení i místní 
křesťané.

„V přípravném týmu Mokonu 
jsme po celou dobu příprav i během 
akce mohli prožívat úžasnou Boží 
jednotu. Vždy jsme došli ke konsen-
su, ze kterého jsme se všichni rado-
vali. Po celou dobu Mokonu jsme 
žasli, jak na sebe jednotlivé bloky 
plynule navazovaly, jak se modlit-
by částečně prolínaly, doplňovaly 
a potvrzovaly.“

Vít Skála, CNN Humpolec

Cesta ke svobodě
17.–19. listopadu, Praha
Konference vnitřního uzdravení se 
známou britskou poradkyní a au-
torkou Lin Buttonovou vzbudila 

velký zájem. Celkový počet účast-
níků akce byl 320. Přednášeli i dal-
ší zahraniční i čeští řečníci, 40člen-
ný tým zbylým účastníkům sloužil 
individuálními modlitbami. 
Akce byla pořádána ve spolupráci 
se spolkem Immanuel.

„Vyučování bylo jasné, praktické, 
biblicky ukotvené. Řečníci nema-
nipulovali, ale nabízeli příležitost 
k uzdravení. Měl jsem radost z vysvo-
bození, která jsem kolem sebe viděl.“

Jiří Bort, kazatel CB Praha-Skalka

„Odnáším si srdce plné uzdra-
vení, radost z Boží dobroty a lásky 
a velikou vděčnost Bohu a těm, kte-
ří sloužili.“

Yvona Taschnerová, CB Chomutov, 
předsedkyně výboru z. s. Immanuel

„Pozvání do ČR je vždy výsadou, 
protože jsou zde lidé hladoví a žíz-
niví po všem, co jim Bůh chce dát. 
Modlím se za účastníky, aby pokra-
čovali v cestě k tomu, aby byli tako-
ví, jaké je Bůh chce mít.“

Lin Buttonová, UK, hlavní řečník

Přehled darů a členských příspěvků za rok 2015

Akce
na 4650 manželských párů). Kurz 
Příprava na manželství v roce 2016 
absolvovalo 200 snoubeneckých 
párů. Kurz zaznamenává trvalý růst 
už od počátku. Kurzy o výchově 
absolvovalo v roce 2016 zhruba 450 
rodičů, podobně jako loni.
Manželé Güttnerovi, koordinátoři 
kurzů o vztazích, kromě podpory 
vedoucích a pořádání seminářů 
také podporovali vydání nového 
DVD Manželských večerů. 

www.manzelskevecery.cz

Koordinace  
modlitebních aktivit 
 Modlitební konference Mokon
 Modlitby na  
 www.adoptuj sipolitika.cz
Uvedená webová 
stránka nabízí 
modlitby za pre-
zidenta ČR, vládu 
ČR, za poslance, 
senátory a české europoslance. 
Celkově je zapojeno přes 400 
modlitebníků. Všichni politici 
byli pokryti modlitbami, za řadu 
z nich se modlil víc než jeden 
modlitebník.

Aktuální modlitební témata: 
www.FB.com/adoptujsi

 30 dní modliteb za svět islámu
Internetová modlitební příručka 
přeložená z angličtiny povzbuzova-

la české křesťany k mírumilovným 
žehnajícím přímluvám.

http://30dni.kmspraha.cz

Světový den 
evangelizace
KMS u nás koordinovala meziná-
rodní aktivitu 28. 5.

http://sde.kmspraha.cz, FB.com/
svetovydenevangelizace

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

Český studijní  
překlad Bible
KMS překlad iniciovala a založila 
Nadační fond překladu Bible, 
který koordinuje práce na Českém 
studijním překladu. 

Tyto práce vyvrcholily komplet-
ním vydáním Českého studijního 
překladu Bible, který byl na trh 
uveden v roce 2009. Vydání z roku 
2016 je částečně revidované. Práce 
na revizi pokračovaly i v roce 2016.

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

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

Události roku
Zvítězit v boji  
o čistotu 
5.–6. února,  
Praha
Seminář s mezinárod-
ním propagátorem 
zdravého vztahu 
křesťanů k sexu, Ameri-
čanem Jamesem Cecym. 
Stovce účastníků, téměř 
výhradně mužů, Cecy nepředával jen učení, ale ruku v ruce 
s biblickým poselstvím i své životní postoje. Setkání s mimo-
řádným člověkem.

Síla, která mění svět
4.–6. července, 
Praha
Křesťanská konferen-
ce s australsko-ame-
rickým evangelistou 
Benem Fitzgeraldem 
jako hlavním řečníkem 
i s neméně kvalitními 
řečníky českými se po-
dařila. Nad vyučová-
ním výjimečně převáži-
la svědectví o proměně 
jednotlivců i celých seg-
mentů společnosti.

Rozšíření týmu  
pracovníků KMS
Po dlouhé době se rozšířil redakční kolektiv 
Života víry: na čtvrtinový úvazek jsme při-
jali mladou novinářku Lucii Švábovou. Pro 
redakci, ale i pro celý tým pracovníků KMS 
to bylo a je veliké povzbuzení.

Kurzy Alfa
Evangelizační kurz po- 
užívaný celosvětově 
mnoha církvemi u nás od konce 90. 
let zdomácněl a pro desítky spole-
čenství se stal hlavní evangelizační 
aktivitou. Celkově se v ČR v roce 
2016 konalo přes 150 kurzů, které 
pořádala společenství 16 církví. 
Do podzimní celostátní kampaně 
s Bearem Gryllsem se zapojilo přes 
90 sborů a farností. Celkový počet 
absolventů kurzů v roce 2016 byl 
přibližně 1600.

Rada kurzů Alfa svou práci 
koordinuje s KMS, ale pracuje 
samostatně. Předsedou rady byl 
Michal Vaněk (SŽ Brno), vedoucím 
kanceláře Alfy byl Miloš Poborský 
(KS Praha-Jih).

www.kurzyalfa.cz

Manželské večery  
a další kurzy o vztazích 
Zájem o kurzy o vztazích pokračo-
val. Vedoucí kurzů byli zaregistro-
váni na více než 100 místech v ČR 
a pocházejí z 11 denominací. Řadu 
kurzů pořádají také necírkevní 
instituce orientované na rodiny. 
V roce 2016 se Manželských 
večerů účastnilo 450 manželských 
párů, což je drobný nárůst oproti 
minulému roku (celkově se u nás 
od roku 2004 kurzu účastnilo 

Všem dárcům  
za jejich štědrost děkujeme. 
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 Členské příspěvky 
AC Agapé Český Těšín 18 000
AC Bohumín 6 000
AC Frýdek-Místek 6 000
ACET ČR 500
BJB Cvikov 3 000
CB Český Těšín 5 000
CB Dobruška 6 000
CB Litvínov 7 600
ČCE Teplá u Toužimě 5 500
ECM Jihlava 1 000
ECM Praha Strašnice 5 000
KS Aš 3 300
KS Brno 12 000

KS Děčín 9 150
KS Havlíčkův Brod 1 000
KS Horažďovice 4 500
KS Cheb 1 800
KS Jičín 1 000
KS Jindřichův Hradec 1 500
KS Klatovy 6 000
KS Krnov 4 500
KS Kutná Hora 12 000
KS Ostrava 15 000
KS Plzeň 9 000
KS Praha 71 250
KS Rakovník 4 800
KS Turnov 3 600

KS Žďár n.Sázavou 1 570
Nadace Mezin. potřeby 1 500
YWAM ČR 1 500
individuální členové 72 000
Celkem 300 570

 Dary na činnost KMS
Foxtima 15 000
GIVT.cz 1 045
Nadace Mezin. potřeby 31 460
CB Litvínov 15 000
KS Havlíčkův Brod 2 000
KS Plzeň 7 000
soukromí dárci 255 375
Celkem 326 880

 Dary na akce KMS
Livenet International 13 510
KS Žďár n. Sázavou 2 000
soukromí dárci 19 866
Celkem 35 376

 Dary na KMS – podpora 
vedoucí kanceláře

MS KS Jirkov 6 300
soukromí dárci 24 000
Celkem 30 300

 Dary na  
provoz kanceláře KMS

Soukromí dárci 7 000

 Dary na  
Křesťanskou konferenci

Soukromí dárci 29 987

 Dary na  
Dětskou konferenci

Foxtima 50 000
soukromí dárci 22 464
Celkem 72 464

 Dary na Nové nadechnutí
Soukromí dárci 22 591

 D. na Adoptuj si politika
Soukromí dárci 1 055

 Dary na  
službu Jana Eriksena

Soukromí dárci 3 700

 D. na literaturu pro vězně
Soukromí dárci 20 199

 Dary na kurzy Alfa
Alpha North America 249 356
SŽ Brno 95 300
KAM 50 000
CB Pardubice 4 456
CB Podblanicko 2 000
CB Praha 4 – Již. Město 8 544
KS Praha 11 457

 Členské příspěvky 300 570 15,54 %
 Dary na činnost KMS 326 880 16,90 %
 Dary na akce KMS 35 376 1,83 %
 Dary na KMS – ved. kanceláře 30 300 1,57 %
 Dary na provoz kanceláře KMS 7 000 0,36 %
 Dary na Křesťanskou konferenci 29 987 1,55 %
 Dary na Dětskou konferenci 72 464 3,75 %
 Dary na Nové nadechnutí 22 591 1,17 %
 Dary na Adoptuj si politika 1 055 0,05 %
 Dary na službu J. Eriksena 3 700 0,19 %
 Dary na literaturu pro vězně 20 199 1,04 %
 Dary na kurzy Alfa 500 793 25,89 %
 Dary na rodinné kurzy 33 107 1,71 %
 Dary na iniciativu Alfy 87 000 4,50 %
 Dary na vydávání Života víry 248 185 12,83 %
 Dary na ŽV – Kruh přátel 152 840 7,90 %
 Dary na ŽV – podp. šéfredaktora 12 462 0,64 %
 Dary na ŽV – spolupracovník 50 000 2,58 %

   Rekapitulace                            1 934 510         (celkem)

Vltavín leas 20 000
soukromí dárci 59 680
Celkem 500 793

 Dary na kurzy Alfa  
– rodinné kurzy

Soukromí dárci 33 107

 Dary na  
iniciativu Alfy

F-nadace 80 000
soukromí dárci 7 000
Celkem 87 000

 Dary na vydávání ŽV
Soukromí dárci 248 185

 Dary na ŽV – Kruh přátel
KS Ostrava 1 200
soukromí dárci 151 640
Celkem 152 840

 Dary na ŽV – podpora 
šéfredaktora

Soukromí dárci 12 462

 Dary na ŽV – spolu
pracovník (L.Švábová)

Soukromí dárci 50 000

Účetní zpráva  
za rok 2016
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. 2016 činila  
aktiva 2 739 829 Kč  
a pasiva 2 742 526 Kč. 
Vlastní jmění organi-
zace činilo 1 193 473 Kč.  
Výnosy roku 2016  
činily 4 057 912 Kč  
a náklady činily  
4 060 609 Kč.  
KMS vznikla účetní 
ztráta 2 696 Kč. 
Základ daně činil  
149 201 Kč.  
Možnost snížení zákla-
du daně jsme  uplatnili 
v plné výši 149 201 Kč, 
daň z příjmů tedy  
činila 0 Kč.
Jednotlivá  střediska 
 dosáhla následují-
cích  hospodářských 
výsledků:

Hospodaření
Zpráva reviz- 
ní komise
ve složení: Mgr. Luděk 
Richter, Ivo Chaloupek  
a Jiřina Homolková

Dne 30. května 2017 
byla provedena kontrola 
účetnictví KMS. Účetnic-
tví je vedeno v soustavě 
podvojného účetnictví 
v softwaru Pohoda.
1. Předložené doklady 
a zaměření kontroly
 účetní závěrka  
 za rok 2016
 účetní doklady
 daňové přiznání  
 za rok 2016
2. Zjištění
a) Účetní výkazy
Byla kontrolována roz-
vaha, výkaz zisku a ztrát, 
příloha za rok 2016. 
Bylo též kontrolováno 
daňové přizná ní za rok 
2016. Byly kontrolovány 
konečné zůstatky těchto 
sestav a rozvahových 
účtů. Všechny zůstatky 
odpovídají účetnictví 
a i po formální strán-
ce jsou tyto výkazy 
v pořádku. 

b) Účetní doklady
Byla provedena namát-
ková kontrola poklad-
ních dokladů za celé 
 období roku 2016 a byla 
provedena namátková 
kontrola přijatých i vy-
daných faktur za rok 
2016. Byly kontrolovány 
vnitropodnikové dokla-
dy a inventurní soupisky.
3. Závěr
Účetnictví KMS je vede-
no v souladu s platnými 
předpisy, kontrolou ne-
byly zjištěny žádné ne-
dostatky v účetnictví 
ani v hospodaření KMS. 
V roce 2016 skončilo 
hospodaření KMS s účet-
ní ztrátou 2 697 Kč, což 
je pozitivní výsledek, 
vzhledem k vysoké ztrá-
tě v minulém roce. Účet-
nictví je stále vedeno 
přehledně a pečlivě..

Mgr. Luděk Richter, 
Ivo Chaloupek 
a Jiřina Homolková
V Praze  
dne 30. května 2017

Seminář kurzů Alfa
23. ledna, Praha
Semináře měl asi 35 účastníků, 
z větší části nových zájemců o pořá - 
dání Alfy ze sedmi církví. Novým zá-
jemcům pomohl udělat si představu 
o tom, co to znamená Alfu uspořá-
dat. Pro zkušené pořadatele byla 
tentokrát připravena témata: Jak 
vést hosty během kurzu ke Kristu, 
charakter služebníka na Alfě. Na se-
mináři dostala prostor i příprava 
podzimní Iniciativy a hledání cesty, 
jak zvát hosty na Alfu.

Zvítězit v boji o čistotu
5.–6. února, Praha 
„Jsme ve válce, ale tu válku lze vy-
hrát,“ řekl stovce účastníků, téměř 
výhradně mužů, americký kazatel 
James Cecy. Vykládal Bibli, objasňo-
val význam sexu, přinesl praktické 
podněty pro správné postoje k se-
xualitě v manželství i u svobodných, 
povzbuzoval, jak být strážci svých 
bratrů a sester i k vykazatelnosti. 
Za mimořádnou osobností Jamese 
Cecyho, v níž se spojuje odborná 
i osobní autorita, stojí 40 let jeho 
mezinárodní služby.

James Cecy,  
seminář pro vedoucí
8. února, Praha
Na veřejný seminář Cecy navá-
zal setkáním pro vedoucí. S asi 20 
účastníky probral čtyři důvody, které 
vedou pastory a další služebníky 
k selhání v oblasti sexu, a představil 
svou knihu Válka o čistotu.

Seminář kurzů 
o vztazích
12. března, Praha
Na semináři se 40 účastníky, 
který vedli koordinátoři kur-
zů o vztazích manželé Gütt-
nerovi se účastníci rozvíjeli 
v tom, jak kurzy pořádat 
a vstřebávali mnoho prak-
tických podnětů. Jako host 
promluvil pastor KS Plzeň 
Karel Řežábek.

Nové nadechnutí
15.–17. dubna,  
hotel Svratka ve Svratce
V přírodě v srdci Vysočiny proběhl 
relaxační víkend manželek křesťan-
ských vedoucích. Přes 80 účastnic 
z různých českých i slovenských 
církví a nedenominačních sborů ob-
sadilo celý hotel. Spolu s „tradiční“ 
lektorkou, pastorační poradkyní Da-
nou Staňkovou z ETS, sloužila letos 
Američanka Linda Pellmannová.

„V pátek jsem přijela obtížená 
starostmi, bolavá, a odjížděla jsem 
uzdravená a povzbuzená.“

„ Myslím, že byla dobrá vyváže-
nost programů a prostoru pro volný 
čas. Také jsem vnímala svobodu se-
ster něčeho se neúčastnit a mít svůj 
čas s Bohem nebo k odpočinku.“

z ohlasů účastnic

Jan Eriksen mezi vězni
20.–22. dubna,  
věznice Odolov, Velké Přílepy, 
Heřmanice, Jiřice
Vedoucí organi-
zace Street mi-
ni stries, která 
se zaměřuje na 
pomoc pro sti-
tutkám a věz-
ňům, v Rakousku 
žijící norský evangelista Jan Eriksen, 
i letos kázal v českých vězeních. Je-
ho evangelizační poselství tentokrát 
slyšelo celkem 190 osob, z nichž 
mnohé pozitivně zareagovaly na vý-
zvu k přijetí Pána Ježíše.

„Eriksen s vězněnými mluví 
s úctou, s postojem ,Jsem jeden z vás.‘ 
Když přicházejí, vítá je, podává jim 
ruce. Je přátelský, dává jim pocítit 

hodnotu, kterou mají, což často kon-
trastuje s přístupem dozorců.“

Hana Pospíšilová, tajemnice KMS

Nežít v čekárně
13.–14. května, Praha
Nezvykle zaměřená konference pro 
svobodné Nežít v čekárně měla při-
bližně 100 účastníků. Psychologický 
poradce Marek Macák a další řečníci 
povzbuzovali svobodné, aby svůj stav 
využili ke službě Bohu a netrápili se 
tím, kdy se provdají nebo ožení. 

29. Křesťanská 
konference
4.–6. července, Praha
Pod heslem „Síla, která mění svět“ 
proběhla KK 2017, mezidenominač-
ní setkání s hudbou a poselstvím čes-
kých i zahraničních kazatelů. Hlav-
ním řečníkem byl zakladatel hnutí 
Awakening Europe, australsko-ame-
rický kazatel Ben Fitzgerald. Jako 
evangelista mluvil o touze křesťana, 
aby lidé poznali Ježíše. Hodně prosto-
ru věnoval službě duchovními dary. 
Součástí akce byl večer chval a svě-
dectví s nadšenou slovenskou sku-
pinou Lámačské chvály. Konference 
měla přes 600 účastníků, ve srovnání 
s tou předcházející šlo o 40% nárůst.
Od roku 1995 Křesťanskou konfe-
renci společně s KMS pořádá ČEA.

„KK beru jako svátek Božího lidu 
a vždy přijmu nové občerstvení, po-
vzbuzení, inspiraci a ruku v ruce s tím 
i „srovnání se“ do Boží vůle.“

Michal Koťátko, starší KS Turnov

„Mě letos na KK oslovily především 
tři věci: svědectví hostů o přirozeně 
nadpřirozeném životě s Bohem, pes-
trost účastníků napříč denominač-
ním spektrem a skupina Lámačské 
chvály.“

Štěpán Vašíček, kazatel CB Dobruška

„Složení řečníků a jejich poselství 
bylo tradičně silné. Nejvíc na 29. KK 
ale oceňuji, kolik prostoru dostala 
svědectví o Božím jednání kolem nás. 
Přineslo to velké povzbuzení.“

Jakub Limr, kazatel KS Mozajka  
Hradec Králové a místopředseda KMS 

Hospodářská činnost 
(inzerce, typografické 
zakázky, prodej zboží) 
výnosy 492 610 Kč,  
náklady 469 861 Kč,  
zisk 22 748 Kč.
Režie KMS
výnosy 665 987 Kč,  
náklady 488 532 Kč,  
zisk 177 455 Kč.
Akce KMS
výnosy 554 545 Kč,  
náklady 623 468 Kč,  
ztráta 68 923 Kč.
Křesťanská  
konference
výnosy 460 012 Kč,  
náklady 430 992 Kč,  
ztráta 29 019 Kč. 
Kurzy Alfa  
a Manželské večery
výnosy 395 132 Kč,  
náklady 302 783 Kč,  
zisk 92 348 Kč.
Časopis Život víry
výnosy 1 489 624 Kč,  
náklady 1 744 969 Kč,  
ztráta 255 344 Kč.

Zpracovaly:  
Hana Pospíšilová  
a Bc. Milena Černá

Aktivity

18. Dětská konference
4.–6. července, Praha
Paralelní akce ke Křesťanské kon-
ferenci měla oddělení pro před-
školní (29 účastníků) a školní děti 
(105 účastníků), školní děti strávi-
ly celou dobu konference v prosto-
rách ZŠ na Letné. Akci vedl 45čle-
ný tým. Námořnické téma ladilo 
s KK: „Boží vítr do plachet – síla, 
která mění svět“. Mnohé z dětí 
reagovaly na výzvu k přijetí Pána 
Ježíše a/nebo prožily naplnění Du-
chem svatým.
Na pořádání akce s KMS spolu-
pracoval „Samuel, biblická práce 
pro děti“.

„Chtěli jsme, aby děti zažily lásku, 
bezpečí a ujištění, že je Bůh miluje.“

Soňa Rovnaníková, AC CBH Praha

Mokon
21.–22. října, Jihlava
27. mezidenominační modlitební 
konference KMS měla 140 účastní-
ků a po mnoha letech se nekonala 
v Praze. Zahájil ji průvod, který 
do centra Jihlavy vstoupil středo-
věkou bránou. Část konference se 
konala v gotickém kostele. V pá-

tek v noci proběhly modlitební 
vycházky po městě. Akci s mnoha 
aktuálními modlitebními tématy 
připravil mezidenominační tým 
křesťanů, kde vedle představitelů 
KMS měli silné zastoupení i místní 
křesťané.

„V přípravném týmu Mokonu 
jsme po celou dobu příprav i během 
akce mohli prožívat úžasnou Boží 
jednotu. Vždy jsme došli ke konsen-
su, ze kterého jsme se všichni rado-
vali. Po celou dobu Mokonu jsme 
žasli, jak na sebe jednotlivé bloky 
plynule navazovaly, jak se modlit-
by částečně prolínaly, doplňovaly 
a potvrzovaly.“

Vít Skála, CNN Humpolec

Cesta ke svobodě
17.–19. listopadu, Praha
Konference vnitřního uzdravení se 
známou britskou poradkyní a au-
torkou Lin Buttonovou vzbudila 

velký zájem. Celkový počet účast-
níků akce byl 320. Přednášeli i dal-
ší zahraniční i čeští řečníci, 40člen-
ný tým zbylým účastníkům sloužil 
individuálními modlitbami. 
Akce byla pořádána ve spolupráci 
se spolkem Immanuel.

„Vyučování bylo jasné, praktické, 
biblicky ukotvené. Řečníci nema-
nipulovali, ale nabízeli příležitost 
k uzdravení. Měl jsem radost z vysvo-
bození, která jsem kolem sebe viděl.“

Jiří Bort, kazatel CB Praha-Skalka

„Odnáším si srdce plné uzdra-
vení, radost z Boží dobroty a lásky 
a velikou vděčnost Bohu a těm, kte-
ří sloužili.“

Yvona Taschnerová, CB Chomutov, 
předsedkyně výboru z. s. Immanuel

„Pozvání do ČR je vždy výsadou, 
protože jsou zde lidé hladoví a žíz-
niví po všem, co jim Bůh chce dát. 
Modlím se za účastníky, aby pokra-
čovali v cestě k tomu, aby byli tako-
ví, jaké je Bůh chce mít.“

Lin Buttonová, UK, hlavní řečník

Přehled darů a členských příspěvků za rok 2015

Akce
na 4650 manželských párů). Kurz 
Příprava na manželství v roce 2016 
absolvovalo 200 snoubeneckých 
párů. Kurz zaznamenává trvalý růst 
už od počátku. Kurzy o výchově 
absolvovalo v roce 2016 zhruba 450 
rodičů, podobně jako loni.
Manželé Güttnerovi, koordinátoři 
kurzů o vztazích, kromě podpory 
vedoucích a pořádání seminářů 
také podporovali vydání nového 
DVD Manželských večerů. 

www.manzelskevecery.cz

Koordinace  
modlitebních aktivit 
 Modlitební konference Mokon
 Modlitby na  
 www.adoptuj sipolitika.cz
Uvedená webová 
stránka nabízí 
modlitby za pre-
zidenta ČR, vládu 
ČR, za poslance, 
senátory a české europoslance. 
Celkově je zapojeno přes 400 
modlitebníků. Všichni politici 
byli pokryti modlitbami, za řadu 
z nich se modlil víc než jeden 
modlitebník.

Aktuální modlitební témata: 
www.FB.com/adoptujsi

 30 dní modliteb za svět islámu
Internetová modlitební příručka 
přeložená z angličtiny povzbuzova-

la české křesťany k mírumilovným 
žehnajícím přímluvám.

http://30dni.kmspraha.cz

Světový den 
evangelizace
KMS u nás koordinovala meziná-
rodní aktivitu 28. 5.

http://sde.kmspraha.cz, FB.com/
svetovydenevangelizace

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

Český studijní  
překlad Bible
KMS překlad iniciovala a založila 
Nadační fond překladu Bible, 
který koordinuje práce na Českém 
studijním překladu. 

Tyto práce vyvrcholily komplet-
ním vydáním Českého studijního 
překladu Bible, který byl na trh 
uveden v roce 2009. Vydání z roku 
2016 je částečně revidované. Práce 
na revizi pokračovaly i v roce 2016.

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

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

Události roku
Zvítězit v boji  
o čistotu 
5.–6. února,  
Praha
Seminář s mezinárod-
ním propagátorem 
zdravého vztahu 
křesťanů k sexu, Ameri-
čanem Jamesem Cecym. 
Stovce účastníků, téměř 
výhradně mužů, Cecy nepředával jen učení, ale ruku v ruce 
s biblickým poselstvím i své životní postoje. Setkání s mimo-
řádným člověkem.

Síla, která mění svět
4.–6. července, 
Praha
Křesťanská konferen-
ce s australsko-ame-
rickým evangelistou 
Benem Fitzgeraldem 
jako hlavním řečníkem 
i s neméně kvalitními 
řečníky českými se po-
dařila. Nad vyučová-
ním výjimečně převáži-
la svědectví o proměně 
jednotlivců i celých seg-
mentů společnosti.

Rozšíření týmu  
pracovníků KMS
Po dlouhé době se rozšířil redakční kolektiv 
Života víry: na čtvrtinový úvazek jsme při-
jali mladou novinářku Lucii Švábovou. Pro 
redakci, ale i pro celý tým pracovníků KMS 
to bylo a je veliké povzbuzení.

Kurzy Alfa
Evangelizační kurz po- 
užívaný celosvětově 
mnoha církvemi u nás od konce 90. 
let zdomácněl a pro desítky spole-
čenství se stal hlavní evangelizační 
aktivitou. Celkově se v ČR v roce 
2016 konalo přes 150 kurzů, které 
pořádala společenství 16 církví. 
Do podzimní celostátní kampaně 
s Bearem Gryllsem se zapojilo přes 
90 sborů a farností. Celkový počet 
absolventů kurzů v roce 2016 byl 
přibližně 1600.

Rada kurzů Alfa svou práci 
koordinuje s KMS, ale pracuje 
samostatně. Předsedou rady byl 
Michal Vaněk (SŽ Brno), vedoucím 
kanceláře Alfy byl Miloš Poborský 
(KS Praha-Jih).

www.kurzyalfa.cz

Manželské večery  
a další kurzy o vztazích 
Zájem o kurzy o vztazích pokračo-
val. Vedoucí kurzů byli zaregistro-
váni na více než 100 místech v ČR 
a pocházejí z 11 denominací. Řadu 
kurzů pořádají také necírkevní 
instituce orientované na rodiny. 
V roce 2016 se Manželských 
večerů účastnilo 450 manželských 
párů, což je drobný nárůst oproti 
minulému roku (celkově se u nás 
od roku 2004 kurzu účastnilo 

Všem dárcům  
za jejich štědrost děkujeme. 
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 Členské příspěvky 
AC Agapé Český Těšín 18 000
AC Bohumín 6 000
AC Frýdek-Místek 6 000
ACET ČR 500
BJB Cvikov 3 000
CB Český Těšín 5 000
CB Dobruška 6 000
CB Litvínov 7 600
ČCE Teplá u Toužimě 5 500
ECM Jihlava 1 000
ECM Praha Strašnice 5 000
KS Aš 3 300
KS Brno 12 000

KS Děčín 9 150
KS Havlíčkův Brod 1 000
KS Horažďovice 4 500
KS Cheb 1 800
KS Jičín 1 000
KS Jindřichův Hradec 1 500
KS Klatovy 6 000
KS Krnov 4 500
KS Kutná Hora 12 000
KS Ostrava 15 000
KS Plzeň 9 000
KS Praha 71 250
KS Rakovník 4 800
KS Turnov 3 600

KS Žďár n.Sázavou 1 570
Nadace Mezin. potřeby 1 500
YWAM ČR 1 500
individuální členové 72 000
Celkem 300 570

 Dary na činnost KMS
Foxtima 15 000
GIVT.cz 1 045
Nadace Mezin. potřeby 31 460
CB Litvínov 15 000
KS Havlíčkův Brod 2 000
KS Plzeň 7 000
soukromí dárci 255 375
Celkem 326 880

 Dary na akce KMS
Livenet International 13 510
KS Žďár n. Sázavou 2 000
soukromí dárci 19 866
Celkem 35 376

 Dary na KMS – podpora 
vedoucí kanceláře

MS KS Jirkov 6 300
soukromí dárci 24 000
Celkem 30 300

 Dary na  
provoz kanceláře KMS

Soukromí dárci 7 000

 Dary na  
Křesťanskou konferenci

Soukromí dárci 29 987

 Dary na  
Dětskou konferenci

Foxtima 50 000
soukromí dárci 22 464
Celkem 72 464

 Dary na Nové nadechnutí
Soukromí dárci 22 591

 D. na Adoptuj si politika
Soukromí dárci 1 055

 Dary na  
službu Jana Eriksena

Soukromí dárci 3 700

 D. na literaturu pro vězně
Soukromí dárci 20 199

 Dary na kurzy Alfa
Alpha North America 249 356
SŽ Brno 95 300
KAM 50 000
CB Pardubice 4 456
CB Podblanicko 2 000
CB Praha 4 – Již. Město 8 544
KS Praha 11 457

 Členské příspěvky 300 570 15,54 %
 Dary na činnost KMS 326 880 16,90 %
 Dary na akce KMS 35 376 1,83 %
 Dary na KMS – ved. kanceláře 30 300 1,57 %
 Dary na provoz kanceláře KMS 7 000 0,36 %
 Dary na Křesťanskou konferenci 29 987 1,55 %
 Dary na Dětskou konferenci 72 464 3,75 %
 Dary na Nové nadechnutí 22 591 1,17 %
 Dary na Adoptuj si politika 1 055 0,05 %
 Dary na službu J. Eriksena 3 700 0,19 %
 Dary na literaturu pro vězně 20 199 1,04 %
 Dary na kurzy Alfa 500 793 25,89 %
 Dary na rodinné kurzy 33 107 1,71 %
 Dary na iniciativu Alfy 87 000 4,50 %
 Dary na vydávání Života víry 248 185 12,83 %
 Dary na ŽV – Kruh přátel 152 840 7,90 %
 Dary na ŽV – podp. šéfredaktora 12 462 0,64 %
 Dary na ŽV – spolupracovník 50 000 2,58 %

   Rekapitulace                            1 934 510         (celkem)

Vltavín leas 20 000
soukromí dárci 59 680
Celkem 500 793

 Dary na kurzy Alfa  
– rodinné kurzy

Soukromí dárci 33 107

 Dary na  
iniciativu Alfy

F-nadace 80 000
soukromí dárci 7 000
Celkem 87 000

 Dary na vydávání ŽV
Soukromí dárci 248 185

 Dary na ŽV – Kruh přátel
KS Ostrava 1 200
soukromí dárci 151 640
Celkem 152 840

 Dary na ŽV – podpora 
šéfredaktora

Soukromí dárci 12 462

 Dary na ŽV – spolu
pracovník (L.Švábová)

Soukromí dárci 50 000

Účetní zpráva  
za rok 2016
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. 2016 činila  
aktiva 2 739 829 Kč  
a pasiva 2 742 526 Kč. 
Vlastní jmění organi-
zace činilo 1 193 473 Kč.  
Výnosy roku 2016  
činily 4 057 912 Kč  
a náklady činily  
4 060 609 Kč.  
KMS vznikla účetní 
ztráta 2 696 Kč. 
Základ daně činil  
149 201 Kč.  
Možnost snížení zákla-
du daně jsme  uplatnili 
v plné výši 149 201 Kč, 
daň z příjmů tedy  
činila 0 Kč.
Jednotlivá  střediska 
 dosáhla následují-
cích  hospodářských 
výsledků:

Hospodaření
Zpráva reviz- 
ní komise
ve složení: Mgr. Luděk 
Richter, Ivo Chaloupek  
a Jiřina Homolková

Dne 30. května 2017 
byla provedena kontrola 
účetnictví KMS. Účetnic-
tví je vedeno v soustavě 
podvojného účetnictví 
v softwaru Pohoda.
1. Předložené doklady 
a zaměření kontroly
 účetní závěrka  
 za rok 2016
 účetní doklady
 daňové přiznání  
 za rok 2016
2. Zjištění
a) Účetní výkazy
Byla kontrolována roz-
vaha, výkaz zisku a ztrát, 
příloha za rok 2016. 
Bylo též kontrolováno 
daňové přizná ní za rok 
2016. Byly kontrolovány 
konečné zůstatky těchto 
sestav a rozvahových 
účtů. Všechny zůstatky 
odpovídají účetnictví 
a i po formální strán-
ce jsou tyto výkazy 
v pořádku. 

b) Účetní doklady
Byla provedena namát-
ková kontrola poklad-
ních dokladů za celé 
 období roku 2016 a byla 
provedena namátková 
kontrola přijatých i vy-
daných faktur za rok 
2016. Byly kontrolovány 
vnitropodnikové dokla-
dy a inventurní soupisky.
3. Závěr
Účetnictví KMS je vede-
no v souladu s platnými 
předpisy, kontrolou ne-
byly zjištěny žádné ne-
dostatky v účetnictví 
ani v hospodaření KMS. 
V roce 2016 skončilo 
hospodaření KMS s účet-
ní ztrátou 2 697 Kč, což 
je pozitivní výsledek, 
vzhledem k vysoké ztrá-
tě v minulém roce. Účet-
nictví je stále vedeno 
přehledně a pečlivě..

Mgr. Luděk Richter, 
Ivo Chaloupek 
a Jiřina Homolková
V Praze  
dne 30. května 2017

Seminář kurzů Alfa
23. ledna, Praha
Semináře měl asi 35 účastníků, 
z větší části nových zájemců o pořá - 
dání Alfy ze sedmi církví. Novým zá-
jemcům pomohl udělat si představu 
o tom, co to znamená Alfu uspořá-
dat. Pro zkušené pořadatele byla 
tentokrát připravena témata: Jak 
vést hosty během kurzu ke Kristu, 
charakter služebníka na Alfě. Na se-
mináři dostala prostor i příprava 
podzimní Iniciativy a hledání cesty, 
jak zvát hosty na Alfu.

Zvítězit v boji o čistotu
5.–6. února, Praha 
„Jsme ve válce, ale tu válku lze vy-
hrát,“ řekl stovce účastníků, téměř 
výhradně mužů, americký kazatel 
James Cecy. Vykládal Bibli, objasňo-
val význam sexu, přinesl praktické 
podněty pro správné postoje k se-
xualitě v manželství i u svobodných, 
povzbuzoval, jak být strážci svých 
bratrů a sester i k vykazatelnosti. 
Za mimořádnou osobností Jamese 
Cecyho, v níž se spojuje odborná 
i osobní autorita, stojí 40 let jeho 
mezinárodní služby.

James Cecy,  
seminář pro vedoucí
8. února, Praha
Na veřejný seminář Cecy navá-
zal setkáním pro vedoucí. S asi 20 
účastníky probral čtyři důvody, které 
vedou pastory a další služebníky 
k selhání v oblasti sexu, a představil 
svou knihu Válka o čistotu.

Seminář kurzů 
o vztazích
12. března, Praha
Na semináři se 40 účastníky, 
který vedli koordinátoři kur-
zů o vztazích manželé Gütt-
nerovi se účastníci rozvíjeli 
v tom, jak kurzy pořádat 
a vstřebávali mnoho prak-
tických podnětů. Jako host 
promluvil pastor KS Plzeň 
Karel Řežábek.

Nové nadechnutí
15.–17. dubna,  
hotel Svratka ve Svratce
V přírodě v srdci Vysočiny proběhl 
relaxační víkend manželek křesťan-
ských vedoucích. Přes 80 účastnic 
z různých českých i slovenských 
církví a nedenominačních sborů ob-
sadilo celý hotel. Spolu s „tradiční“ 
lektorkou, pastorační poradkyní Da-
nou Staňkovou z ETS, sloužila letos 
Američanka Linda Pellmannová.

„V pátek jsem přijela obtížená 
starostmi, bolavá, a odjížděla jsem 
uzdravená a povzbuzená.“

„ Myslím, že byla dobrá vyváže-
nost programů a prostoru pro volný 
čas. Také jsem vnímala svobodu se-
ster něčeho se neúčastnit a mít svůj 
čas s Bohem nebo k odpočinku.“

z ohlasů účastnic

Jan Eriksen mezi vězni
20.–22. dubna,  
věznice Odolov, Velké Přílepy, 
Heřmanice, Jiřice
Vedoucí organi-
zace Street mi-
ni stries, která 
se zaměřuje na 
pomoc pro sti-
tutkám a věz-
ňům, v Rakousku 
žijící norský evangelista Jan Eriksen, 
i letos kázal v českých vězeních. Je-
ho evangelizační poselství tentokrát 
slyšelo celkem 190 osob, z nichž 
mnohé pozitivně zareagovaly na vý-
zvu k přijetí Pána Ježíše.

„Eriksen s vězněnými mluví 
s úctou, s postojem ,Jsem jeden z vás.‘ 
Když přicházejí, vítá je, podává jim 
ruce. Je přátelský, dává jim pocítit 

hodnotu, kterou mají, což často kon-
trastuje s přístupem dozorců.“

Hana Pospíšilová, tajemnice KMS

Nežít v čekárně
13.–14. května, Praha
Nezvykle zaměřená konference pro 
svobodné Nežít v čekárně měla při-
bližně 100 účastníků. Psychologický 
poradce Marek Macák a další řečníci 
povzbuzovali svobodné, aby svůj stav 
využili ke službě Bohu a netrápili se 
tím, kdy se provdají nebo ožení. 

29. Křesťanská 
konference
4.–6. července, Praha
Pod heslem „Síla, která mění svět“ 
proběhla KK 2017, mezidenominač-
ní setkání s hudbou a poselstvím čes-
kých i zahraničních kazatelů. Hlav-
ním řečníkem byl zakladatel hnutí 
Awakening Europe, australsko-ame-
rický kazatel Ben Fitzgerald. Jako 
evangelista mluvil o touze křesťana, 
aby lidé poznali Ježíše. Hodně prosto-
ru věnoval službě duchovními dary. 
Součástí akce byl večer chval a svě-
dectví s nadšenou slovenskou sku-
pinou Lámačské chvály. Konference 
měla přes 600 účastníků, ve srovnání 
s tou předcházející šlo o 40% nárůst.
Od roku 1995 Křesťanskou konfe-
renci společně s KMS pořádá ČEA.

„KK beru jako svátek Božího lidu 
a vždy přijmu nové občerstvení, po-
vzbuzení, inspiraci a ruku v ruce s tím 
i „srovnání se“ do Boží vůle.“

Michal Koťátko, starší KS Turnov

„Mě letos na KK oslovily především 
tři věci: svědectví hostů o přirozeně 
nadpřirozeném životě s Bohem, pes-
trost účastníků napříč denominač-
ním spektrem a skupina Lámačské 
chvály.“

Štěpán Vašíček, kazatel CB Dobruška

„Složení řečníků a jejich poselství 
bylo tradičně silné. Nejvíc na 29. KK 
ale oceňuji, kolik prostoru dostala 
svědectví o Božím jednání kolem nás. 
Přineslo to velké povzbuzení.“

Jakub Limr, kazatel KS Mozajka  
Hradec Králové a místopředseda KMS 

Hospodářská činnost 
(inzerce, typografické 
zakázky, prodej zboží) 
výnosy 492 610 Kč,  
náklady 469 861 Kč,  
zisk 22 748 Kč.
Režie KMS
výnosy 665 987 Kč,  
náklady 488 532 Kč,  
zisk 177 455 Kč.
Akce KMS
výnosy 554 545 Kč,  
náklady 623 468 Kč,  
ztráta 68 923 Kč.
Křesťanská  
konference
výnosy 460 012 Kč,  
náklady 430 992 Kč,  
ztráta 29 019 Kč. 
Kurzy Alfa  
a Manželské večery
výnosy 395 132 Kč,  
náklady 302 783 Kč,  
zisk 92 348 Kč.
Časopis Život víry
výnosy 1 489 624 Kč,  
náklady 1 744 969 Kč,  
ztráta 255 344 Kč.

Zpracovaly:  
Hana Pospíšilová  
a Bc. Milena Černá

Aktivity

18. Dětská konference
4.–6. července, Praha
Paralelní akce ke Křesťanské kon-
ferenci měla oddělení pro před-
školní (29 účastníků) a školní děti 
(105 účastníků), školní děti strávi-
ly celou dobu konference v prosto-
rách ZŠ na Letné. Akci vedl 45čle-
ný tým. Námořnické téma ladilo 
s KK: „Boží vítr do plachet – síla, 
která mění svět“. Mnohé z dětí 
reagovaly na výzvu k přijetí Pána 
Ježíše a/nebo prožily naplnění Du-
chem svatým.
Na pořádání akce s KMS spolu-
pracoval „Samuel, biblická práce 
pro děti“.

„Chtěli jsme, aby děti zažily lásku, 
bezpečí a ujištění, že je Bůh miluje.“

Soňa Rovnaníková, AC CBH Praha

Mokon
21.–22. října, Jihlava
27. mezidenominační modlitební 
konference KMS měla 140 účastní-
ků a po mnoha letech se nekonala 
v Praze. Zahájil ji průvod, který 
do centra Jihlavy vstoupil středo-
věkou bránou. Část konference se 
konala v gotickém kostele. V pá-

tek v noci proběhly modlitební 
vycházky po městě. Akci s mnoha 
aktuálními modlitebními tématy 
připravil mezidenominační tým 
křesťanů, kde vedle představitelů 
KMS měli silné zastoupení i místní 
křesťané.

„V přípravném týmu Mokonu 
jsme po celou dobu příprav i během 
akce mohli prožívat úžasnou Boží 
jednotu. Vždy jsme došli ke konsen-
su, ze kterého jsme se všichni rado-
vali. Po celou dobu Mokonu jsme 
žasli, jak na sebe jednotlivé bloky 
plynule navazovaly, jak se modlit-
by částečně prolínaly, doplňovaly 
a potvrzovaly.“

Vít Skála, CNN Humpolec

Cesta ke svobodě
17.–19. listopadu, Praha
Konference vnitřního uzdravení se 
známou britskou poradkyní a au-
torkou Lin Buttonovou vzbudila 

velký zájem. Celkový počet účast-
níků akce byl 320. Přednášeli i dal-
ší zahraniční i čeští řečníci, 40člen-
ný tým zbylým účastníkům sloužil 
individuálními modlitbami. 
Akce byla pořádána ve spolupráci 
se spolkem Immanuel.

„Vyučování bylo jasné, praktické, 
biblicky ukotvené. Řečníci nema-
nipulovali, ale nabízeli příležitost 
k uzdravení. Měl jsem radost z vysvo-
bození, která jsem kolem sebe viděl.“

Jiří Bort, kazatel CB Praha-Skalka

„Odnáším si srdce plné uzdra-
vení, radost z Boží dobroty a lásky 
a velikou vděčnost Bohu a těm, kte-
ří sloužili.“

Yvona Taschnerová, CB Chomutov, 
předsedkyně výboru z. s. Immanuel

„Pozvání do ČR je vždy výsadou, 
protože jsou zde lidé hladoví a žíz-
niví po všem, co jim Bůh chce dát. 
Modlím se za účastníky, aby pokra-
čovali v cestě k tomu, aby byli tako-
ví, jaké je Bůh chce mít.“

Lin Buttonová, UK, hlavní řečník

Přehled darů a členských příspěvků za rok 2015

Akce
na 4650 manželských párů). Kurz 
Příprava na manželství v roce 2016 
absolvovalo 200 snoubeneckých 
párů. Kurz zaznamenává trvalý růst 
už od počátku. Kurzy o výchově 
absolvovalo v roce 2016 zhruba 450 
rodičů, podobně jako loni.
Manželé Güttnerovi, koordinátoři 
kurzů o vztazích, kromě podpory 
vedoucích a pořádání seminářů 
také podporovali vydání nového 
DVD Manželských večerů. 

www.manzelskevecery.cz

Koordinace  
modlitebních aktivit 
 Modlitební konference Mokon
 Modlitby na  
 www.adoptuj sipolitika.cz
Uvedená webová 
stránka nabízí 
modlitby za pre-
zidenta ČR, vládu 
ČR, za poslance, 
senátory a české europoslance. 
Celkově je zapojeno přes 400 
modlitebníků. Všichni politici 
byli pokryti modlitbami, za řadu 
z nich se modlil víc než jeden 
modlitebník.

Aktuální modlitební témata: 
www.FB.com/adoptujsi

 30 dní modliteb za svět islámu
Internetová modlitební příručka 
přeložená z angličtiny povzbuzova-

la české křesťany k mírumilovným 
žehnajícím přímluvám.

http://30dni.kmspraha.cz

Světový den 
evangelizace
KMS u nás koordinovala meziná-
rodní aktivitu 28. 5.

http://sde.kmspraha.cz, FB.com/
svetovydenevangelizace

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

Český studijní  
překlad Bible
KMS překlad iniciovala a založila 
Nadační fond překladu Bible, 
který koordinuje práce na Českém 
studijním překladu. 

Tyto práce vyvrcholily komplet-
ním vydáním Českého studijního 
překladu Bible, který byl na trh 
uveden v roce 2009. Vydání z roku 
2016 je částečně revidované. Práce 
na revizi pokračovaly i v roce 2016.

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

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

Události roku
Zvítězit v boji  
o čistotu 
5.–6. února,  
Praha
Seminář s mezinárod-
ním propagátorem 
zdravého vztahu 
křesťanů k sexu, Ameri-
čanem Jamesem Cecym. 
Stovce účastníků, téměř 
výhradně mužů, Cecy nepředával jen učení, ale ruku v ruce 
s biblickým poselstvím i své životní postoje. Setkání s mimo-
řádným člověkem.

Síla, která mění svět
4.–6. července, 
Praha
Křesťanská konferen-
ce s australsko-ame-
rickým evangelistou 
Benem Fitzgeraldem 
jako hlavním řečníkem 
i s neméně kvalitními 
řečníky českými se po-
dařila. Nad vyučová-
ním výjimečně převáži-
la svědectví o proměně 
jednotlivců i celých seg-
mentů společnosti.

Rozšíření týmu  
pracovníků KMS
Po dlouhé době se rozšířil redakční kolektiv 
Života víry: na čtvrtinový úvazek jsme při-
jali mladou novinářku Lucii Švábovou. Pro 
redakci, ale i pro celý tým pracovníků KMS 
to bylo a je veliké povzbuzení.

Kurzy Alfa
Evangelizační kurz po- 
užívaný celosvětově 
mnoha církvemi u nás od konce 90. 
let zdomácněl a pro desítky spole-
čenství se stal hlavní evangelizační 
aktivitou. Celkově se v ČR v roce 
2016 konalo přes 150 kurzů, které 
pořádala společenství 16 církví. 
Do podzimní celostátní kampaně 
s Bearem Gryllsem se zapojilo přes 
90 sborů a farností. Celkový počet 
absolventů kurzů v roce 2016 byl 
přibližně 1600.

Rada kurzů Alfa svou práci 
koordinuje s KMS, ale pracuje 
samostatně. Předsedou rady byl 
Michal Vaněk (SŽ Brno), vedoucím 
kanceláře Alfy byl Miloš Poborský 
(KS Praha-Jih).

www.kurzyalfa.cz

Manželské večery  
a další kurzy o vztazích 
Zájem o kurzy o vztazích pokračo-
val. Vedoucí kurzů byli zaregistro-
váni na více než 100 místech v ČR 
a pocházejí z 11 denominací. Řadu 
kurzů pořádají také necírkevní 
instituce orientované na rodiny. 
V roce 2016 se Manželských 
večerů účastnilo 450 manželských 
párů, což je drobný nárůst oproti 
minulému roku (celkově se u nás 
od roku 2004 kurzu účastnilo 

Všem dárcům  
za jejich štědrost děkujeme. 
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KMS chce sloužit Božímu lidu.
Snaží se o prohloubení  
vztahů mezi křesťany  
a usiluje o probuzení.
Slouží k vzájemnému dorozumění  
křesťanských pracovníků,  
kteří usilují o misii a o jednotu  
křesťanů ve světle Bible.  
Chce pomáhat k duchovnímu růstu  
a vzdělávání křesťanů a místních sborů.

Hodnoty:

 spolupráce   svoboda   vztahy   pravda

Ben Fitzgerald James Cecy Lin Buttonová

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  
2016 přes šest tisíc čtenářů.

 Od roku 2011 časopis vychází i v elektronické 
podobě – eŽV.

 Od června 2014 je po jednotlivých číslech  
k zakoupení i ve formátu PDF pro čtečky  
a tablety na http://palmzv.jdem.cz

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 zajišťuje  
prodej na akcích

V roce 2016 vyšlo
Knižní tituly (Nakladatelství KMS)
 Manželské večery (příručka účastníka;  

2., revidované vydání)
 Kay Arthurová: Život naplněný chválou
 Lubomír a Věra Ondráčkovi:  

Lov, nebo zjevení? (2., doplněné vydání)
 Bible ČSP (kapesní se zipem)
 Bible ČSP (kapesní s magnetem)
 Bible ČSP (kapesní, umělá kůže)
 Pavel Bosman: Co to tu děláš, bratře zajíci?
 Lin Buttonová: Matka je důležitá
 Dag Heward-Mills: Kroky k pomazání  

(pro Parchment House)
 Alfa (příručka účastníka; dotisk)
 Nicky Gumbel: Proč Vánoce? (dotisk)

Elektronické nosiče (Nakladatelství KMS)

 Manželské večery (sada DVD)

Elektronické knihy
Na www.palmknihy.cz jsme přidali další tituly,  
dříve vydané v tištěné podobě.

Elektronické nosiče (KMS)

 Zvítězit v boji o čistotu (seminář s J. Cecym; CD)

 Nežít v čekárně (Být single není handicap; CD)

 Síla, která mění svět (KK 2016; CD)

 Cesta ke svobodě (seminář s L. Buttonovou; CD)

Křesťanská misijní společnost (KMS), Primátorská 41, 180 00 Praha 8   
   tel.:  284 841 922      e-mail:  info@kmspraha.cz    
   www.kmspraha.cz      www.facebook.com/kmspraha    
   www.zivotviry.cz      www.facebook.com/zivotviry

   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)      682 600 – Křesťanská konference    
   682 166 – Dětská konference      682 130 – Adoptuj si politika      682 550 – služba J. Eriksena v ČR    
   682 560 – literatura pro vězně      682 700 – kurzy Alfa      682 780 – rodinné kurzy    
   682 900 – vydávání Života víry      682 990 – redakce ŽV (T. Coufal, T. Dittrich)      200 200 – Kruh přátel ŽV

KMS 
byla založena v prosinci  
1989. V současnosti ji 
tvoří 33 sborů šesti  
denominací, řada křes-
ťanských 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“

 Kurz Manželské 
večery a další kurzy 
o vztazích 

 Konference  
a semináře  
vnitřního uzdravení 

 Web Adoptuj si  
politika  

 Misijní činnost  
ve věznicích  

 Modlitební  
aktivity

 Světový den  
evangelizace

 Spolupráce  
se zahraničím

Podporujeme
 Vysílání  

misionářů
 Český studijní  

překlad Bible
 Nakladatelství KMS
 Internetové  

knihkupectví

Užší výbor KMS

Ing. Petr Šimmer 
emeritní kazatel  
CB Litvínov

Jaroslav Šelong
pastor AC Agapé  
Český Těšín

Jakub Limr, Dis.
místopředseda KMS 
pastor KS Mozaika  
Hradec Králové

Hana Pospíšilová, 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: KS Praha

Ing. arch. Tomáš Dittrich, tiskový mluvčí 
KMS, redaktor časopisu  Život víry, hlavní 
redaktor Nakladatelství KMS (částečný úva-
zek), v KMS pracuje od r. 1990   Zodpověd-
nost: pí ár KMS, autor článků, redakční práce, 
modlitební koordinátor   Sbor: KS Praha  
(je starším sboru)

Mgr. Tomáš Coufal, šéfredaktor časopisu 
Život víry, v KMS od r. 2002   
 Zodpo věd nost: organi zační a ediční  
zajištění časopisu Život víry, redakční práce, 
korektury, aktualizace webových prezentací  
 Sbor: KS Praha

Lucie Švábová, Dis., redaktorka časopisu 
Život víry, v KMS od r. 2016   Zodpo věd nost: 
reportáže, rozhovory, redakční práce   
 Sbor: ECM Praha 2

Lenka Zimová, administrace,  
v KMS od r. 1997   
 Zodpovědnost: administrace a distribuce 
časopisu a zvukových nosičů, inzerce   
 Sbor: CB  Praha 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

Pracovníci KMS a Nakladatelství KMS

Ing. Lubomír  
Ondráček 
předseda KMS 
pastor KS Praha
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