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2017

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

Peter Butt Karol a Mirka Verčimákovi Alexander Barkóci

Vydavatelská  
činnost
Časopis Život víry
 Život víry je jediný český mezidenominační  

měsíčník. Čtou ho křesťané ze všech u nás  
působících církví.

 Podle našich průzkumů má Život víry 
kolem 6500 čtenářů.

 Už 7 let časopis vychází i v elektronické  
podobě – eŽV.

 4 roky je po jednotlivých číslech k zakoupení  
i ve formátu PDF.

 Více na www.zivotviry.cz  
a na www.FB.com/zivotviry.

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 2017 vyšlo
Knižní tituly (Nakladatelství KMS)
 Dag Heward-Mills: Ti, kdo nevědí (pro Parchment House)

 Dag Heward-Mills: Ti, kdo vás opouštějí (pro Parchment House)

 Bruce Olson, James Lund: Bručko a motilonský zázrak

 Setkání se spásou (pro YWAM)

 Alan Vincent: Království ve válce 

 Rabi R. Maharaj: Guru zemřel

 Reinhard Bonnke: Duch svatý – jsme hořlaví, nebo ohnivzdorní?

 Nicky Gumbel: Otazníky života (5. vydání)

 Výchova teenagerů (příručka účastníka kurzu)

 Manželské večery (příručka účastníka kurzu)

 Alfa (příručka účastníka kurzu; dotisk 7. vydání)

 Nicky Gumbel: Proč Ježíš? (dotisk 8. vydání)

 Nicky Gumbel: Proč Vánoce? (dotisk 3. vydání)

 Nicky Gumbel: Proč Velikonoce? (dotisk 3. vydání)

Elektronické nosiče (Nakladatelství KMS)

 Envej: Nový svět (CD)

Elektronické nosiče (KMS)

 Různé dary, jeden Duch (seminář s P. Buttem; CD)

 Vyzbrojení (seminář s P. Buttem; CD)

 Vítězný život v Ježíši (seminář s A. Barkócim; CD)

 Život víry 2016 (elektronický archiv; DVD)

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

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 – kurzy o vztazích   
   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 31 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 
CB Litvínov,  
senior seniorátu CB  
Severní Čechy

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   
 Zodpovědnost: píár 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 Vlasáková, DiS., redaktorka časo-
pisu Život víry, (částečný úvazek), v KMS od  
r. 2016   Zodpo věd nost: reportáže, rozho
vory, redakční práce, korektury   
 Sbor: ECM PrahaHorní Počernice

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

Pracovníci KMS a Nakladatelství KMS

Ing. Lubomír  
Ondráček 
předseda KMS, 
pastor KS Praha
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 Členské příspěvky 
ACET ČR 500
AC Agapé Český Těšín 18 000
AC Bohumín 6 000
AC FrýdekMístek 6 000
BJB Cvikov 3 000
CB Český Těšín 5 000
CB Dobruška 6 000
ČCE Teplá u Toužimě 6 500
ECM Jihlava 1 000
ECM Litoměřice 1 210
ECM Praha Strašnice 5 000
KS Aš 3 600
KS Brno 12 000

KS Děčín 8 500
KS Havlíčkův Brod 1 000
KS Horažďovice 4 500
KS Cheb 2 800
KS Jindřichův Hradec 1 500
KS Klatovy 6 000
KS Krnov 2 550
KS Kutná Hora 12 000
KS Ostrava 10 000
KS Plzeň 12 000
KS Praha 77 850
KS Rakovník 4 800
KS Turnov 3 750
KS Žďár n. Sázavou 2 216

Nadace Mezin. potřeby 1 500
YWAM ČR 900
individuální členové 64 618
Celkem 290 294

 Dary na činnost KMS
ECM Litoměřice 1 500
GIVT.cz 1 635
Nadace Mezin. potřeby 38 122
KS Praha 25 000
KS Žďár n. Sázavou 2 772
soukromí dárci 179 997
Celkem 249 026

 Dary na akce KMS
Livenet International 15 131
soukromí dárci 17 414
Celkem 32 545

 Dary na KMS – podpora 
vedoucí kanceláře

MS KS Jirkov 6 000
soukromí dárci 18 900
Celkem 24 900

 Dary na nový web KMS
Soukromí dárci 45 507

 Dary na  
Dětskou konferenci

Soukromí dárci 15 049

 Dary na  
Adoptuj si politika

Soukromí dárci 6 448

 Dary na  
službu Jana Eriksena

Soukromí dárci 6 500

 Dary na  
literaturu pro vězně

Soukromí dárci 26 700

 Dary na kurzy Alfa
Alpha Deutschland e.V. 51 950
SŽ Brno 75 500
CV Relevant 10 000
soukromí dárci 32 102
Celkem 169 552

 Dary na kurzy Alfa  
– kurzy o vztazích

Fnadace 190 000
ŠPERL 53 000
soukromí dárci 11 616
Celkem 254 616

 Členské příspěvky 290 294 14,73 %
 Dary na činnost KMS 249 026 12,63 %
 Dary na akce KMS 32 545 1,65 %
 Dary na KMS – ved. kanceláře 24 900 1,26 %
 Dary na nový web KMS 45 507 2,31 %
 Dary na Dětskou konferenci 15 049 0,76 %
 Dary na Adoptuj si politika 6 448 0,33 %
 Dary na službu J. Eriksena 6 500 0,33 %
 Dary na literaturu pro vězně 26 700 1,35 %
 Dary na kurzy Alfa 169 552 8,60 %
 Dary na kurzy o vztazích 254 616 12,92 %
 Dary na iniciativu Alfy 6 000 0,30 %
 Dary na nové video Alfy 253 510 12,86 %
 Dary na vydávání Života víry 315 262 15,99 %
 Dary na ŽV – Kruh přátel 186 731 9,47 %
 Dary na ŽV – podp. šéfredaktora 24 000 1,22 %
 Dary na ŽV – spolupracovník 64 715 3,28 %

   Rekapitulace                            1 971 355         (celkem)

 Dary na iniciativu Alfy
Soukromí dárci 6 000

 Dary na nové video Alfy
Fnadace 240 000
MS KS České Budějovice 2 500
ŘK farnost 7 500
soukromí dárci 3 510
Celkem 253 510

 Dary na vydávání ŽV
Charismatická obnova 2 000
soukromí dárci 313 262
Celkem 315 262

 Dary na ŽV – Kruh přátel
KS Ostrava 1 200
soukromí dárci 185 531
Celkem 186 731

 Dary na ŽV – podpora 
šéfredaktora

Soukromí dárci 24 000

 Dary na ŽV 
– spolu pracovník

Foxtima 30 000
soukromí dárci 34 715
Celkem 64 715

Účetní zpráva  
za rok 2017
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. 2017 činila  
aktiva 2 860 100 Kč  
a pasiva 2 860 729 Kč. 
Vlastní jmění organi
zace činilo 1 190 776 Kč.  
Výnosy roku 2017  
činily 3 952 558 Kč  
a náklady činily  
3 953 188 Kč.  
KMS vznikla účetní 
ztráta 629 Kč. 
Základ daně činil  
127 460 Kč.  
Možnost snížení zákla
du daně jsme  uplatnili 
v plné výši 127 460 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 10. dubna 2018 
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 2017
 účetní doklady
 daňové přiznání  
 za rok 2017
2. Zjištění
a) Účetní výkazy
Byla kontrolována roz
vaha, výkaz zisku a ztrát, 
příloha za rok 2017. 
Bylo též kontrolováno 
daňové přiznání za rok 
2017. Byly kontrolová
ny 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 kontrola 
všech pokladních dokla
dů za celé období roku 
2017 a byla provedena 
namátková kontrola při
jatých i vydaných faktur 
za rok 2017. Byly kont
rolovány vnitropodniko
vé doklady 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 2017 skončilo 
hospodaření KMS s účet
ní ztrátou 629,59 Kč, 
což je pozitivní výsle
dek. Účetnictví je vede
no řádně a na vysoké 
úrovni. Sestavy z nového 
software „Pohoda“ jsou 
přehledné.

Mgr. Luděk Richter, 
Ivo Chaloupek 
a Jiřina Homolková
V Praze  
dne 10. dubna 2018

Různé dary, jeden Duch
Peter Butt, 27.–28. ledna, 
Praha
Víkendový seminář s ředitelem bib
lické školy v britském Southampto
nu Peterem Buttem a jeho mladým 
spolupracovníkem Darrylem Malle
tem shromáždil 120 účastníků.

„Butt vyučoval jednoduše, ale zá-
roveň hluboce. Biblické slovo přinášel 
jako poselství pro dnešní dobu, ale 
nezjednodušoval ho ani se nepod-
bízel. Zároveň bylo učení propojeno 
s praxí, jak u obou Britů, tak tím, že 
do služby charismaty dokázali zapojit 
účastníky.“

Tomáš Dittrich, redaktor Života víry

Seminář Alfy a kurzů 
o vztazích 
4. února, Praha
Aby zájemci lépe porozuměli sepětí 
Alfy a kurzů o vztazích, uspořádali 
jsme tentokrát seminář společně. 
Přišlo přes 50 účastníků z pěti de
nominací. Kromě představení a in
struktáže, jak kurzy začít, jsme se 
věnovali také tématu přípravy no
vých vedoucích a důležitosti podpo
ry společenství při pořádání kurzů. 
Jeden seminář představil zkušenosti 
s Alfou pro mládež a nejnověji nabí
zené kurzy: Začít znovu, Peníze a já 
a Jak se modlit.

Víkend pro dcery Krále
3.–5. března, Luhačovice
Víkend pro ženy s manželským po
radenským párem Mirkou a Karolem 
Verčimákovými měl na 200 účastnic.

„Věřím, že každá přítomná žena si 
z víkendu něco odnesla – minimál-
ně povzbuzení k tomu, že změna je 
možná, a uvědomění si toho, že není 
nekřesťanské říct ne. Svědectví někte-
rých žen v závěru pobytu a koše plné 
poplakaných kapesníků byly důka-
zem účinnosti tohoto poselství.“

Lucie Vlasáková,  
redaktorka Života víry

„Velice děkuji, že jste pořádali tuto 
víkendovku, byl to pro mě dárek, čas 

odpočinku, čas, kdy jsem mohla spo-
činout, jen tak bezstarostně vnímat 
Boží lásku.“

(hodnocení účastnice)

Vitaminová bomba
29. dubna – 1. května, Kolín
Na konferenci pro křesťanské uměl
ce a služebníky ve chválách přijelo 
přes 70 účastníků. Většinou se zú
častnily celé hudební skupiny. Akce 
byla zaměřena jak na biblické po
jetí chvály, tak na rozvoj profesních 
dovedností (zpěv, hra na nástroje, 
tanec, skládání písní, výtvarné tvo
ření). Hlavním řečníkem konference 
byl Angličan David Hadden.

„Až příliš často se setkávám se 
služebníky ve chválách, kteří obdivují 
určitý styl worshipové hudby a sna-
ží se ho kopírovat. Tím se ale ztrácí 
jejich vlastní zvuk. Jak má do světa 
znít to, co jim Bůh svěřil, pokud znějí 
jako někdo jiný? Každý jsme zodpo-
vědný za to, aby se do světa šířil náš 
vlastní zvuk.“

David Hadden, hlavní řečník

Jan Eriksen ve věznicích
21.–23. března
12.–13. září
Norský evangelista dlouhodobě 
spolupracující s KMS v roce 2017 po
prvé navštívil ČR dvakrát.
21.–23. března kázal ve věznicích 
PlzeňBory, Jiřice a Stráž pod Ral
skem. Celkově na výzvu k přijetí Pá
na Ježíše reagovalo cca 100 odsou
zených. Všichni dostali Eriksenovu 
knížku Žil jsem v podsvětí.

12.–13. září navštívil věznice Ku
řim a Světlá nad Sázavou a vazební 
věznici Olomouc. Celkově ho slyšelo 
přes 110 vězňů a vězeňkyň. V ženské 
věznici ve Světlé nad Sázavou na vý
zvu reagovalo asi 50 žen, některé 
dokonce plakaly. „Projevovaly větší 
zájem, než byl předtím v mužské 
věznici, více se ptaly,“ uvedla tajem
nice KMS Hana Pospíšilová.
Díky podpoře dárců poslala KMS 
v roce 2017 do věznic cca 50 knih 
dle potřeb, jak je vyjádřili vězeňští 
kaplani.

Awakening Europe
29. června – 2. července
Velkou mezinárodní evangelizační 
akci pořádala organizace GodFest 

Hospodářská činnost 
(inzerce, typografické 
zakázky, prodej zboží) 
výnosy 568 678 Kč,  
náklady 441 354 Kč,  
zisk 127 324 Kč.
Režie KMS
výnosy 578 003 Kč,  
náklady 483 476 Kč,  
zisk 94 527 Kč.
Akce KMS
výnosy 757 528 Kč,  
náklady 775 005 Kč,  
ztráta 17 476 Kč.
Křesťanská  
konference
výnosy 0 Kč,  
náklady 0 Kč,  
zisk 0 Kč  
(Křesťanská konfe
rence se v roce 2017 
nekonala).
Kurzy Alfa  
a Manželské večery
výnosy 383 678 Kč,  
náklady 533 944 Kč,  
ztráta 150 266.
Časopis Život víry
výnosy 1 664 669 Kč,  
náklady 1 719 407 Kč,  
ztráta 54 738 Kč.

Zpracovaly:  
Hana Pospíšilová  
a Bc. Milena Černá

Aktivity
Ministries. KMS dala k dispozici 
termín KK a pomáhala v oblasti 
organizace a píár.

Vyzbrojení
Peter Butt  
a Paul Randerson,  
6.–7. října, Praha
Seminář o duchovním boji měl 
160 účastníků. Téma duchovního 
boje bylo zvoleno proto, že tato 
oblast bývá podceňována a také 
kolem ní vznikají různá bizarní 
učení i praxe. Oba vyučující z Velké 
Británie mají v této oblasti velké 
zkušenosti jak při budování sborů, 
tak v kontextu misie. 

 „Celá konference byla praktická 
a biblicky fundovaná a mám nadě-
ji, že přinese dobré ovoce v životech 
účastníků.“

Lubomír Ondráček, předseda KMS

Mokon
20.–21. října,  
Ústí nad Labem 
Výroční modlitební konference 
KMS, které se zúčastnilo asi 100 
lidí, se zaměřila jak na politickou 
situaci (konala se v době parla
mentních voleb), tak na smíření 
mezi křesťany a sbory v severních 
Čechách. Významná byla přítom
nost asi 20 vedoucích z oblasti. 
Vztahy mezi místními udělaly 

z Mokonu setkání s mimořádnou 
atmosférou.

„Šlo o autentický modlitební 
zápas zaměřený na proměnu sever-
ních Čech. Jeho ovoce půjde zhod-
notit až v budoucnosti – ukáže se, 
zda došlo k proměně vztahů mezi 
místními společenstvími.“

Tomáš Dittrich,  
modlitební koordinátor KMS

Vítězný život v Ježíši
Alexander Barkóci,  
17.–18. listopadu, Praha
Na konferenci se slovenským 
evangelistou s mezinárodní pů
sobností přišlo na 300 účastníků. 
Barkóci probíral základní křesťan
ské nauky počínaje obrácením. 
Hlavní důraz kladl na Boží slovo, 
poslušnost, proměnu života, od
puštění a na to, jak silně potřebu

jeme Ducha svatého. S nasazením 
se po plenárních setkáních modlil 
s účastníky.

„Naslouchat vyučování a sdílení 
tohoto výjimečně obdarovaného 
kazatele bylo zážitkem i příležitos-
tí se od něj učit. Jeho obdarování 
a zároveň ovoce života i služby 
působily v jednotě a byly povzbu-
zením.“

(zpráva v Životě víry)

Přehled darů a členských příspěvků za rok 2017

Akce
2017 věnovat 
koordinaci kurzů 
o vztazích na 0,2 
úvazku jako 
zaměstnanci 

České kanceláře kurzů Alfa. Zahájili 
také přípravy na akci Zveme Česko 
na rande v průběhu Týdne man
želství 2019 a jednání s pražským 
arcibiskupstvím ohledně uznávání 
kurzu Příprava na manželství.

www.manzelskevecery.cz

Koordinace  
modlitebních aktivit 
 Modlitební konference Mokon
 Modlitby na  
 www.adoptujsipolitika.cz
Uvedená webová stránka mod
litby za prezidenta ČR, vládu ČR, 
za poslance, senátory 
a české europoslance. 
Celkově je zapojeno 
přes 300 modliteb
níků. 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 27. 5. Při té příle
žitosti vydala knížečku Wernera 
Nach tigala „3 kroky v osobní evan
gelizaci“ jako přílohu Života víry.

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 2017.

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.

Události roku
Duchovní dary, 
duchovní boj
Semináře  
s Peterem Buttem
Dvěma semináři navázala KMS  
spolupráci s významným brit 
ským letničním a charismatic
kým učitelem, ředitelem bib
lické školy v Southamptonu. 
Peter Butt spojuje výborné 
biblické znalosti se zkušenost

mi z práce v církvi a návaznost poznání na praktický život víry. 
Obě akce byly úspěšné, chystá se pokračování spolupráce.

Víkend pro dcery Krále
3.–5. března, Luhačovice
KMS dříve opakovaně organizovala víkend pro manželky 
služebníků v církvi. Na základě zájmu i dalších žen KMS 
poprvé uspořádala podobnou akci pro ženy obecně. Pří
jemné lázeňské prostředí propojilo vyučování, službu 
modlitebního týmu, chvály a relaxaci. Díky zájmu se uva
žuje o pokračování podobných akcí.

Konference 
s Alexandrem  
Barkócim
17.–18. listopadu,  
Praha
Evangelista Alexander 
Barkóci káže na Sloven
sku, v Maďarsku, v Pol
sku, ve Slezsku i jinde, ale 
v Praze nebývá častým 
hostem. Akce však měla 
i řadu mimopražských 
účastníků. Barkóci s nasazením sloužil nejen slovem, ale 
také modlitbami.

Kurzy Alfa
Alfa, evangelizační 
kurz používaný 
celosvětově mnoha církvemi, u nás 
od konce 90. let zdomácněl a pro 
desítky společenství se stal hlavní 
evangelizační aktivitou. Celkově se 
v ČR v roce 2017 konalo přes 130 
kurzů, které pořádala společenství 
16 církví. Kancelář Alfy a Rada 
kurzů Alfa poskytovaly pomocný 
servis jednotlivým společenstvím. 
Je možno pozorovat stagnaci až 
úbytek kurzů v protestantské části, 
naopak v římskokatolické církvi 
počet kurzů roste a Alfa se zde stala 
vítaným prostředkem evangelizace 
i výchovy farníků.

Během roku došlo ke změnám 
v kanceláři Alfy a v Radě: Miloš 
Poborský, který nastoupil na post 
ředitele ETS, rezignoval na funkci 
vedoucího kancelá
ře. Ve výběrovém 
řízení nebyl vybrán 
nový vedoucí a pozi
ce zůstala neobsaze
ná. Proto rada Alfy rozhodla o zříze
ní dvou koordináto
rů, kteří pracují jako 
dobrovolníci. Koordi
nátorem pro protes
tantské církve je 
Martin Hambálek (CB Pardubice), 
koordinátorem pro římskokatolic

kou církev je Mariusz Kuźniar. 
Předsedou Rady Alfy byl zvolen 
Miloš Poborský.

www.kurzyalfa.cz

Kurzy o vztazích  
(Manželské večery a další) 
Zájem o tyto kurzy pokračoval. Ve
doucí kurzů byli zaregistrováni na 
více než 100 místech v ČR a pochá
zejí z 11 denominací. Řadu  kurzů 
pořádají také necírkevní instituce 
orientované na rodiny. V roce 2017 
se Manželských večerů účastnilo 
500 manželských párů, což je ná
růst o zhruba 10 % oproti minulé
mu roku (celkově se u nás od roku 
2004 kurzu účastnilo na 5170 man
želských párů). Kurz Příprava na 
manželství v roce 2017 absolvova
lo 180 snoubeneckých párů, o něco 
méně než v předchozím roce. Kurzy 
o výchově absolvovalo v roce 2017 
zhruba 400 rodičů, asi o 10 % méně 
než v předcházejícím roce.

Manželé Güttnerovi, koordináto
ři kurzů o vztazích, dále poskytovali 
podporu jednotlivým vedoucím 
a pořádali také pravidelný seminář 
pro nové a stávající vedoucí kurzů. 

V první půli roku 2017 se man
želům Güttnerovým podařilo získat 
dárce pro daný rok a jejich podporu 
využít pro vytvoření reklamních 
videí na kurzy, nový základ webu 
a umožnilo jim to začít se v roce 

Všem dárcům za jejich štědrost děkujeme. 

M. Hambálek

M. Kuźniar
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 Členské příspěvky 
ACET ČR 500
AC Agapé Český Těšín 18 000
AC Bohumín 6 000
AC FrýdekMístek 6 000
BJB Cvikov 3 000
CB Český Těšín 5 000
CB Dobruška 6 000
ČCE Teplá u Toužimě 6 500
ECM Jihlava 1 000
ECM Litoměřice 1 210
ECM Praha Strašnice 5 000
KS Aš 3 600
KS Brno 12 000

KS Děčín 8 500
KS Havlíčkův Brod 1 000
KS Horažďovice 4 500
KS Cheb 2 800
KS Jindřichův Hradec 1 500
KS Klatovy 6 000
KS Krnov 2 550
KS Kutná Hora 12 000
KS Ostrava 10 000
KS Plzeň 12 000
KS Praha 77 850
KS Rakovník 4 800
KS Turnov 3 750
KS Žďár n. Sázavou 2 216

Nadace Mezin. potřeby 1 500
YWAM ČR 900
individuální členové 64 618
Celkem 290 294

 Dary na činnost KMS
ECM Litoměřice 1 500
GIVT.cz 1 635
Nadace Mezin. potřeby 38 122
KS Praha 25 000
KS Žďár n. Sázavou 2 772
soukromí dárci 179 997
Celkem 249 026

 Dary na akce KMS
Livenet International 15 131
soukromí dárci 17 414
Celkem 32 545

 Dary na KMS – podpora 
vedoucí kanceláře

MS KS Jirkov 6 000
soukromí dárci 18 900
Celkem 24 900

 Dary na nový web KMS
Soukromí dárci 45 507

 Dary na  
Dětskou konferenci

Soukromí dárci 15 049

 Dary na  
Adoptuj si politika

Soukromí dárci 6 448

 Dary na  
službu Jana Eriksena

Soukromí dárci 6 500

 Dary na  
literaturu pro vězně

Soukromí dárci 26 700

 Dary na kurzy Alfa
Alpha Deutschland e.V. 51 950
SŽ Brno 75 500
CV Relevant 10 000
soukromí dárci 32 102
Celkem 169 552

 Dary na kurzy Alfa  
– kurzy o vztazích

Fnadace 190 000
ŠPERL 53 000
soukromí dárci 11 616
Celkem 254 616

 Členské příspěvky 290 294 14,73 %
 Dary na činnost KMS 249 026 12,63 %
 Dary na akce KMS 32 545 1,65 %
 Dary na KMS – ved. kanceláře 24 900 1,26 %
 Dary na nový web KMS 45 507 2,31 %
 Dary na Dětskou konferenci 15 049 0,76 %
 Dary na Adoptuj si politika 6 448 0,33 %
 Dary na službu J. Eriksena 6 500 0,33 %
 Dary na literaturu pro vězně 26 700 1,35 %
 Dary na kurzy Alfa 169 552 8,60 %
 Dary na kurzy o vztazích 254 616 12,92 %
 Dary na iniciativu Alfy 6 000 0,30 %
 Dary na nové video Alfy 253 510 12,86 %
 Dary na vydávání Života víry 315 262 15,99 %
 Dary na ŽV – Kruh přátel 186 731 9,47 %
 Dary na ŽV – podp. šéfredaktora 24 000 1,22 %
 Dary na ŽV – spolupracovník 64 715 3,28 %

   Rekapitulace                            1 971 355         (celkem)

 Dary na iniciativu Alfy
Soukromí dárci 6 000

 Dary na nové video Alfy
Fnadace 240 000
MS KS České Budějovice 2 500
ŘK farnost 7 500
soukromí dárci 3 510
Celkem 253 510

 Dary na vydávání ŽV
Charismatická obnova 2 000
soukromí dárci 313 262
Celkem 315 262

 Dary na ŽV – Kruh přátel
KS Ostrava 1 200
soukromí dárci 185 531
Celkem 186 731

 Dary na ŽV – podpora 
šéfredaktora

Soukromí dárci 24 000

 Dary na ŽV 
– spolu pracovník

Foxtima 30 000
soukromí dárci 34 715
Celkem 64 715

Účetní zpráva  
za rok 2017
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. 2017 činila  
aktiva 2 860 100 Kč  
a pasiva 2 860 729 Kč. 
Vlastní jmění organi
zace činilo 1 190 776 Kč.  
Výnosy roku 2017  
činily 3 952 558 Kč  
a náklady činily  
3 953 188 Kč.  
KMS vznikla účetní 
ztráta 629 Kč. 
Základ daně činil  
127 460 Kč.  
Možnost snížení zákla
du daně jsme  uplatnili 
v plné výši 127 460 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 10. dubna 2018 
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 2017
 účetní doklady
 daňové přiznání  
 za rok 2017
2. Zjištění
a) Účetní výkazy
Byla kontrolována roz
vaha, výkaz zisku a ztrát, 
příloha za rok 2017. 
Bylo též kontrolováno 
daňové přiznání za rok 
2017. Byly kontrolová
ny 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 kontrola 
všech pokladních dokla
dů za celé období roku 
2017 a byla provedena 
namátková kontrola při
jatých i vydaných faktur 
za rok 2017. Byly kont
rolovány vnitropodniko
vé doklady 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 2017 skončilo 
hospodaření KMS s účet
ní ztrátou 629,59 Kč, 
což je pozitivní výsle
dek. Účetnictví je vede
no řádně a na vysoké 
úrovni. Sestavy z nového 
software „Pohoda“ jsou 
přehledné.

Mgr. Luděk Richter, 
Ivo Chaloupek 
a Jiřina Homolková
V Praze  
dne 10. dubna 2018

Různé dary, jeden Duch
Peter Butt, 27.–28. ledna, 
Praha
Víkendový seminář s ředitelem bib
lické školy v britském Southampto
nu Peterem Buttem a jeho mladým 
spolupracovníkem Darrylem Malle
tem shromáždil 120 účastníků.

„Butt vyučoval jednoduše, ale zá-
roveň hluboce. Biblické slovo přinášel 
jako poselství pro dnešní dobu, ale 
nezjednodušoval ho ani se nepod-
bízel. Zároveň bylo učení propojeno 
s praxí, jak u obou Britů, tak tím, že 
do služby charismaty dokázali zapojit 
účastníky.“

Tomáš Dittrich, redaktor Života víry

Seminář Alfy a kurzů 
o vztazích 
4. února, Praha
Aby zájemci lépe porozuměli sepětí 
Alfy a kurzů o vztazích, uspořádali 
jsme tentokrát seminář společně. 
Přišlo přes 50 účastníků z pěti de
nominací. Kromě představení a in
struktáže, jak kurzy začít, jsme se 
věnovali také tématu přípravy no
vých vedoucích a důležitosti podpo
ry společenství při pořádání kurzů. 
Jeden seminář představil zkušenosti 
s Alfou pro mládež a nejnověji nabí
zené kurzy: Začít znovu, Peníze a já 
a Jak se modlit.

Víkend pro dcery Krále
3.–5. března, Luhačovice
Víkend pro ženy s manželským po
radenským párem Mirkou a Karolem 
Verčimákovými měl na 200 účastnic.

„Věřím, že každá přítomná žena si 
z víkendu něco odnesla – minimál-
ně povzbuzení k tomu, že změna je 
možná, a uvědomění si toho, že není 
nekřesťanské říct ne. Svědectví někte-
rých žen v závěru pobytu a koše plné 
poplakaných kapesníků byly důka-
zem účinnosti tohoto poselství.“

Lucie Vlasáková,  
redaktorka Života víry

„Velice děkuji, že jste pořádali tuto 
víkendovku, byl to pro mě dárek, čas 

odpočinku, čas, kdy jsem mohla spo-
činout, jen tak bezstarostně vnímat 
Boží lásku.“

(hodnocení účastnice)

Vitaminová bomba
29. dubna – 1. května, Kolín
Na konferenci pro křesťanské uměl
ce a služebníky ve chválách přijelo 
přes 70 účastníků. Většinou se zú
častnily celé hudební skupiny. Akce 
byla zaměřena jak na biblické po
jetí chvály, tak na rozvoj profesních 
dovedností (zpěv, hra na nástroje, 
tanec, skládání písní, výtvarné tvo
ření). Hlavním řečníkem konference 
byl Angličan David Hadden.

„Až příliš často se setkávám se 
služebníky ve chválách, kteří obdivují 
určitý styl worshipové hudby a sna-
ží se ho kopírovat. Tím se ale ztrácí 
jejich vlastní zvuk. Jak má do světa 
znít to, co jim Bůh svěřil, pokud znějí 
jako někdo jiný? Každý jsme zodpo-
vědný za to, aby se do světa šířil náš 
vlastní zvuk.“

David Hadden, hlavní řečník

Jan Eriksen ve věznicích
21.–23. března
12.–13. září
Norský evangelista dlouhodobě 
spolupracující s KMS v roce 2017 po
prvé navštívil ČR dvakrát.
21.–23. března kázal ve věznicích 
PlzeňBory, Jiřice a Stráž pod Ral
skem. Celkově na výzvu k přijetí Pá
na Ježíše reagovalo cca 100 odsou
zených. Všichni dostali Eriksenovu 
knížku Žil jsem v podsvětí.

12.–13. září navštívil věznice Ku
řim a Světlá nad Sázavou a vazební 
věznici Olomouc. Celkově ho slyšelo 
přes 110 vězňů a vězeňkyň. V ženské 
věznici ve Světlé nad Sázavou na vý
zvu reagovalo asi 50 žen, některé 
dokonce plakaly. „Projevovaly větší 
zájem, než byl předtím v mužské 
věznici, více se ptaly,“ uvedla tajem
nice KMS Hana Pospíšilová.
Díky podpoře dárců poslala KMS 
v roce 2017 do věznic cca 50 knih 
dle potřeb, jak je vyjádřili vězeňští 
kaplani.

Awakening Europe
29. června – 2. července
Velkou mezinárodní evangelizační 
akci pořádala organizace GodFest 

Hospodářská činnost 
(inzerce, typografické 
zakázky, prodej zboží) 
výnosy 568 678 Kč,  
náklady 441 354 Kč,  
zisk 127 324 Kč.
Režie KMS
výnosy 578 003 Kč,  
náklady 483 476 Kč,  
zisk 94 527 Kč.
Akce KMS
výnosy 757 528 Kč,  
náklady 775 005 Kč,  
ztráta 17 476 Kč.
Křesťanská  
konference
výnosy 0 Kč,  
náklady 0 Kč,  
zisk 0 Kč  
(Křesťanská konfe
rence se v roce 2017 
nekonala).
Kurzy Alfa  
a Manželské večery
výnosy 383 678 Kč,  
náklady 533 944 Kč,  
ztráta 150 266.
Časopis Život víry
výnosy 1 664 669 Kč,  
náklady 1 719 407 Kč,  
ztráta 54 738 Kč.

Zpracovaly:  
Hana Pospíšilová  
a Bc. Milena Černá

Aktivity
Ministries. KMS dala k dispozici 
termín KK a pomáhala v oblasti 
organizace a píár.

Vyzbrojení
Peter Butt  
a Paul Randerson,  
6.–7. října, Praha
Seminář o duchovním boji měl 
160 účastníků. Téma duchovního 
boje bylo zvoleno proto, že tato 
oblast bývá podceňována a také 
kolem ní vznikají různá bizarní 
učení i praxe. Oba vyučující z Velké 
Británie mají v této oblasti velké 
zkušenosti jak při budování sborů, 
tak v kontextu misie. 

 „Celá konference byla praktická 
a biblicky fundovaná a mám nadě-
ji, že přinese dobré ovoce v životech 
účastníků.“

Lubomír Ondráček, předseda KMS

Mokon
20.–21. října,  
Ústí nad Labem 
Výroční modlitební konference 
KMS, které se zúčastnilo asi 100 
lidí, se zaměřila jak na politickou 
situaci (konala se v době parla
mentních voleb), tak na smíření 
mezi křesťany a sbory v severních 
Čechách. Významná byla přítom
nost asi 20 vedoucích z oblasti. 
Vztahy mezi místními udělaly 

z Mokonu setkání s mimořádnou 
atmosférou.

„Šlo o autentický modlitební 
zápas zaměřený na proměnu sever-
ních Čech. Jeho ovoce půjde zhod-
notit až v budoucnosti – ukáže se, 
zda došlo k proměně vztahů mezi 
místními společenstvími.“

Tomáš Dittrich,  
modlitební koordinátor KMS

Vítězný život v Ježíši
Alexander Barkóci,  
17.–18. listopadu, Praha
Na konferenci se slovenským 
evangelistou s mezinárodní pů
sobností přišlo na 300 účastníků. 
Barkóci probíral základní křesťan
ské nauky počínaje obrácením. 
Hlavní důraz kladl na Boží slovo, 
poslušnost, proměnu života, od
puštění a na to, jak silně potřebu

jeme Ducha svatého. S nasazením 
se po plenárních setkáních modlil 
s účastníky.

„Naslouchat vyučování a sdílení 
tohoto výjimečně obdarovaného 
kazatele bylo zážitkem i příležitos-
tí se od něj učit. Jeho obdarování 
a zároveň ovoce života i služby 
působily v jednotě a byly povzbu-
zením.“

(zpráva v Životě víry)

Přehled darů a členských příspěvků za rok 2017

Akce
2017 věnovat 
koordinaci kurzů 
o vztazích na 0,2 
úvazku jako 
zaměstnanci 

České kanceláře kurzů Alfa. Zahájili 
také přípravy na akci Zveme Česko 
na rande v průběhu Týdne man
želství 2019 a jednání s pražským 
arcibiskupstvím ohledně uznávání 
kurzu Příprava na manželství.

www.manzelskevecery.cz

Koordinace  
modlitebních aktivit 
 Modlitební konference Mokon
 Modlitby na  
 www.adoptujsipolitika.cz
Uvedená webová stránka mod
litby za prezidenta ČR, vládu ČR, 
za poslance, senátory 
a české europoslance. 
Celkově je zapojeno 
přes 300 modliteb
níků. 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 27. 5. Při té příle
žitosti vydala knížečku Wernera 
Nach tigala „3 kroky v osobní evan
gelizaci“ jako přílohu Života víry.

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 2017.

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.

Události roku
Duchovní dary, 
duchovní boj
Semináře  
s Peterem Buttem
Dvěma semináři navázala KMS  
spolupráci s významným brit 
ským letničním a charismatic
kým učitelem, ředitelem bib
lické školy v Southamptonu. 
Peter Butt spojuje výborné 
biblické znalosti se zkušenost

mi z práce v církvi a návaznost poznání na praktický život víry. 
Obě akce byly úspěšné, chystá se pokračování spolupráce.

Víkend pro dcery Krále
3.–5. března, Luhačovice
KMS dříve opakovaně organizovala víkend pro manželky 
služebníků v církvi. Na základě zájmu i dalších žen KMS 
poprvé uspořádala podobnou akci pro ženy obecně. Pří
jemné lázeňské prostředí propojilo vyučování, službu 
modlitebního týmu, chvály a relaxaci. Díky zájmu se uva
žuje o pokračování podobných akcí.

Konference 
s Alexandrem  
Barkócim
17.–18. listopadu,  
Praha
Evangelista Alexander 
Barkóci káže na Sloven
sku, v Maďarsku, v Pol
sku, ve Slezsku i jinde, ale 
v Praze nebývá častým 
hostem. Akce však měla 
i řadu mimopražských 
účastníků. Barkóci s nasazením sloužil nejen slovem, ale 
také modlitbami.

Kurzy Alfa
Alfa, evangelizační 
kurz používaný 
celosvětově mnoha církvemi, u nás 
od konce 90. let zdomácněl a pro 
desítky společenství se stal hlavní 
evangelizační aktivitou. Celkově se 
v ČR v roce 2017 konalo přes 130 
kurzů, které pořádala společenství 
16 církví. Kancelář Alfy a Rada 
kurzů Alfa poskytovaly pomocný 
servis jednotlivým společenstvím. 
Je možno pozorovat stagnaci až 
úbytek kurzů v protestantské části, 
naopak v římskokatolické církvi 
počet kurzů roste a Alfa se zde stala 
vítaným prostředkem evangelizace 
i výchovy farníků.

Během roku došlo ke změnám 
v kanceláři Alfy a v Radě: Miloš 
Poborský, který nastoupil na post 
ředitele ETS, rezignoval na funkci 
vedoucího kancelá
ře. Ve výběrovém 
řízení nebyl vybrán 
nový vedoucí a pozi
ce zůstala neobsaze
ná. Proto rada Alfy rozhodla o zříze
ní dvou koordináto
rů, kteří pracují jako 
dobrovolníci. Koordi
nátorem pro protes
tantské církve je 
Martin Hambálek (CB Pardubice), 
koordinátorem pro římskokatolic

kou církev je Mariusz Kuźniar. 
Předsedou Rady Alfy byl zvolen 
Miloš Poborský.

www.kurzyalfa.cz

Kurzy o vztazích  
(Manželské večery a další) 
Zájem o tyto kurzy pokračoval. Ve
doucí kurzů byli zaregistrováni na 
více než 100 místech v ČR a pochá
zejí z 11 denominací. Řadu  kurzů 
pořádají také necírkevní instituce 
orientované na rodiny. V roce 2017 
se Manželských večerů účastnilo 
500 manželských párů, což je ná
růst o zhruba 10 % oproti minulé
mu roku (celkově se u nás od roku 
2004 kurzu účastnilo na 5170 man
želských párů). Kurz Příprava na 
manželství v roce 2017 absolvova
lo 180 snoubeneckých párů, o něco 
méně než v předchozím roce. Kurzy 
o výchově absolvovalo v roce 2017 
zhruba 400 rodičů, asi o 10 % méně 
než v předcházejícím roce.

Manželé Güttnerovi, koordináto
ři kurzů o vztazích, dále poskytovali 
podporu jednotlivým vedoucím 
a pořádali také pravidelný seminář 
pro nové a stávající vedoucí kurzů. 

V první půli roku 2017 se man
želům Güttnerovým podařilo získat 
dárce pro daný rok a jejich podporu 
využít pro vytvoření reklamních 
videí na kurzy, nový základ webu 
a umožnilo jim to začít se v roce 

Všem dárcům za jejich štědrost děkujeme. 

M. Hambálek

M. Kuźniar
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 Členské příspěvky 
ACET ČR 500
AC Agapé Český Těšín 18 000
AC Bohumín 6 000
AC FrýdekMístek 6 000
BJB Cvikov 3 000
CB Český Těšín 5 000
CB Dobruška 6 000
ČCE Teplá u Toužimě 6 500
ECM Jihlava 1 000
ECM Litoměřice 1 210
ECM Praha Strašnice 5 000
KS Aš 3 600
KS Brno 12 000

KS Děčín 8 500
KS Havlíčkův Brod 1 000
KS Horažďovice 4 500
KS Cheb 2 800
KS Jindřichův Hradec 1 500
KS Klatovy 6 000
KS Krnov 2 550
KS Kutná Hora 12 000
KS Ostrava 10 000
KS Plzeň 12 000
KS Praha 77 850
KS Rakovník 4 800
KS Turnov 3 750
KS Žďár n. Sázavou 2 216

Nadace Mezin. potřeby 1 500
YWAM ČR 900
individuální členové 64 618
Celkem 290 294

 Dary na činnost KMS
ECM Litoměřice 1 500
GIVT.cz 1 635
Nadace Mezin. potřeby 38 122
KS Praha 25 000
KS Žďár n. Sázavou 2 772
soukromí dárci 179 997
Celkem 249 026

 Dary na akce KMS
Livenet International 15 131
soukromí dárci 17 414
Celkem 32 545

 Dary na KMS – podpora 
vedoucí kanceláře

MS KS Jirkov 6 000
soukromí dárci 18 900
Celkem 24 900

 Dary na nový web KMS
Soukromí dárci 45 507

 Dary na  
Dětskou konferenci

Soukromí dárci 15 049

 Dary na  
Adoptuj si politika

Soukromí dárci 6 448

 Dary na  
službu Jana Eriksena

Soukromí dárci 6 500

 Dary na  
literaturu pro vězně

Soukromí dárci 26 700

 Dary na kurzy Alfa
Alpha Deutschland e.V. 51 950
SŽ Brno 75 500
CV Relevant 10 000
soukromí dárci 32 102
Celkem 169 552

 Dary na kurzy Alfa  
– kurzy o vztazích

Fnadace 190 000
ŠPERL 53 000
soukromí dárci 11 616
Celkem 254 616

 Členské příspěvky 290 294 14,73 %
 Dary na činnost KMS 249 026 12,63 %
 Dary na akce KMS 32 545 1,65 %
 Dary na KMS – ved. kanceláře 24 900 1,26 %
 Dary na nový web KMS 45 507 2,31 %
 Dary na Dětskou konferenci 15 049 0,76 %
 Dary na Adoptuj si politika 6 448 0,33 %
 Dary na službu J. Eriksena 6 500 0,33 %
 Dary na literaturu pro vězně 26 700 1,35 %
 Dary na kurzy Alfa 169 552 8,60 %
 Dary na kurzy o vztazích 254 616 12,92 %
 Dary na iniciativu Alfy 6 000 0,30 %
 Dary na nové video Alfy 253 510 12,86 %
 Dary na vydávání Života víry 315 262 15,99 %
 Dary na ŽV – Kruh přátel 186 731 9,47 %
 Dary na ŽV – podp. šéfredaktora 24 000 1,22 %
 Dary na ŽV – spolupracovník 64 715 3,28 %

   Rekapitulace                            1 971 355         (celkem)

 Dary na iniciativu Alfy
Soukromí dárci 6 000

 Dary na nové video Alfy
Fnadace 240 000
MS KS České Budějovice 2 500
ŘK farnost 7 500
soukromí dárci 3 510
Celkem 253 510

 Dary na vydávání ŽV
Charismatická obnova 2 000
soukromí dárci 313 262
Celkem 315 262

 Dary na ŽV – Kruh přátel
KS Ostrava 1 200
soukromí dárci 185 531
Celkem 186 731

 Dary na ŽV – podpora 
šéfredaktora

Soukromí dárci 24 000

 Dary na ŽV 
– spolu pracovník

Foxtima 30 000
soukromí dárci 34 715
Celkem 64 715

Účetní zpráva  
za rok 2017
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. 2017 činila  
aktiva 2 860 100 Kč  
a pasiva 2 860 729 Kč. 
Vlastní jmění organi
zace činilo 1 190 776 Kč.  
Výnosy roku 2017  
činily 3 952 558 Kč  
a náklady činily  
3 953 188 Kč.  
KMS vznikla účetní 
ztráta 629 Kč. 
Základ daně činil  
127 460 Kč.  
Možnost snížení zákla
du daně jsme  uplatnili 
v plné výši 127 460 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 10. dubna 2018 
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 2017
 účetní doklady
 daňové přiznání  
 za rok 2017
2. Zjištění
a) Účetní výkazy
Byla kontrolována roz
vaha, výkaz zisku a ztrát, 
příloha za rok 2017. 
Bylo též kontrolováno 
daňové přiznání za rok 
2017. Byly kontrolová
ny 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 kontrola 
všech pokladních dokla
dů za celé období roku 
2017 a byla provedena 
namátková kontrola při
jatých i vydaných faktur 
za rok 2017. Byly kont
rolovány vnitropodniko
vé doklady 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 2017 skončilo 
hospodaření KMS s účet
ní ztrátou 629,59 Kč, 
což je pozitivní výsle
dek. Účetnictví je vede
no řádně a na vysoké 
úrovni. Sestavy z nového 
software „Pohoda“ jsou 
přehledné.

Mgr. Luděk Richter, 
Ivo Chaloupek 
a Jiřina Homolková
V Praze  
dne 10. dubna 2018

Různé dary, jeden Duch
Peter Butt, 27.–28. ledna, 
Praha
Víkendový seminář s ředitelem bib
lické školy v britském Southampto
nu Peterem Buttem a jeho mladým 
spolupracovníkem Darrylem Malle
tem shromáždil 120 účastníků.

„Butt vyučoval jednoduše, ale zá-
roveň hluboce. Biblické slovo přinášel 
jako poselství pro dnešní dobu, ale 
nezjednodušoval ho ani se nepod-
bízel. Zároveň bylo učení propojeno 
s praxí, jak u obou Britů, tak tím, že 
do služby charismaty dokázali zapojit 
účastníky.“

Tomáš Dittrich, redaktor Života víry

Seminář Alfy a kurzů 
o vztazích 
4. února, Praha
Aby zájemci lépe porozuměli sepětí 
Alfy a kurzů o vztazích, uspořádali 
jsme tentokrát seminář společně. 
Přišlo přes 50 účastníků z pěti de
nominací. Kromě představení a in
struktáže, jak kurzy začít, jsme se 
věnovali také tématu přípravy no
vých vedoucích a důležitosti podpo
ry společenství při pořádání kurzů. 
Jeden seminář představil zkušenosti 
s Alfou pro mládež a nejnověji nabí
zené kurzy: Začít znovu, Peníze a já 
a Jak se modlit.

Víkend pro dcery Krále
3.–5. března, Luhačovice
Víkend pro ženy s manželským po
radenským párem Mirkou a Karolem 
Verčimákovými měl na 200 účastnic.

„Věřím, že každá přítomná žena si 
z víkendu něco odnesla – minimál-
ně povzbuzení k tomu, že změna je 
možná, a uvědomění si toho, že není 
nekřesťanské říct ne. Svědectví někte-
rých žen v závěru pobytu a koše plné 
poplakaných kapesníků byly důka-
zem účinnosti tohoto poselství.“

Lucie Vlasáková,  
redaktorka Života víry

„Velice děkuji, že jste pořádali tuto 
víkendovku, byl to pro mě dárek, čas 

odpočinku, čas, kdy jsem mohla spo-
činout, jen tak bezstarostně vnímat 
Boží lásku.“

(hodnocení účastnice)

Vitaminová bomba
29. dubna – 1. května, Kolín
Na konferenci pro křesťanské uměl
ce a služebníky ve chválách přijelo 
přes 70 účastníků. Většinou se zú
častnily celé hudební skupiny. Akce 
byla zaměřena jak na biblické po
jetí chvály, tak na rozvoj profesních 
dovedností (zpěv, hra na nástroje, 
tanec, skládání písní, výtvarné tvo
ření). Hlavním řečníkem konference 
byl Angličan David Hadden.

„Až příliš často se setkávám se 
služebníky ve chválách, kteří obdivují 
určitý styl worshipové hudby a sna-
ží se ho kopírovat. Tím se ale ztrácí 
jejich vlastní zvuk. Jak má do světa 
znít to, co jim Bůh svěřil, pokud znějí 
jako někdo jiný? Každý jsme zodpo-
vědný za to, aby se do světa šířil náš 
vlastní zvuk.“

David Hadden, hlavní řečník

Jan Eriksen ve věznicích
21.–23. března
12.–13. září
Norský evangelista dlouhodobě 
spolupracující s KMS v roce 2017 po
prvé navštívil ČR dvakrát.
21.–23. března kázal ve věznicích 
PlzeňBory, Jiřice a Stráž pod Ral
skem. Celkově na výzvu k přijetí Pá
na Ježíše reagovalo cca 100 odsou
zených. Všichni dostali Eriksenovu 
knížku Žil jsem v podsvětí.

12.–13. září navštívil věznice Ku
řim a Světlá nad Sázavou a vazební 
věznici Olomouc. Celkově ho slyšelo 
přes 110 vězňů a vězeňkyň. V ženské 
věznici ve Světlé nad Sázavou na vý
zvu reagovalo asi 50 žen, některé 
dokonce plakaly. „Projevovaly větší 
zájem, než byl předtím v mužské 
věznici, více se ptaly,“ uvedla tajem
nice KMS Hana Pospíšilová.
Díky podpoře dárců poslala KMS 
v roce 2017 do věznic cca 50 knih 
dle potřeb, jak je vyjádřili vězeňští 
kaplani.

Awakening Europe
29. června – 2. července
Velkou mezinárodní evangelizační 
akci pořádala organizace GodFest 

Hospodářská činnost 
(inzerce, typografické 
zakázky, prodej zboží) 
výnosy 568 678 Kč,  
náklady 441 354 Kč,  
zisk 127 324 Kč.
Režie KMS
výnosy 578 003 Kč,  
náklady 483 476 Kč,  
zisk 94 527 Kč.
Akce KMS
výnosy 757 528 Kč,  
náklady 775 005 Kč,  
ztráta 17 476 Kč.
Křesťanská  
konference
výnosy 0 Kč,  
náklady 0 Kč,  
zisk 0 Kč  
(Křesťanská konfe
rence se v roce 2017 
nekonala).
Kurzy Alfa  
a Manželské večery
výnosy 383 678 Kč,  
náklady 533 944 Kč,  
ztráta 150 266.
Časopis Život víry
výnosy 1 664 669 Kč,  
náklady 1 719 407 Kč,  
ztráta 54 738 Kč.

Zpracovaly:  
Hana Pospíšilová  
a Bc. Milena Černá

Aktivity
Ministries. KMS dala k dispozici 
termín KK a pomáhala v oblasti 
organizace a píár.

Vyzbrojení
Peter Butt  
a Paul Randerson,  
6.–7. října, Praha
Seminář o duchovním boji měl 
160 účastníků. Téma duchovního 
boje bylo zvoleno proto, že tato 
oblast bývá podceňována a také 
kolem ní vznikají různá bizarní 
učení i praxe. Oba vyučující z Velké 
Británie mají v této oblasti velké 
zkušenosti jak při budování sborů, 
tak v kontextu misie. 

 „Celá konference byla praktická 
a biblicky fundovaná a mám nadě-
ji, že přinese dobré ovoce v životech 
účastníků.“

Lubomír Ondráček, předseda KMS

Mokon
20.–21. října,  
Ústí nad Labem 
Výroční modlitební konference 
KMS, které se zúčastnilo asi 100 
lidí, se zaměřila jak na politickou 
situaci (konala se v době parla
mentních voleb), tak na smíření 
mezi křesťany a sbory v severních 
Čechách. Významná byla přítom
nost asi 20 vedoucích z oblasti. 
Vztahy mezi místními udělaly 

z Mokonu setkání s mimořádnou 
atmosférou.

„Šlo o autentický modlitební 
zápas zaměřený na proměnu sever-
ních Čech. Jeho ovoce půjde zhod-
notit až v budoucnosti – ukáže se, 
zda došlo k proměně vztahů mezi 
místními společenstvími.“

Tomáš Dittrich,  
modlitební koordinátor KMS

Vítězný život v Ježíši
Alexander Barkóci,  
17.–18. listopadu, Praha
Na konferenci se slovenským 
evangelistou s mezinárodní pů
sobností přišlo na 300 účastníků. 
Barkóci probíral základní křesťan
ské nauky počínaje obrácením. 
Hlavní důraz kladl na Boží slovo, 
poslušnost, proměnu života, od
puštění a na to, jak silně potřebu

jeme Ducha svatého. S nasazením 
se po plenárních setkáních modlil 
s účastníky.

„Naslouchat vyučování a sdílení 
tohoto výjimečně obdarovaného 
kazatele bylo zážitkem i příležitos-
tí se od něj učit. Jeho obdarování 
a zároveň ovoce života i služby 
působily v jednotě a byly povzbu-
zením.“

(zpráva v Životě víry)

Přehled darů a členských příspěvků za rok 2017

Akce
2017 věnovat 
koordinaci kurzů 
o vztazích na 0,2 
úvazku jako 
zaměstnanci 

České kanceláře kurzů Alfa. Zahájili 
také přípravy na akci Zveme Česko 
na rande v průběhu Týdne man
želství 2019 a jednání s pražským 
arcibiskupstvím ohledně uznávání 
kurzu Příprava na manželství.

www.manzelskevecery.cz

Koordinace  
modlitebních aktivit 
 Modlitební konference Mokon
 Modlitby na  
 www.adoptujsipolitika.cz
Uvedená webová stránka mod
litby za prezidenta ČR, vládu ČR, 
za poslance, senátory 
a české europoslance. 
Celkově je zapojeno 
přes 300 modliteb
níků. 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 27. 5. Při té příle
žitosti vydala knížečku Wernera 
Nach tigala „3 kroky v osobní evan
gelizaci“ jako přílohu Života víry.

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 2017.

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.

Události roku
Duchovní dary, 
duchovní boj
Semináře  
s Peterem Buttem
Dvěma semináři navázala KMS  
spolupráci s významným brit 
ským letničním a charismatic
kým učitelem, ředitelem bib
lické školy v Southamptonu. 
Peter Butt spojuje výborné 
biblické znalosti se zkušenost

mi z práce v církvi a návaznost poznání na praktický život víry. 
Obě akce byly úspěšné, chystá se pokračování spolupráce.

Víkend pro dcery Krále
3.–5. března, Luhačovice
KMS dříve opakovaně organizovala víkend pro manželky 
služebníků v církvi. Na základě zájmu i dalších žen KMS 
poprvé uspořádala podobnou akci pro ženy obecně. Pří
jemné lázeňské prostředí propojilo vyučování, službu 
modlitebního týmu, chvály a relaxaci. Díky zájmu se uva
žuje o pokračování podobných akcí.

Konference 
s Alexandrem  
Barkócim
17.–18. listopadu,  
Praha
Evangelista Alexander 
Barkóci káže na Sloven
sku, v Maďarsku, v Pol
sku, ve Slezsku i jinde, ale 
v Praze nebývá častým 
hostem. Akce však měla 
i řadu mimopražských 
účastníků. Barkóci s nasazením sloužil nejen slovem, ale 
také modlitbami.

Kurzy Alfa
Alfa, evangelizační 
kurz používaný 
celosvětově mnoha církvemi, u nás 
od konce 90. let zdomácněl a pro 
desítky společenství se stal hlavní 
evangelizační aktivitou. Celkově se 
v ČR v roce 2017 konalo přes 130 
kurzů, které pořádala společenství 
16 církví. Kancelář Alfy a Rada 
kurzů Alfa poskytovaly pomocný 
servis jednotlivým společenstvím. 
Je možno pozorovat stagnaci až 
úbytek kurzů v protestantské části, 
naopak v římskokatolické církvi 
počet kurzů roste a Alfa se zde stala 
vítaným prostředkem evangelizace 
i výchovy farníků.

Během roku došlo ke změnám 
v kanceláři Alfy a v Radě: Miloš 
Poborský, který nastoupil na post 
ředitele ETS, rezignoval na funkci 
vedoucího kancelá
ře. Ve výběrovém 
řízení nebyl vybrán 
nový vedoucí a pozi
ce zůstala neobsaze
ná. Proto rada Alfy rozhodla o zříze
ní dvou koordináto
rů, kteří pracují jako 
dobrovolníci. Koordi
nátorem pro protes
tantské církve je 
Martin Hambálek (CB Pardubice), 
koordinátorem pro římskokatolic

kou církev je Mariusz Kuźniar. 
Předsedou Rady Alfy byl zvolen 
Miloš Poborský.

www.kurzyalfa.cz

Kurzy o vztazích  
(Manželské večery a další) 
Zájem o tyto kurzy pokračoval. Ve
doucí kurzů byli zaregistrováni na 
více než 100 místech v ČR a pochá
zejí z 11 denominací. Řadu  kurzů 
pořádají také necírkevní instituce 
orientované na rodiny. V roce 2017 
se Manželských večerů účastnilo 
500 manželských párů, což je ná
růst o zhruba 10 % oproti minulé
mu roku (celkově se u nás od roku 
2004 kurzu účastnilo na 5170 man
želských párů). Kurz Příprava na 
manželství v roce 2017 absolvova
lo 180 snoubeneckých párů, o něco 
méně než v předchozím roce. Kurzy 
o výchově absolvovalo v roce 2017 
zhruba 400 rodičů, asi o 10 % méně 
než v předcházejícím roce.

Manželé Güttnerovi, koordináto
ři kurzů o vztazích, dále poskytovali 
podporu jednotlivým vedoucím 
a pořádali také pravidelný seminář 
pro nové a stávající vedoucí kurzů. 

V první půli roku 2017 se man
želům Güttnerovým podařilo získat 
dárce pro daný rok a jejich podporu 
využít pro vytvoření reklamních 
videí na kurzy, nový základ webu 
a umožnilo jim to začít se v roce 

Všem dárcům za jejich štědrost děkujeme. 

M. Hambálek

M. Kuźniar

fo
to

 vi
ra

.cz

K Výroční zpráva 17 - 31.indd   2 29.06.2018   8:22:51



Výroční  
zpráva 

Křesťanské  
misijní  
společnosti
za rok 

2017

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

Peter Butt Karol a Mirka Verčimákovi Alexander Barkóci

Vydavatelská  
činnost
Časopis Život víry
 Život víry je jediný český mezidenominační  

měsíčník. Čtou ho křesťané ze všech u nás  
působících církví.

 Podle našich průzkumů má Život víry 
kolem 6500 čtenářů.

 Už 7 let časopis vychází i v elektronické  
podobě – eŽV.

 4 roky je po jednotlivých číslech k zakoupení  
i ve formátu PDF.

 Více na www.zivotviry.cz  
a na www.FB.com/zivotviry.

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 2017 vyšlo
Knižní tituly (Nakladatelství KMS)
 Dag Heward-Mills: Ti, kdo nevědí (pro Parchment House)

 Dag Heward-Mills: Ti, kdo vás opouštějí (pro Parchment House)

 Bruce Olson, James Lund: Bručko a motilonský zázrak

 Setkání se spásou (pro YWAM)

 Alan Vincent: Království ve válce 

 Rabi R. Maharaj: Guru zemřel

 Reinhard Bonnke: Duch svatý – jsme hořlaví, nebo ohnivzdorní?

 Nicky Gumbel: Otazníky života (5. vydání)

 Výchova teenagerů (příručka účastníka kurzu)

 Manželské večery (příručka účastníka kurzu)

 Alfa (příručka účastníka kurzu; dotisk 7. vydání)

 Nicky Gumbel: Proč Ježíš? (dotisk 8. vydání)

 Nicky Gumbel: Proč Vánoce? (dotisk 3. vydání)

 Nicky Gumbel: Proč Velikonoce? (dotisk 3. vydání)

Elektronické nosiče (Nakladatelství KMS)

 Envej: Nový svět (CD)

Elektronické nosiče (KMS)

 Různé dary, jeden Duch (seminář s P. Buttem; CD)

 Vyzbrojení (seminář s P. Buttem; CD)

 Vítězný život v Ježíši (seminář s A. Barkócim; CD)

 Život víry 2016 (elektronický archiv; DVD)

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

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 – kurzy o vztazích   
   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 31 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 
CB Litvínov,  
senior seniorátu CB  
Severní Čechy

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   
 Zodpovědnost: píár 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 Vlasáková, DiS., redaktorka časo-
pisu Život víry, (částečný úvazek), v KMS od  
r. 2016   Zodpo věd nost: reportáže, rozho
vory, redakční práce, korektury   
 Sbor: ECM PrahaHorní Počernice

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

Pracovníci KMS a Nakladatelství KMS

Ing. Lubomír  
Ondráček 
předseda KMS, 
pastor KS Praha
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