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Nadační fond KMS 
Výroční zpráva za rok 2021 

 

 

Úvodem pár slov o naší organizaci 
 

Věříme tomu, že existuje Bůh, který stvořil každého člověka. Stvořil jej z lásky, ke svému 

obrazu a ke vztahu se sebou samým. Tento vztah byl tragicky poničen lidským hříchem. Bůh nás 

ale tolik miloval, že poslal na zem v lidském těle svého vlastního syna, Ježíše Krista. Ježíš se 

dobrovolně nechal zabít na kříži, aby svou prolitou krví zaplatil za každý lidský hřích. Nezůstal 

v hrobě, ale třetího dne byl vzkříšen z mrtvých a vrátil se k Otci do nebe, kde čeká na den, kdy 

se vrátí zpět na zem ujmout se vlády. 

Bible říká, že každému, kdo této zvěsti uvěří a stane se Ježíšovým následovníkem, Bůh odpustí 

všechny jeho hříchy, přijme jej za svého syna či dceru a dá mu jistotu věčného života. Sami 

jsme této zprávě uvěřili a od základu to změnilo naše životy. 

Bible také říká, že Kristovi učedníci mají jít ke všem národům a zvěstovat tuto dobrou zprávu – 

evangelium – každému člověku. Mají se modlit za nemocné, vyhánět démony a křísit mrtvé. 

Stejně tak mají pomáhat chudým a potřebným a všemi způsoby zjevovat lidem Boží lásku. 

Někdy se tomu říká misie. 

Vzali jsme toto poslání vážně. Jsme česká křesťanská organizace, která již od roku 1995 

podporuje misii českých křesťanů a české církve. Vysíláme dlouhodobé i krátkodobé misionáře 

do různých míst po celém světě. Také různými způsoby podporujeme chudé a potřebné a 

snažíme se povzbuzovat českou církev k misii. 

 

 

Slovo ředitele 
 

Milí přátelé, máme za sebou další rok naší misijní práce. Byl stále poznamenán doznívající 

koronavirovou epidemií, díky které museli mnozí naši misionáři hledat nové způsoby své služby. 

Bůh ale zůstával věrný, a my jsme mohli vidět jeho jednání na mnohých místech světa. Na 

následujících stránkách vám to zkusíme přiblížit. 

Děkujeme všem, kdo jste jakýmkoli způsobem podpořili naší práci. Těšíme se na další 

spolupráci v roce 2022! 

 

 

Ing. Michal Klesnil, ředitel NFKMS 
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Údaje o Nadačním fondu KMS 
 

IČ: 26135531 

Registrační adresa: Pod náměstím 136/8, 182 00 Praha 8 

Adresa kanceláře: Na Žertvách 23, 180 00 Praha 8 

Telefon: (+420) 284 822 297 

e-mail: office@nfkms.cz 

webové stránky: https://nfkms.cz 

Číslo dárcovského účtu: 577409193/0300 (ČSOB Praha 1) 

 

Složení správní rady fondu: 

RNDr. Tomáš Frantík (předseda) 

Mgr. Věra Miláčková 

Mgr. Miriam Hanušová 

 

Ředitel nadačního fondu: 

Ing. Michal Klesnil 

 

 

Shrnutí naší činnosti v roce 2021 
 

Naší hlavní činností byla i v roce 2021 podpora našich 

misionářů – konkrétně manželů Dohnalových v 

Chorvatsku, manželů Tichých mezi bezdomovci a 

narkomany v Čechách, manželů Okumu a Radky 

Rusínové v Keni, Aleny Krausové, "Květy" a „Pavla“ v 

Izraeli, manželů Klingerových v Nikaragui a Luboše 

Patočky v Kambodži. Po část roku jsme podporovali 

také službu „Markéty“ uprchlíkům z muslimských 

zemí. Stále jsme podporovali aktivity českých 

křesťanů ze Spolku pro Jižní Súdán, konkrétně 

budování biblické školy ve městě Ame. Pavel Faul 

vyjížděl sloužit křesťanským vedoucím na Zakarpatské Ukrajině, a také shromažďoval finance 

na humanitární pomoc a sociální rozvoj v místních romských táborech a křesťanských sborech. 

Podpořili jsme také misijní cestu české křesťanky „Verunky“ do Nepálu. Dohromady jsme tak v 

roce 2021 podporovali 16 konkrétních misionářů a celkově jsme měli otevřených 20 misijních 

projektů. 

K nim patřilo i to, že jsme prostřednictvím našeho keňského misionáře Mešaka Okumu 

podporovali sirotky a chudé v Keni, stejně jako křesťanské centrum ve slumu Baba Dogo. Dále 

mailto:office@nfkms.cz
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jsme také ve spolupráci s organizací Asia Harvest shromažďovali prostředky na službu čínských 

misionářů. 

Po celý rok jsme rozesílali e-mailový misijní oběžník, který se snaží motivovat české křesťany 

pro misijní práci. Pravidelně jsme též připravovali stránku fondu v časopise Život víry. Misii 

jsme propagovali také na našich webových a facebookových stránkách. 

Nadační fond KMS se aktivně účastnil práce v rámci neoficiální platformy misie.cz, která 

sdružuje v Česku působící misijní organizace aktivně vysílající misionáře. V roce 2021 jsme 

museli přesunout naše aktivity převážně do virtuálního prostoru. Provozovali jsme zejména 

webové a facebookové stránky misie.cz. 

 

 

Naše projekty v roce 2021: 
 

Evropa: 

Manželé Dohnalovi – Misie v Chorvatsku (projekt 200) 
 

 

Od roku 1996 žijí Jirka a Katka Dohnalovi s dětmi Terezou, Matyášem a Martinem u města 

Rovinj na chorvatské Istrii. Jirka zde pomáhal zakládat místní sbor Evangejskoj crkvi, který sám 

dlouho vedl. V roce 2019 byl ale jako jeho nástupce oficiálně ordinován místní starší Goran, 

kterého Jirka na tuto službu dlouhodobě připravoval. Tím se Jirkovi dále uvolnil prostor k 

mimosborové službě v rámci celé Istrie. Setkává se individuálně s místními pastory a předává 

jim své zkušenosti. Pořádá také společná setkání vedoucích a společné mezisborové 

bohoslužby. Další oblastí, kterou Bůh Jirkovi postupně otvírá, je služba vyhořelým křesťanským 

vedoucím. 

„Goran, pastor sboru se vloni roznemohl na páteř, magnetická rezonance ukázala, že jde o 

vyhřezlou plotýnku a prasklou obruč plotýnky. Goranovi reálně hrozilo ochrnutí od pasu dolů. 

Doktor ho upozornil, že nesmí nic zvedat, ani se ohýbat. Čekalo se, co bude dál. Jednou, na 

Rodina Dohnalových 
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večeru chval ve sboru, jsem mu na to místo položil ruku a modlil jsem se. Ne však: „Pane 

uzdrav mu tu páteř,“ ale nařídil jsem té plotýnce, aby zalezla a obnovila se ve jménu Ježíš. 

Minulý týden byl Goran na magnetické rezonanci a doktor kroutil hlavou. Pak mu řekl, že je 

zdravý a že se operace konat nebude. Goran mu hned řekl, jak se to stalo, že se za něj modlil 

jeho pastor, a že cítil horko a že se něco stalo. A doktor řekl: „Oficiální věda takové věci 

neuznává, ale tohle je za hranicí vědy.“ A že mě má pozdravovat a poděkovat mi.“ 

 

 

Pavel Faul – Misie na Ukrajině (projekt 350, 400, 450) 
 

Pavel je pastorem 

Křesťanského sboru Domažlice. 

Již po mnoho let jezdí sám či s 

týmem na krátkodobé misijní 

cesty na Zakarpatskou 

Ukrajinu. Povzbuzuje místní 

církev, káže a vyučuje ve 

sborech, a také předává 

materiální pomoc, zejména 

pro místní romské tábory. 

Postupně si vybudoval pozici 

uznávaného rádce a mentora 

místních křesťanských 

vedoucích. Mnoho let také 

podporujeme jeho 

prostřednictvím v Cholmovci 

rodinu po zemřelém kazateli 

místního sboru Michalu Zeldim. 

V roce 2021 mohl Pavel po 

nucené covidové pauze znovu dvakrát vyjet na Zakarpatí. Kázal ve sborech, setkával se 

s místními vedoucími, modlil se za nemocné a rozděloval humanitární pomoc. Často se přitom 

setkával s projevy Boží moci. 

„V Paušinu u Mukačeva jsme uspořádali konferenci pro lidi ze sborů, se kterými v Zakarpatské 

oblasti spolupracujeme. Většinou Romové, ale i několik Ukrajinců. Na této konferenci jako by 

se nad námi otevřelo nebe. Tolik momentálních uzdravení na základě slov poznání jsem do té 

doby pravděpodobně ještě nikdy neviděl. Překvapila mě smělost, se kterou jsem mluvil, a 

přesnost slov poznání, které jsem dostával … Vlny Božího pomazání se dopoledne i na druhém 

shromáždění odpoledne přelévaly sálem a Duch svatý se dotýkal lidí. Jeden člověk, který 

nemohl kvůli uskřípnutému nervu zvednout ruku, byl během minuty uzdraven a mohl normálně 

hýbat rukou. Démoni viditelně odcházeli, lidé činili pokání a dávali své životy znovu k dispozici 

Bohu. V neděli Boží jednání pokračovalo i na dalších čtyřech bohoslužbách, které jsme měli. 

Lidé byli znovu šokováni, jak konkrétně k nim Bůh mluvil.“ 

 

 

Pavlova služba na Zakarpatí 
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Petr a Veronika Tiší – Komunita Bétel (projekt 900) 
 

Po celý rok sloužili Petr 

a Veronika lidem na 

okraji společnosti v 

českém Bételu – 

křesťanské komunitě 

pro pomoc narkomanům 

a alkoholikům. Pracovali 

na evangelizační, 

pastorační a sociální 

službě klientům 

střediska, na rozvoji 

podnikání, které by 

mělo Bétel z velké části 

financovat, i na 

dostavbách budovy 

střediska. V roce 2021 

v Bételu přijali dvě 

nové vedoucí ženské 

komunity – jednu na 

plný úvazek a jednu jako dobrovolnici. Podařilo se dokončit rekonstrukci domu pro ženy a v 

dubnu začali přijímat ženy a dívky do programu. Dům pro muže byl celoročně v podstatě plný a 

stabilní. Několik mužů se chce nechat pokřtít. 

„V komunitě máme dvě ženy. Jednu už 7 měsíců a chce být pokřtěná. Obě pracují v čalounické 

dílně a pomáhají v našem dobročinném obchodě.“ 

 

 

„Markéta“ – Misie mezi uprchlíky (projekt 3100) 
 

Po několik let jsme měli tu čest podporovat službu 

misionářky „Markéty“ mezi uprchlíky z 

muslimských zemí. „Markéta“ má na srdci 

zejména íránské a afghánské ženy. Zpočátku jim 

sloužila v uprchlickém středisku v Aténách. Po 

ukončení této životní etapy a návratu do Česka se 

snažila navštěvovat konkrétní ženy v uprchlických 

táborech a skrze přátelské vztahy jim svědčit o 

Ježíši. Plánovala také psát knihu o misii a vůbec se 

podílet na přípravě budoucích misionářů. Žel, její 

osobní zdraví ji začalo v těchto plánech stále více 

limitovat. Nakonec nezbylo, než po vzájemné 

dohodě „Markétinu“ misijní službu a její projekt v 

NFKMS v průběhu roku 2021 ukončit. Samozřejmě 

se nepřestáváme za její zdravotní stav dále 

modlit, a pokud by v něm došlo k průlomu, velmi 

rádi její projekt obnovíme. 

 

Komunita Bétel 

Perská Bible 
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Afrika: 

Mešak Okumu – Misie v Keni (projekt 600) 
 

 

Náš keňský misionář pokračoval ve své službě v chudinských slumech Nairobi, kde žije 

dohromady přes milion lidí. Školil pastory a další služebníky v tom, jak efektivně sloužit 

takovým skupinám. Viditelným ovocem jeho služby je jednota služebníků z různých denominací 

a větší důraz na sociální potřeby těchto lidí. Jako důsledek jeho služby se rozběhly programy na 

potravinovou pomoc nejchudším, pomoc HIV pozitivním, pomoc s rozjezdem drobného 

podnikání či mateřské školky. Osobně se věnoval křesťanským vedoucím jako jejich mentor, 

díky čemuž jim mohl postupně předat část zodpovědnosti při školení vedoucích. Sloužil také při 

zakládání nových sborů mezi Masaji a vedl místní sbor Ngong Pentecostal Church. 

„Na začátku roku jsem školil 20 pastorů ve městě Mariakani na pobřeží. Bylo to pro ně 

příležitostí udělat některá nová rozhodnutí ohledně své služby a rozhodnout se stavět víc na 

základech Bible než na základech svého kulturního pozadí. Potom jsem měl příležitost školit 

dalších 16 vedoucích v blízké Mombase na základě pozvání organizace Samaritan’s Purse. 

Poznatky z kurzu ihned aplikovali v praktické službě svým muslimským sousedům.“ 

 

 

Podpora chudých a sirotků v Keni (projekt 610) 
 

Tento projekt realizujeme ve spolupráci s Mešakem Okumu. V jeho rámci Mešak při své službě 

ve slumech vytipovává konkrétní mladé lidi v obtížné sociální situaci. Jedná se kupř. o sirotky, 

jejichž rodiče zemřeli na AIDS a z nichž někteří již musejí sami živit své mladší sourozence. 

Naše podpora směřuje k pokrytí jejich nákladů na jídlo, oblečení a také na školné, aby mohli 

Mešak se svými dětmi 
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dostudovat. V průběhu roku 2021 jsme přibrali do 

programu několik nových dětí, a v současnosti jich 

tak podporujeme celkem 16. Díky naší podpoře 

došlo ke znatelnému zlepšení jejich životní 

situace. Mohli se dosyta najíst, obléknout a 

zaplatit školní poplatky; někteří z nich začali 

studovat na kvalitnějších školách. Několik 

mladých lidí, které jsme začali podporovat jako 

malé děti, již dospělo, a díky naší předešlé 

podpoře buď začali studovat na univerzitě, nebo 

vstoupili do samostatného života. 

„Samson, kterého jste dříve podporovali, pracuje 

nyní v Mombase v clearingové a spediční 

společnosti. Příští rok by se rád oženil. Další 

bývalý sponzorovaný Antone je nyní 

kvalifikovaným učitelem a učí na soukromé škole. 

Clinton studuje posledním rokem na univerzitě, 

zatímco jeho brácha Felix začal studovat na 

univerzitě mezinárodní vztahy a diplomacii. Joel, 

kterého jste také po mnoho let podporovali, je šťastně ženatý a má dvě děti. Pracuje v 

lékárně. Ve studiu zdárně pokračují i Hellen a Mercy, stejně jako zbytek podporovaných dětí. 

Vzhledem k tomu, že to všechno byli původně sirotci či poloviční sirotci žijící ve slumech a 

mající minimální šanci na slušný život, je to velký úspěch a velká Boží milost.“ 

 

 

Křesťanské centrum Baba Dogo (projekt 620) 
 

Centrum je příkladem dobrého ovoce Mešakovy 

služby. Po absolvování jeho semináře je založilo 

několik místních křesťanů a do vínku mu dali 

motto: “Dávat naději beznadějným”. Součástí 

centra je svépomocná škola pro děti ze slumu a 

vývařovna, která jim dá často jejich jediné 

pořádné jídlo. Dále se jejich aktivity začaly 

rozrůstat v různé školící kursy pro lidi z místní 

komunity v rámci tzv. FBI - Fruit Bearers 

Institute neboli “Institut nesoucích ovoce”. A 

právě skrze to, že lidé vidí skutečný zájem o 

naplňování jejich potřeb, se s nimi daří budovat 

vztahy a některé z nich přivádět k víře v 

milujícího Spasitele. Naše podpora pomáhá nést 

část finančních nákladů střediska. 

 

 

  

Shirley, jedno ze sponzorovaných dětí 
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Radka Rusínová – Misie v Keni (projekt 2800) 
 

Po celý rok sloužila Radka v Keni. 

Záběr její služby je velmi široký. 

Vede chvály ve sborech, káže a 

vyučuje, ale také rozděluje finanční 

a humanitární pomoc, pomáhá 

sirotkům a učí místní lidi principům 

správného hospodaření. V NFKMS 

jsme se rozhodli podpořit její Projekt 

Jossap (Josefovy sýpky). Cílem je 

naučit obyvatele hospodařit efektivně 

na svých farmách, aby byli 

nezávislými na humanitární pomoci. 

V rámci projektu se počítá s 

vybudováním školní farmy nebo 

popřípadě dvou až tří školních farem, 

které budou součástí dalšího projektu 

na uživení sirotků a seniorů, kteří se 

ocitli v neřešitelné životní situaci a 

jsou tak ohroženi na svých životech. 

„Co se týká duchovní činnosti, 

pravidelně kážu ve městě, kde 

žijeme, v jedné církvi. Občas 

vyjedeme jako hostující kazatelé 

mimo náš kraj. Velký úspěch je, že 

během příštího týdne budeme křtít našich 10 dětí. Další skvělá zpráva je, že děti ze základky 

si zlepšily průměr a patří k nejlepším. Co mi dělá obrovskou radost je, že většina našich dětí 

chce po škole sloužit Bohu.“ 

 

 

Biblická škola Jižní Súdán (projekt 3300) 
 

V rámci tohoto projektu 

podporujeme aktivity Spolku 

pro Jižní Súdán (SJS) v oblasti 

vzdělávání místních křesťanů. 

Od roku 2012 (pokud to 

bezpečnostní situace dovolila) 

pořádají čeští křesťané 

krátkodobé misijní výpravy s 

vyučovacím programem.  

Absolventi těchto biblických 

kurzů slouží jako pastoři i 

biskupové, diakoni a diakonky, 

vedoucí mládeží a učitelé 

nedělních škol. Z této fáze 

improvizovaného vyučování je 

snaha postupně přejít k 

Radka s některými dětmi, o které se stará 

Jihosúdánští křesťané 
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systematickému vzdělávání v biblické škole. Pro ni byla zakoupena parcela v Ame. Už byl 

opraven první domek a v plánu je postupně vybudovat celý areál. I v současných podmínkách 

jsou pořádána improvizovaná vyučování. SJS podporuje také sirotčinec, základní školu, kliniku, 

a během občanské války a hladomoru spolupracovali na dodávkách potravinové humanitární 

pomoci. Podpora NFKMS je použita na budování biblické školy v Ame. 

Ani v roce 2021 nebylo kvůli covidovým opatřením možno vyslat na místo misijní výpravu. 

Projekt se tak soustředil na podporu místních služebníků a humanitární pomoc. 

 

 

Asie: 

Alena Krausová – Misie v Izraeli (projekt 1400) 
 

Alena pokračovala ve své službě v pobočce 

Jeruzalémského Domu modliteb pro 

všechny národy pastora Toma Hesse v 

jihoizraelském Eilatu. Spolu s dalšími 

křesťany z mezinárodního týmu zde drží 

pravidelné modlitební stráže za Izrael, 

Střední východ a severní Afriku. 

„Dalším zázrakem, který jsem prožila, 

bylo přidělení nového víza pro pastory a 

duchovní pracovníky, které je 

nejcennějším dlouhodobým vízem. Vedení 

organizace ho získalo po celoročním čekání 

a jednání, způsobeném také uzávěrami … 

Dostala jsem vízum během nemoci. Snad 

proto, aby mě Pán ujistil, že to tady spolu 

ještě nekončíme.“ 

 

 

 
 

„Květa“ – Misie v Izraeli (projekt 2800) 
 

„Květa" (jedná se o krycí jméno) provozuje 

v Jeruzalémě Česko-slovenský dům 

modlitby – pronajatý byt na Olivové hoře, 

kam mohou přijíždět čeští i slovenští 

modlitebníci žehnat Izraeli. V době 

covidové uzávěry bylo nutno provoz domu 

přerušit, ale díky mnoha štědrým dárcům se 

podařilo ufinancovat jeho pronájem. 

V současné době dům obnovuje svůj provoz 

a očekává nové modlitebníky z Česka i 

Slovenska. 

Alena na balkónu modlitebního domu v Eilatu 
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„Pavel“ – Misie v Izraeli (projekt 2700) 
 

„Pavel“ (i zde se jedná o krycí jméno) 

sloužil v Jeruzalémě jako dobrovolník v 

jedné místní křesťanské instituci, která má 

na srdci šíření Božího království. Součástí 

jejích aktivit je také malá muzejní 

expozice, která dokumentuje historii 

křesťanských aktivit v zaslíbené zemi. Do 

expozice přichází mnoho různorodých 

návštěvníků. Židé, křesťané i nevěřící. 

Turisté, školní výpravy, křesťanští poutníci, 

místní obyvatelé i náhodní kolemjdoucí. 

Pavlův průvodcovský výklad mu zde otevírá 

až překvapivé množství příležitostí k 

evangelizačním rozhovorům. Část roku 2021 

strávil v Izraeli a snažil se i přes covidové 

restrikce pokračovat ve své službě, na část 

roku se vrátil domů. V současné době již 

opět pokračuje ve své službě v Jeruzalému. 

 

 

Podpora čínských misionářů (projekt 1100) 
 

Po celý rok jsme ve spolupráci s organizací 

Asia Harvest pokračovali ve shromažďování 

finančních prostředků na vysílání čínských 

misionářů do nezasažených oblastí Číny i do 

sousedních zemí. V průběhu roku narůstalo 

v Číně pronásledování všech vládou 

nekontrolovaných křesťanských aktivit a 

mnozí z misionářů prožívali velké tlaky. 

Jsme vděčni, že jsme tímto způsobem mohli 

podpořit naše trpící sourozence. 

„Bratr Jian se snaží zasáhnout evangeliem 

etnickou skupinu Tai Kao neboli „Bílí Tai“ v 

jihozápadní Číně u hranice s Laosem. Dobrou 

zprávu ale sdílí také ve skupinách Bulang, 

Xiangtang, Kucong, Achang a Zaiwa. Také on 

musel na několik měsíců značně omezit 

službu kvůli lockdownu. Když se ale znovu 

otevřely možnosti k cestování, byl 

překvapen novou otevřeností některých lidí 

vůči evangeliu. Mohl jej sdílet s celkem 77 

lidmi, z nichž tři se rozhodli přijmout 

Krista.“ 

 

 

Olivová hora 

Děti z etnika Kawa 
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Luboš Patočka – Misie v Kambodži (projekt 3200) 
 

Na konci roku 2021 se Luboš 

společně s českým týmem znovu 

vypravil na několikatýdenní misijní 

cestu do Kambodži. Pořádali 

evangelizace ve vesnicích, duchovně 

i finančně podporovali místní sbory a 

sloužili ve vězeních. Pořádali také 

vyučovací shromáždění za účelem 

zmocňování místních křesťanů ke 

službě duchovními dary. Svědectví z 

jejich služby zahrnují nadpřirozená 

uzdravení, vysvobození a naplnění 

Duchem Svatým. 

„…Ráno jsme vyrazili k Toknovi, 

pastorovi, který jezdí dvakrát ročně 

několik týdnů až měsíců na motorce 

po celé Kambodži, aby povzbuzoval 

umdlévající vedoucí, zvlášť v době 

koronaviru. Přerušil kvůli nám své 

cestování a vzal nás do svého sboru v pralese na nedělní shromáždění. Během chval Luboš 

přijal kázání, které mělo povzbudit víru místních. Po kázání jsme prorokovali. Luboš 

prorokoval, že je tam mladý muž, kterého Bůh chce uvolnit k podnikání. Na výzvu přišel 

dopředu a modlili jsme se za něj. Odpoledne nás Tokna mile překvapil. Vzal nás na nádherné 

místo u řeky v lese, kde mu Bůh dává nové písně, z nichž některé už zpívá celá Kambodža.“ 

 

 

Střední Amerika: 

Zbyněk a Pavla Klingerovi – Misie v Nikaragui (projekt 2200) 
 

Od roku 2010 šíří manželé Klingerovi evangelium ve Střední Americe. Usadili se v nikaragujském 

městě Jinotega a odtud vyjíždějí do místních domorodých komunit v džungli. Zvláště mají na 

srdci komunitu Mayangna. V Nikaragui se jim také narodila dcera Eliška. 

V roce 2021 mohli Klingerovi navzdory covidu vyrazit na celkem sedm misijních výjezdů. 

Zpracovali audionahrávky biblického vyučování pro komunitu miskito a začali je nahrávat a 

rozdávat na USB. Kromě vyučování, kázání a svědectví, jsou v nahrávce i chvály a křestanské 

písně a celý audio Nový zákon. Dokončili projekt „navštívit všechny komunity mayangna s audio 

biblickým vyučováním“. Zbyněk byl v únoru v Sacara Asang, v dubnu v Yapuwas, v červnu v 

Samasce a Amaku a v říjnu v Ahsawas. Také Pavla v srpnu navštívila Samascu a Nawahwas. 

Zbyněk byl v listopadu ve Walakitanu na řece Coco. Tímto započal další projekt návštěv s 

biblickým audio vyučováním, tentokrát mezi miskito komunitami. Rozdali 380 USB s nahrávkami 

v mayangna a miskito, dále 10 rádií a cca 100 Biblí. Oživili také český YouTube kanál. Zbyněk 

začal nahrávat audia svědectví z výjezdů a také tam vložili některá česká i španělská vyučování 

a svědectví. Navázali spolupráci s pastory z církve Asambleas de Dios v Bluefieldu na 

Atlantickém pobřeží Nikaragui. Podíleli se na obnovení radiového vysílání, a to jak finančně, 

tak i nahrávkami v miskito. Rádio Nový Jeruzalém vysílá z Bluefieldu a vysílání je slyšet daleko 

do okolních miskito komunit. 

Luboš v Kambodži 
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 „V říjnu byla naše misie v Ahsawas (zátoka želv). Ahsawas je mayangna komunita, kde je asi 

40 domů. Zbyněk navštívil všechny domy v Ahsawas. Modlil se za nemocné. Z vedlejší komunity 

Nawahwas připluly ženy i s dětmi a hledaly v Ahsawas zdravotnickou pomoc.  Jeden asi 

pětiletý chlapec měl silné bolesti uší, plakal a naříkal, ale doktorka ve zdravotním centru mu 

neuměla pomoci. Zbyněk se za chlapce modlil, vložil na něj ruce a bolest odešla.  V komunitě 

Zbyněk rozdal 50 USB a 5 rádií.“ 

 

 

Krátkodobá misie 
 

Krátkodobá misie (projekt 100) 
 

Projekt je určen k podpoře krátkodobých misijních cest českých křesťanů do zahraničí. V roce 

2021 vzhledem ke koronavirovým omezením nebyl podpořen žádný projekt. Prostředky na 

tomto středisku plánujeme využít v následujících letech. 

 

 

Rodina Klingerových 
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Hospodářská zpráva za rok 2021 

Rozvaha 
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Výsledovka 
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Výsledky dle jednotlivých středisek: 
 
Středisko Výnosy 2021 Náklady 2021 Hosp. výsledek

010 Správa fondu 417 096 -417 347 -251

099 Obecné dary 112 958 -128 112 830

100 Krátkodob.misie 1 080 0 1 080

1100 Čínští mision. 12 060 -13 084 -1 024

1200 Věra Hájková 1 350 -35 000 -33 650

1400 Alena Krausová 57 690 -59 000 -1 310

200 Dohnalovi 326 340 -333 174 -6 834

2200 Klingerovi 758 372 -658 581 99 791

2600 Iva Kostrbová 323 030 -281 000 42 030

2700 Pavel 293 901 -343 944 -50 043

2800 Radka Rusínová 235 108 -251 378 -16 270

300 Humanit.pomoc 6 480 -130 6 350

3100 Markéta 201 829 -208 376 -6 547

3200 Luboš Patočka 61 660 -60 000 1 660

3300 Biblická škola v Již. Súdánu 12 025 -13 100 -1 075

350 Pomoc v Cholm. 100 324 -104 054 -3 730

400 Zapom.služeb. 362 552 -363 921 -1 370

450 Pavel Faul 84 426 -65 070 19 356

600 Mešak Okumu 176 000 -150 968 25 032

610 Podpora sirotků v Keni 456 921 -328 428 128 493

620 Křesť.centr.Baba Dogo 900 0 900

900 Betel 622 641 -618 590 4 921

Celkem 4 624 743 -4 305 273 319 470
 

Z příjmů na jednotlivé misijní projekty se sráželo 10% (resp.1%) na správu fondu. Naši činnost v 

roce 2021 finančně podpořilo dohromady 763 různých dárců. 

 

Darem vyšším než 10.000 Kč přispěli:  
  

Ambrosová Eva 

Bachura Martin 

Bartošková Věra 

Belfín Pavel 

Biblické centrum víry 

Bohadlo Tomáš 

Böhm Petr 

Boříková Věra 

Bošek Hynek 

Církev slovo života, mis. 

stanice Kolín 

Černý Pavel 

Čižmářova Pavla 

Danko Vincent 

Drábková Monika 

Dušková Erlichová P. 

Evangelijski Center, 

Slovenia 

Farní sbor Českobratrské 

církve evangelické v 

Orlové 

Fasanková Martina 

Fiala Daniel 

Frantík Daniel 

Frantík Tomáš 

Frantíková Lucie 

Haas František 

Halbrštát David 

Halfarová Zuzana 

Hejnic Jakub 

Hurta Pavel 

Husa Tomáš 

Jesenský Pavol 

Jokl Miloslav 
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Kantorová Marta 

Kašpárková Ivana 

Kenning Jared 

Klika Michele Lynn 

Knob Pavel 

Kolman Petr 

Kolomazník Pavel 

Korčákovi Tomáš a 

Gabriela 

Koudelka Bohdan 

Krasičenko Ivan 

Krišica Ondřej 

Krobotová Helena 

Křesťanské centrum dětí a 

mládeže, z.s. 

Křesťanské centrum víry 

Křesťanský sbor Praha 

Křesťanský sbor v Dobřívi 

Láník Jaromír - Arbosana 

Ludinová Eva 

Ludínová Tereza 

Macková Helena 

Mačák Josef 

Mach Václav 

Malá Wanda 

Málková Pavla 

Mareš Vladimír 

Mejstřík Matěj 

Mikeš Ladislav 

Misijní skupina KS 

My Father‘s House, z.s. 

Nadrchal Jaroslav 

Nekula Leoš 

Ondráček Šimon 

Petránek Pavel 

Poloha Erik 

Rathouský Jan 

Rosáková Daniela 

Říha Vlastimil 

Sarudy Robert 

Sbor Církve bratrské 

Dejvice 

Sbor církve bratrské Sušice 

Sbor Církve bratrské v 

Horní Krupé 

Sbor Církve bratrské v 

Rakovníku 

Sbor Křesťanské 

společenství Nejdek 

Sbor Křesťanské 

společenství Praha 

Sbor Křesťanské 

společenství Turnov 

Sikorová Jitka 

Slabý Otomar 

Sotorník Richard 

Spěváček Patrik 

Světlík Vlastimil 

Ševčík Petr 

Šimorda František 

Šímová Ivana 

Šíp Jaroslav 

Špak Pavel 

Štěpánová Marie 

Šulák Jan 

Trávník Petr 

Trčka Jiří 

Tyc Tomáš 

Ujčíková Petra 

Urbánek Stanislav 

Urbanová Jitka 

Vostrá Marta 

Votýpková Magdaléna 

WEC International 

Bulstrode 

Zaorálková Věra 

Zlonická Zoja 

Zmrzlík Zdeněk
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Zpráva revizora Nadačního fondu KMS za rok 2021 

  
Revize proběhla 16. 5. 2022 za přítomnosti účetní Nadačního fondu KMS Jiřiny Homolkové. 

 

Byly předloženy tyto doklady:  

Rozvaha a výsledovka k 31/12/2021 

Výpisy k bankovním účtům  

Pokladní doklady  

Přijaté faktury  

Interní doklady  

 

Byla zkontrolována návaznost aktivních a pasivních účtů na konci roku 2020 a počátkem roku 

2021. 

 

Namátkově byly zkontrolovány účetní doklady a jejich zaúčtování. Zůstatky bankovních účtů 

k 31. 12. 2021 souhlasí se zaúčtovaným stavem. Byly namátkově zkontrolovány pokladní doklady 

a bankovní výpisy. Byla zkontrolována inventura pokladny k 31.12.2021. 

 

Výše nákladů režijního střediska v roce 2021 činila 417 346,72 Kč, což je 11 % z hodnoty ročně 

poskytnutých nadačních příspěvků ve výši 3 837 221,56 Kč, takže byl dodržen limit 30% 

stanovený statutem fondu.  

 

Konečný hospodářský výsledek tvoří zisk ve výši 319 469,64 Kč (výnosy 4 624 742,92 Kč,   

náklady 4 305 273,28 Kč).  

 

V účetnictví za rok 2021 nebyly nalezeny žádné nedostatky, příspěvky byly poskytovány v 

souladu s cílem fondu.  

 

V Praze dne 16. 5. 2022 

Jan Semilský 

revizor fondu 

 
 


