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

Výroční
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KMS
byla založena v prosinci
1989. V současnosti ji
tvoří 31 sborů šesti
denominací, řada křes
ťanských organizací
a individuálních členů.

Užší výbor KMS

KMS je členem České
evangelikální aliance.

Jaroslav Šelong

Okruhy činnosti

Pracovníci KMS a Nakladatelství KMS

 Křesťanská
konference
a ostatní akce
 Časopis Život víry
 Web Svět víry
 Kurzy Alfa
 Kurz Manželské večery
a další kurzy o vztazích
 Kurz Svoboda v Kristu
 Konference
a semináře
vnitřního uzdravení
 Web Adoptuj si
politika
 Misijní činnost
ve věznicích
 Modlitební
aktivity
 Spolupráce
se zahraničím

Podporujeme
 Vysílání
misionářů
 Český studijní
překlad Bible
 Nakladatelství KMS
 Internetové
knihkupectví

předseda KMS,
pastor AC Agapé
Český Těšín

Bc. Radek
Smetana, M. A.

místopředseda KMS,
zástupce biskupa AC

Ing. Lubomír
Ondráček

tajemník KMS,
hlavní pastor KS Praha

Ing. Petr Šimmer

CB Litvínov,
senior seniorátu CB
Severní Čechy

Ing. Josef Thál

starší ECM Jihlava

Bc. Milena Černá, vedoucí kanceláře KMS

Kristýna Urbanová, redaktorka portálu
Svět víry (částečný úvazek), v KMS od srpna
2020  Zodpovědnost: autorka článků,
správa sociálních sítí SV  Sbor: KS Brno

Mgr. Tomáš Coufal, šéfredaktor časopisu

Mgr. Veronika Filipová, vedoucí
kanceláře kurzů Alfa v ČR (částečný úvazek),
v KMS od září 2020  Zodpovědnost:
koordinace a propagace kurzů, kontakty se
zahraničím  ŘKC Praha-Hostivař

a účetní (částečný úvazek), v KMS od r. 2007
 Zodpovědnost: organizační zajištění
akcí KMS, účetní KMS, Života víry
a Nakladatelství KMS  Sbor: KS Praha

Život víry, v KMS od r. 2002  Zodpovědnost:
organizační a ediční zajištění časopisu Život
víry, redakční práce, korektury, správa sociálních sítí ŽV a KMS  Sbor: KS Praha

Bc. Lucie Vlasáková, DiS., redaktorka
časopisu Život víry, webu Svět víry
a Nakladatelství KMS, v KMS od r. 2016 do
června 2020  Zodpovědnost: autorka článků, redakční práce, korektury, web Svět víry
 Sbor: ECM Slaný
Mgr. Kateřina Coufalová, redaktorka

časopisu Život víry a Nakladatelství KMS
(částečný úvazek), v KMS od června 2020
 Zodpovědnost: autorka článků, redakční
práce, korektury  Sbor: KS Praha

Ing. arch. Tomáš Dittrich, redaktor časo-

pisu Život víry (částečný úvazek), v KMS
od r. 1990  Zodpovědnost: autor článků,
redakční práce, modlitební koordinátor
 Sbor: KS Praha (je pastorem reg. Palmovka)

Externí spolupracovníci
Ing. Lubomír Ondráček, tajemník KMS
a jednatel Nakladatelství KMS, v KMS
od r. 1991  Zodpovědnost: ekonomika,
člen redakční rady Života víry
 Sbor: KS Praha (je pastorem sboru)
Ondřej Pumr, grafik (jako OSVČ),
v KMS od r. 2007

 Zodpovědnost: sazba časopisu a knih,

technická spolupráce na tvorbě časopisu
 Sbor: KS Praha

Vojta Urban, technický asistent, v KMS od dubna 2020
 Zodpovědnost: technická pomoc při zajišťování akci

Lenka Zimová, administrace,

a on-line přenosů, správa webu adoptujsipolitika.cz
 Sbor: KS Praha

 Zodpovědnost: administrace a distribuce

Ing. Jakub Güttner, Ph.D.,
a PhDr. Dagmar Güttnerová, Ph.D.

v KMS od r. 1997

časopisu, inzerce, mzdová účetní
 Sbor: CB Praha 1

Věra Ondráčková, distribuce

(částečný úvazek), v KMS od r. 2004
 Zodpovědnost: distribuce knih,
správa knihkupectví
 Sbor: KS Praha

 Koordinátoři kurzů o vztazích  Sbor: KS Praha

Ing. Martin Hambálek
 Kancelář kurzů Alfa

Mgr. Iva Jeníčková
 Kancelář kurzů Alfa

Události roku

Akce

Seminář Svoboda v Kristu

Jan Eriksen v českých
věznicích

7. března, Praha

Seminář představil
v Česku kurz Svoboda
v Kristu. Provedli jím
spoluautor a vedoucí
kurzu v Anglii Steve
Goss a národní koordinátor Petr Kácha. Kurz
má sloužit jako nástroj
k uzdravení církve a pochopení, jaká je identita křesťana – kým je v Kristu. Deset lekcí provede účastníky kroky, jak identifikovat lži ve vnímání vlastní hodnoty, pokáním a poznáním biblické pravdy v dané oblasti. Ukazuje také, jak v této pravdě vytrvat a žít
v nově nabyté svobodě.
Seminář nabídl účastníkům příručky ke kurzu, včetně brožury „Kroky ke svobodě v Kristu“, ze které si vyzkoušeli i praktickou ukázku. Nechyběly ani praktické rady, jakým způsobem s kurzy začít ve svých společenstvích.

5.–7. února

Norský evangelista a autor knihy „Žil jsem
v podsvětí“ Jan Eriksen, se kterým KMS
dlouhodobě spolupracuje, na jaře navštívil věznice Jiřice, Pardubice a Plzeň-Bory.

Bůh jedná

4.–5. července, on-line
32. Křesťanská konference proběhla kvůli epidemii
covidu-19 premiérově v on-line podobě. Vysílalo se
z modlitebny KS v Praze 8 a celkový počet sledujících
byl asi 400–500. V předtočené promluvě „Jak Bůh jedná v našich sborech“ vystoupil letniční pastor John Bates z USA. Mezi domácími řečníky byli například David Novák s promluvou „Bůh jedná, Ďábel taky“,
který mluvil o rozdělení v církvi i ve společnosti. Janette Oubrechtová přinesla
přímočaré poselství o tom, jak Bůh jedná
J. Bates
mezi nevěřícími a prostřednictvím osobních zkušeností povzbuzovala k tomu, abychom se nebáli temnoty, která je ve světě, ale s odvahou do ní přinášeli
J. Unger
světlo. Jaroslav Šelong zase promluvil o osobních předpokladech k duchovnímu boji. Účastníci měli také na výběr z několika seminářů,
mezi nimiž byl například seminář Jiřího Ungera „Kontroverzní Ježíš“, po kterém odpovídal na otázky zájemců. Program
doplnil moderovaný
rozhovor s vedoucími
chval Marianem Lipovským, Marií Tesárkovou
a Davidem Bukáčkem.
Chvály on-line byly přenášeny živě.
„Letošní konference mi připadala skvělá – co se týče obsahu jedna z nejlepších
z těch, které jsem zažil. Líbilo se mi poselství, které bylo pestré tematicky i církevně. Oceňoval jsem propojení generací. ... Líto mi bylo jen, že jsem tentokrát musel
oželet setkání s přáteli.“
„Jsem téměř bez šance se zúčastnit osobně. Pokud by se on-line přenos podařil
ohlasy účastníků KK
i v příštích letech, byl bych velice potěšen.“

soudce Ondřej Kubů, starosta Vsetína Jiří Růžička,
koordinátor Sítě křesťanských učitelů Jan Kuklínek, místopředseda České
společnosti přátel Izraele
Z. Papoušek
Karel Sedláček a bývalý
místopředseda Rady ČT
Jiří Zajíc.
Setkání včetně panelové diskuse moderoval
exsenátor Libor Michálek, O. Kubů
který se poslání křesťanů
ve společnosti dlouhodobě
věnuje.
Seminář též zval k dalšímu vzdělávání prostřednictvím Akademie pro
J. Růžička
veřejnou službu, kterou
Libor Michálek spolu s dalšími odborníky
připravuje ve spolupráci s VOŠMT v Kolíně,
AC a KMS.

Iniciativa smíření 2020
7. listopadu, on-line

Doprovázela ho bývalá tajemnice KMS
Hana Pospíšilová, která jako dobrovolnice
akci zorganizovala a Eriksenovy promluvy
tlumočila. „Během těch tří dnů na výzvu
k přijetí Krista reagovalo kolem 100 vězňů, většina z nich si od nás vzala i Nové
zákony,“ uvedla Pospíšilová a dodala:
„Jan všem kladl na srdce, že modlitba je
jen první krok a že život a srdce člověka
proměňuje četba Bible a společenství
věřících. Motivoval je svým vlastním příběhem.“
KMS při těchto návštěvách spolupracuje
s místními kaplany a pravidelně jim pro vězně zasílá křesťanskou literaturu.

Křesťané ve veřejném
prostoru
3. října, Praha

35 účastníků a řečníků semináře se zamýšlelo, jak mohou křesťané prakticky ovlivňovat
společnost.
Příspěvky předneslo sedm osobností
z politiky, justice, školství i médií. Byli mezi nimi končící senátor Zdeněk Papoušek,

KMS se podílela na organizačním zajištění
akce reagující na 400. výročí bitvy na Bílé
hoře. Vize iniciativy vyšla z Kristovy výzvy
ke smíření mezi souvěrci a je chápána jako
„společná odpovědnost vůči dnes převážně
nevěřícímu obyvatelstvu v ČR“. Setkání s liturgickým programem bylo plánováno na
Bílé hoře v předvečer výročí bitvy za účasti
100 protestantských kazatelů a 100 římskokatolických kněží.

Vzhledem k protiepidemickým opatřením proběhlo komorní setkání zástupců
obou stran (františkán P. Jakub Sadílek
a pastor KS Petr Kácha) přenášené TV Noe.
Zazněla zde společná modlitba s vyznáním podílu obou stran na válečném násilí
a vyznání vzájemného odpuštění. Setkání
v plánované podobě bylo přesunuto na
květen 2021.

Aktivity
Kurzy Alfa

Kurz Alfa je evangelizační program, který od 90. let v Česku
využívá řada sborů a farností
v asi 10 denominacích. V roce 2020 bylo kvůli
covidu-19 mnoho kurzů přerušeno nebo vůbec
nezačalo. Oproti roku 2019 poklesl počet
registrovaných kurzů o více než třetinu na 50,
z toho 14 kurzů bylo pro mládež. Celkem se
kurzů pro dospělé zúčastnilo 760 účastníků,
kurzů pro mládež 200.
Některé kurzy, které byly zahájeny ještě
prezenčně, přešly do formy Alfa on-line a do
konce roku on-line proběhlo šest registrova-

ných kurzů. Ukázalo se, že on-line Alfa může
být dobrou alternativou a možností, jak oslovit
lidi, kteří by na prezenční kurz přijít nemohli
nebo nechtěli.
Na další rok kancelář kurzů Alfa v ČR ve
spolupráci s organizátory z celé ČR připravila
celonárodní Alfu on-line.
Byla dokončena také nová videosérie kurzů
Alfa pro mládež včetně českých titulků.
Jako náhrada za zrušenou konferenci Alfy
proběhlo na podzim pět webinářů pro stávající
i nové pořadatele kurzů Alfa. V říjnu se konalo
také on-line setkání pořádané Alpha International pro vzorová společenství s cílem prohlou-

bit spolupráci a pomoci, aby tato společenství
mohla vyučovat nové zájemce o pořádání
kurzů. Setkání se účastnili zástupci čtyř společenství ze dvou církví.
V roce 2020 se kancelář Alfy zaměřila na
zkvalitnění webových stránek a registračního
systému, spuštění on-line kurzů, podporu
a školení pořadatelů, rozšíření týmu poradců
a propagaci Alfy na sociálních sítích. V oblasti
fundraisingu jsme navázali kontakty s většími
sponzory i drobnými dárci a snažíme se o větší
informovanost dárců o konkrétních projektech.
Po tříleté pauze má kancelář kurzů Alfa opět
vedoucího, v září do této funkce nastoupila dosavadní členka Rady Veronika Filipová (ŘKC). Rada Alfy
nyní funguje ve složení:
Tadeusz Czudek (předseda,
CB), Mariusz Kužniar, Veronika Filipová, Roman Češka
(všichni ŘKC), Iva Jeníčková V. Filipová
(KS), Martin Hambálek (CB), Přemysl Kramerius
(AS). S kanceláří dále spolupracují na DPP Iva
Jeníčková a Martin Hambálek.
www.kurzyalfa.cz

Kurzy o vztazích

V roce 2020 kurzy zásadně ovlivnila epidemie
covidu-19. Počty prodaných příruček se oproti
roku 2019 snížily o 13 % na úroveň roku 2017
a mnoho je jich pravděpodobně dodnes nepopsaných. Kurzů se otevřelo 63 (v roce 2019
s akcí Zveme Česko na rande jich bylo 100,
v roce 2018 53), ale mnoho z nich nedoběhlo
do konce. Tým odpracoval (stejně jako v roce
2019) ekvivalent třetiny plného úvazku, pokra-

čoval ve spolupráci s velkými dárci a podařilo se
udržet i počet dárců menších (celkem je pravidelných dárců stále 16). Přebytek hospodaření
byl způsoben tím, že zbývá dočerpat dary na
poslední část dabingu Manželských večerů a na
překlad Přípravy na manželství.
Mezi novinky patří vydání česky dabované
verze kurzu Výchova dětí a dokončování české
verze nových videí
Manželských večerů. Novinkou byl
také vstup kurzů
do on-line režimu.
Národní koordinátoři Manželských večerů
Jakub a Dagmar Güttnerovi se rozhodli zkusit
posílit manželské vztahy, mnohdy namáhané
dlouhodobou karanténou, prostřednictvím
internetového kurzu. Probíhal od 23. dubna
a zúčastnilo se ho 70 párů z celé ČR, z nichž
mnozí by se na prezenční kurz z mnoha důvodů nemohli nebo nechtěli dostat.

Kurz Svoboda
v Kristu

V roce 2020 KMS představila učednický kurz Svoboda v Kristu, jehož
autory jsou Neil. T. Anderson a Steve Goss.
Cílem kurzu je pomoci každému křesťanovi stát
se učedníkem, který nese ovoce a žije naplněný
život. Mimo jiné pomáhá lépe poznat Boha
a jeho bezpodmínečnou lásku a přijetí, vyřešit
problémy, které si neseme z minulosti, vypořádat se s opakujícími se vzorci hříšného chování
a pochopit Boží záměr pro svůj život.
V uplynulém roce proběhly 4 kurzy v on-line
podobě a zúčastnilo se jich celkem 92 osob.
www.svobodavkristu.cz

Web Svět víry

Svět víry funguje
od roku 2019.
Jeho cílem je
oslovit internetovou generaci
čtenářů, nabízet
jim informace,
zprostředkovávat
názory jiných křesťanů, sdílet životní příběhy
a srozumitelným způsobem předávat biblické
hodnoty. Na webu pravidelně vycházejí tři
články týdně, často s využitím audiovizuálního
Také semináře pro vedoucí se soustředily na obsahu. Spolupracuje s redakcí Života víry
to, jak do budoucna nabízet kurzy v on-line po- a Rádia 7. Počet čtenářů, kteří se na Svět víry
době tak, aby se zachovala příjemná atmosféra pravidelně vrací, každý měsíc mírně roste.
První rok fungování webu zajišťovala Lucie
a propojení s místním společenstvím. Několik
Vlasáková, v srpnu 2020 štafetu předala Kristýkurzů pak v on-line formátu proběhlo, včetně
ně Urbanové.
Přípravy na manželství a kurzů o výchově.
www.svetviry.cz
www.manzelskevecery.cz

Přehled darů a členských příspěvků za rok 2020
 Členské příspěvky

AC Agapé Český Těšín
AC Bohumín
AC Frýdek-Místek
BJB Cvikov
CB Český Těšín
CB Dobruška
CB Litvínov
ČCE Teplá
ECM Jihlava
ECM Litoměřice
KS Aš
KS Brno
KS Česká Lípa
KS Děčín

18 000
6 000
7 350
3 000
5 000
6 000
9 750
5 500
2 000
1 000
3 600
12 000
7 500
10 000

KS Havlíčkův Brod
1 000
KS Horažďovice
9 000
KS Cheb
3 100
KS Jirkov
3 000
KS Klatovy
6 000
KS Krnov
3 000
KS Kutná Hora
12 000
KS Ostrava
10 400
KS Plzeň
12 000
KS Praha
94 350
KS Rakovník
4 400
KS Turnov
4 350
KS Žďár nad Sázavou
5 850
Nadace Mezin. potřeby 1 500
individuální členové
63 700
celkem
330 350

Dary
 na činnost KMS

ČCE Teplá
500
GIVT.cz
3 744
Nadace Mezin. potřeby 68 400
Oční ordinace Brandýs
nad Labem
4 000
KS Praha
53 400
WEJAHMED
10 000
soukromí dárci
453 504
celkem
593 548
 na KMS – plat

vedoucí kanceláře
soukromí dárci
35 000

 na aktivitu

 na Křesťanskou

soukromí dárci

 na kurzy Alfa

konferenci

Svoboda v Kristu
3 000

CB Neratovice

4 000

 na Iniciativu smíření

 na Dětskou konferenci

CREDO CZ, nadač. fond 20 000
KS Plzeň
2 000
celkem
22 000

soukromí dárci

 na službu J. Eriksena

soukromí dárci

1 000

 na literaturu pro vězně

soukromí dárci

5 000

12 000

– provoz kanceláře
CB Benátky n. Jizerou
8 400
CB Český Těšín
30 000
soukromí dárci
12 000
celkem
50 400

 na kurzy Alfa

 na kurzy o vztazích

F-nadace
156 500
CB Benátky n. Jizerou
8 400
CB Pardubice
4 531
KS Praha
14 912
soukromí dárci
43 550
celkem
227 893

Česká biskupská
konference
F-nadace
KS Praha
soukromí dárci
celkem

100 000
712 777
3 469
3 600
819 846

Hospodaření
Koordinace
modlitebních aktivit
Modlitby na www.adoptujsipolitika.cz
Webová stránka nabízí modlitby za prezidenta ČR,
vládu, poslance, senátory a české europoslance.
Celkově je zapojeno přes 270 modlitebníků,
většina politiků byla modlitbami pokryta.
Aktuální modlitební témata na webu a na
www.fb.com/adoptujsi.
 30 dní modliteb za svět islámu
Internetová modlitební příručka přeložená z angličtiny povzbuzovala české křesťany k mírumilovným žehnajícím přímluvám.
http://30dni.kmspraha.cz


Vysílání misionářů

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

Český studijní překlad Bible

KMS překlad iniciovala a založila Nadační fond
překladu Bible, který práce na něm koordinuje.
Tyto práce vyvrcholily kompletním 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
2020, začíná se plánovat nové, plně revidované
vydání celé Bible.
NF překladu Bible vydává vlastní výroční
zprávu. Viz www.biblecsp.cz.

Účetní zpráva
za rok 2020

Hospodářská činnost
(inzerce, typograf. zakázky, prodej zboží)
výnosy 325 135,68 Kč,
KMS účtuje v podvojném
náklady 322 854,62 Kč,
účetnictví a má účetní
zisk 2 281,06 Kč.
agendu vedenou středisRežie KMS
kově podle jednotlivých
výnosy
544 386,41 Kč,
druhů činnosti. Tato zpráva
náklady 420 671,07 Kč,
je předkládána ve zjednozisk 123 715,34 Kč.
dušené formě.
Akce KMS
K 31. 12. 2020 činila aktiva
výnosy 45 030,00 Kč,
3 650 610,30 Kč a pasiva
náklady 95 985,36 Kč,
3 581 350,39 Kč.
ztráta 50 955,36 Kč.
Vlastní jmění organizace
Křesťanská konference
činilo 1 006 355,44 Kč.
výnosy 71 341,94 Kč,
Výnosy roku 2020 činily
náklady 60 961,77 Kč,
3 517 530,40 Kč a náklady
zisk 10 380,17 Kč.
činily 3 448 269,60 Kč.
Kurzy Alfa a kurzy
o vztazích
KMS vytvořila účetní zisk
výnosy 713 434,75 Kč,
69 260,80 Kč.
náklady 642 033,26 Kč,
Základ daně činil 88 325 Kč. zisk 71 401,49 Kč.
Možnost snížení základu daně Časopis Život víry
byla uplatněna v plné výši
výnosy 1 749 331,47 Kč,
88 325 Kč, daň z příjmů tedy náklady 1 810 560,15 Kč,
činila 0 Kč.
ztráta 61 228,68 Kč.
Zpracovali:
Jednotlivá střediska dosáhla
Ing. Lubomír Ondráček
následujících hospodářských
a Bc. Milena Černá
výsledků:

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

 na DVD Výchova dětí

SŽ Jihlava
soukromí dárci
celkem

10 000
5 780
15 780

 na vydávání ŽV

CB Praha 1
soukromí dárci
celkem

22 000
269 688
291 688

 na ŽV – Kruh přátel
ECM Vimperk
100
ECM Protivín
1 300
KS Ostrava
2 400
soukromí dárci
328 683
celkem
332 483

 na ŽV – plat

šéfredaktora
soukromí dárci

12 000

 na ŽV – plat redaktora
ECM Protivín
4 500
 na technické

vybavení redakce ŽV
soukromí dárci
11 146
 na Svět víry
soukromí dárci

43 750

Všem dárcům za jejich
štědrost děkujeme.







Členské příspěvky
330 350
Dary na činnost KMS
593 548
Dary na KMS – ved. kanceláře
35 000
Dary na aktivitu Svoboda v Kristu
3 000
Dary na Iniciativu smíření
22 000

11,73 %
21,08 %
1,24 %
0,11 %
0,78 %

Zpráva revizní
komise

b) Účetní doklady
Byla provedena namátková kontrola všech pokladních dokladů a namátková
ve složení:
Mgr. Luděk Richter a Jiřina kontrola fyzických dokladů
za celé období roku 2020
Homolková
a byla provedena namátDne 12. dubna 2021
byla provedena kontrola ková kontrola přijatých
účetnictví KMS. Účetnictví i vydaných faktur za rok
je vedeno v soustavě pod- 2020 a bankovních výpisů.
vojného účetnictví v soft- Byly kontrolovány vnitropodnikové doklady a inwaru Pohoda.
ventury účtů a majetku.
1. Předložené doklady
3. Závěr
a zaměření kontroly
Účetnictví KMS je vedeno
 účetní závěrka
v souladu s platnými předza rok 2019 a 2020
pisy, kontrolou nebyly zjiš účetní doklady
těny žádné nedostatky
 daňové přiznání
v účetnictví ani v hospoza rok 2019 a 2020
daření KMS. V roce 2019
2. Zjištění
skončilo hospodaření
a) Účetní výkazy
KMS s účetní ztrátou
Byla kontrolována rozva-113 400 Kč a rok 2020
ha, výkaz zisku a ztrát,
s účetním ziskem
příloha za roky 2019
69 261 Kč. Hospodaření
a 2020. Bylo též kontroKMS je stabilní. Účetnictví
lováno daňové přiznání
je vedeno řádně a na vyza oba zmíněné roky.
soké úrovni. Sestavy z noByly kontrolovány konečvého software „Pohoda“
né zůstatky těchto sestav
jsou přehledné a jsou vela rozvahových účtů.
mi hezky rozčleněné.
Všechny zůstatky odpoMgr. Luděk Richter,
vídají účetnictví a i po
a Jiřina Homolková
formální stránce jsou
tyto výkazy v pořádku.
V Praze
Výkazy byly porovnány
dne 12. dubna 2021
s předchozím obdobím.
















Dary na službu J. Eriksena
1 000
Dary na literaturu pro vězně
5 000
Dary na Křesťanskou konferenci
4 000
Dary na Dětskou konferenci
12 000
Dary na kurzy Alfa
227 893
Dary na provoz kanceláře Alfy
50 400
Dary na kurzy o vztazích
819 846
Dary na DVD Výchova dětí
15 780
Dary na vydávání Života víry
291 688
Dary na ŽV – Kruh přátel
332 483
Dary na ŽV – plat šéfredaktora
12 000
Dary na ŽV – plat redaktora
4 500
Dary na ŽV – tech. vybavení red. 11 146
Dary na Svět víry
43 750
Rekapitulace
2 815 384

0,04 %
0,18 %
0,14 %
0,43 %
8,09 %
1,79 %
29,12 %
0,56 %
10,36 %
11,81 %
0,43 %
0,16 %
0,40 %
1,55 %
(celkem)

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 6000 čtenářů.
 Od roku 2010 časopis vychází i v elektronické podobě – eŽV.
Od května 2019 je součástí eŽV audio verze, která vzniká
ve spolupráci s Rádiem 7.
 Už 7 let je po jednotlivých číslech k zakoupení i ve formátu PDF,
od května 2019 také v audio verzi.
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 (knihy.kmspraha.cz) a zajišťuje prodej na akcích.

V roce 2020 vyšlo
Knižní tituly (Nakladatelství KMS)
 Neil T. Anderson: Kroky ke svobodě v Kristu
 Neil T. Anderson, Steve Goss: Svoboda v Kristu
(průvodce vedoucího)
 Neil T. Anderson, Steve Goss: Karty vyznávání
 David Novák: Jak zničit církev
 Pete Greig: Jak se modlit
 Dan Drápal: Ukážu ti, co se má stát

JAK SE
MODLIT
Jednoduchý průvodce
pro obyčejné lidi

PETE GREIG

Elektronické knihy
 Vasile Filat: Křesťané a využití
informačních technologií
Na www.palmknihy.cz jsme přidali další tituly
dříve vydané v tištěné podobě.
Elektronické nosiče (KMS)
 Nicky a Sila Leeovi: Výchova dětí (video)
Audiozáznamy akcí (digitální prodej)
 Křesťanská konference 2020 – Bůh jedná
 Křesťanská konference 2014 – Nadpřirozený
 Křesťanská konference 2013 – Společně
 Křesťanská konference 2012 – Věřím v církev
 Křesťanská konference 2011 – Co je u Čechů nemožné,
je u Boha možné
 Křesťanská konference 1994 – Derek Prince
 Rick Joyner v Praze (2003)
 Vyzbrojení – seminář o duchovním boji
s Peterem Buttem a Paulem Randersonem
 Zvítězit v boji o čistotu – seminář s Jamesem Cecym
Záznamy jsou v prodeji např. na audioteka.com,
www.alza.cz nebo www.palmknihy.cz.

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  www.instagram.com/zivotviry
www.svetviry.cz  www.facebook.com/svetviry  www.instagram.com/svetviry







bankovní spojení: ČSOB Praha 1, číslo účtu: 400 511 563 / 0300, variabilní symboly (pro dary):
682 100 – činnost KMS  682 110 – aktivity KMS  682 600 – Křesťanská konference
682 166 – Dětská konference  682 130 – Adoptuj si politika  682 510 – aktivita Svoboda v Kristu
682 560 – literatura pro vězně  682 700 – kurzy Alfa  682 780 – kurzy o vztazích
682 900 – vydávání Života víry  682 990 – redakce ŽV  200 200 – Kruh přátel ŽV  682 930 – Svět víry

