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Vážení,
dostává se vám do rukou výroční zpráva Evangelizačního centra M.I.S.E. za rok 2017.

Podobně jako v uplynulých letech i v roce 2017 se Evangelizační centrum M.I.S.E. 
snažilo naplňovat své poslání, kterým je podpora jednotlivců a sborů Slezské círk-
ve evangelické augsburského vyznání v jejich misijním úsilí. 

Chtěli jsme být pomocí, inspirací a motivací k tomu, aby mohlo být hlásáno evan-
gelium ještě ve větší míře. Jsme vděční za všechny okamžiky a situace, kdy jsme 
v roce 2017 mohli vnímat, jak EC M.I.S.E. svou činností přispívala k výše popsa-
nému poslání, a to i přes některé nemilé a nečekané okolnosti, které celou práci 
komplikovaly. 

O to více jsme vděční Pánu Bohu, že jak dobrovolníky, tak i pracovníky vyzbrojil 
dostatečnou dávkou nadšení pro službu zvěstování evangelia, takže se nepoddá-
váme skleslosti a můžeme s apoštolem Pavlem vyznávat: 

„A proto, když nám byla z Božího slitování svěřena tato služba, nepoddáváme se 
skleslosti … Neboť Bůh, který řekl ‚ze tmy ať zazáří světlo‘, osvítil naše srdce, aby 
nám dal poznat světlo své slávy ve tváři Kristově. Tento poklad máme však v hli-
něných nádobách, aby bylo patrno, že tato nesmírná moc  je Boží a není z nás. 
Na všech stranách jsme tísněni, ale nejsme zahnáni do úzkých; jsme bezradni, ale 
nejsme v koncích; jsme pronásledováni, ale nejsme opuštěni; jsme sráženi k zemi, 
ale nejsme poraženi.“ 

Ano, rok 2017 byl kvůli různým nemocem a slabostem lidí zapojených do práce 
EC M.I.S.E. rokem, kdy jsme si zase novým způsobem uvědomovali, jak hodně je 
misijní práce Evangelizačního centra M.I.S.E. závislá pouze a jedině na Ježíši Kristu, 
a jak hodně křehké jsou naše pozemské „nádoby“.

O to více se modlíme za to, aby naše životy i životy všech členů naší církve v celém 
našem konání a bytí přispívaly k vyvýšení a oslavení osoby a díla našeho Spasitele, 
Pána Ježíše Krista. Jsme vděční za každého jednotlivce, kterého si Pán skrze služby 
a služebníky, o kterých se podrobněji píše v další části zprávy, přivedl blíže k sobě 
nebo se mu nechal poznat a povolal ho. Jsme vděční za každého křesťana, který 
mohl prohlédnout, rozpoznat svůj neutěšený stav i Boží velikost, podobně jak je 
opisně popsán stav izraelského národa před Bohem v Ezechielovi 16,8 a okolních 
verších. Ano, jsme vděční za každého křesťana, který se rozhodl aktivně vstoupit 
na cestu učednictví, cestu poslušnosti Pánu Ježíši a cestu vyvýšení Krista prostřed-
nictvím přirozeného a srozumitelného šíření evangelia ve svém okolí. 



Jsme vděční Pánu Bohu, ale také všem vám, kteří jste jakýmkoli způsobem pod-
pořili zde popsanou misijní práci, ať už přiložením rukou k dílu, povzbuzením, ná-
klonností, modlitbou nebo finančním darem, díky nimž mohla služba EC M.I.S.E. 
pokračovat po celý rok 2017. 

„Milost a pokoj ať se vám rozhojní poznáním Boha a Ježíše, našeho Pána.“ 
2. list Petrův 1, 2 

Za Evangelizační centrum M.I.S.E.

Mgr. Daniel Chlebek
Ředitel



Charakteristika organizace – krátce o EC M.I.S.E.
Evangelizační centrum M.I.S.E. je misijní organizací, jejímž zřizovatelem je Slez-
ská církev evangelická augsburského vyznání (dále jen SCEAV) ve spolupráci 
s Křesťanským společenstvím, z. s (dále jen KS). Posláním EC M.I.S.E. je pomáhat 
jednotlivcům, ale také sborům SCEAV v jejich misijním působení.

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA
Také v roce 2017 došlo ke změnám v oblasti personalistiky. V červnu ukončila 
svůj pracovní poměr v EC M.I.S.E. Ing. Rut Hrachovcová, která se po svatbě 
přestěhovala k manželovi a nyní žijí mimo region. Od června na její pozici na-
stoupila Bc. Ingrid Molinová, která se krátce poté vdala a od září se jmenuje 
Hlawiczková. 

Orgány EC M.I.S.E. jsou představenstvo, ředitel, shromáždění a revizní komise. 
Na níže uvedených aktivitách se v roce 2017 podílelo kolem 130 dobrovolníků, 
dále pak tři pracovníci na plný úvazek a dva na částečný úvazek. Tito pracovní-
ci se účastnili nejrůznějších aktivit EC M.I.S.E. a vedli je, podíleli se na záměru 
21/10 a také vedli, vyučovali a doprovázeli týmy dobrovolníků.

Představenstvo
Představenstvo tvoří 9 členů, sestávajících ze dvou zástupců jmenovaných Cír-
kevní radou SCEAV (dále jen CR), dvou zástupců jmenovaných KS, čtyř členů 
představenstva volených shromážděním a ředitele EC M.I.S.E. Představenstvo 
rozhoduje o všech základních otázkách činnosti EC M.I.S.E. Představenstvo se ze 
své činnosti zodpovídá CR. 
Zvolení členové Představenstva pro období 2016–2020: Ing. Michal Klus, M. Div.; 
Mgr. Martin Piętak, Th.D.; Daniel Szymeczek.; Ing. Zbyšek Kaleta; Zuzana Sassiková; 
Bc. Pavel Taska; Pavlína Sztefková; Tomáš Chodura a Mgr. Daniel Chlebek.



Ředitel
V čele EC M.I.S.E. stojí ředitel. Ředitele jmenuje CR s předchozím souhlasem KS 
a po předchozím vyjádření představenstva. Ředitel je jmenován na období šesti 
let s tím, že může být jmenován i opakovaně. Ředitel řídí činnost EC M.I.S.E., 
z výkonu své funkce je odpovědný představenstvu a CR. CR v roce 2012 jmeno-
vala do funkce ředitele Mgr. Daniela Chlebka.

Revizní komise
Revizní komise je tříčlenná, jeden člen je volen shromážděním, jeden člen je jme-
nován CR a jeden člen je jmenován KS. Funkční období revizní komise je čtyřleté. 

Členové revizní komise pro období 2017–2021 jsou: Ing. Daniel Tomala, Ing. Eva 
Bilanová a Bc. Hana Mikešová. 

Poslání a činnost EC M.I.S.E.  
EC M.I.S.E. chce specifickým způsobem naplňovat příkaz: „Co jsi ode mne slyšel 
před mnoha  svědky,  svěř  to  věrným  lidem,  kteří  budou  schopni  učit  zase  jiné“  
(2. Timoteovi 2,2) tak, aby se co nejvíce lidí dozvědělo o Ježíši Kristu a mělo mož-
nost s ním navázat vztah. Činnost EC M.I.S.E. podporuje misijní a evangelizační 
práci SCEAV a vytváří podmínky pro zakládání nových misijních stanic a sborů.

Akronym M.I.S.E. vyjadřuje čtyři pilíře, na nichž spočívá činnost naší organizace:

Mobilizace k modlitbě

EC M.I.S.E. se snaží různý-
mi způsoby povzbuzovat 
členy sborů k intenzivněj-
šímu a bohatšímu modli-
tebnímu životu, ale také 
k přímluvným modlitbám 
za misijní práci.

Integrace – vzdělávání

EC M.I.S.E. chce skrze 
vzdělávání vést křesťa-
ny k lepšímu porozu-
mění důležitosti evan-
gelizace v životě jednotlivce i sboru 
a připravit je teoreticky i prakticky 
k evangelizaci.

Společenství 
(sbory SCEAV)

EC M.I.S.E. usiluje o roz-
voj křesťanských spole-

čenství (sborů SCEAV), které budou 
působit misijně ve svém okolí a rovněž 
na nových misijních místech.

Evangelizace

EC M.I.S.E. chce motivo-
vat členy sborů k osob-
ní evangelizaci a misijní 
týmy k oslovování širší veřejnosti. Tou-
ží vhodně volenými prostředky oslovo-
vat současného člověka. 



MOBILIZACE K MODLITBĚ
V roce 2017 se modlitební konference 
poprvé uskutečnila v neděli odpoledne 
namísto v sobotu. Cílem bylo umožnit 
setkání všech sborů i generací SCEAV 
a společně zakončit celý Alianční týden 
modliteb. Naší touhou vždy bylo setká-
vat se společně jako církev a přimlouvat 
se za naši republiku a jednotlivé sbory 
a vyprošovat požehnaní pro další rok. 

Letošní modlitební konference proběhla v Českém Těšíně v kos-
tele Na Nivách. Prožili jsme krásnou chvíli s prostorem pro spo-
lečné modlitby i modlitby ve skupinkách. Nechyběl ani příběh 
pro děti, který si připravil Bolek Taska, a zaznělo také svědectví 
manželů Rohlfingových, kteří slouží jako misionáři v Olomouci 
ve spolupráci s EC M.I.S.E. Hlavním tématem konference bylo 
Reformuj(me) se. Na toto téma nás vyučoval pastor ze Slovenska 

– Slavomír Slávik. 

Ve společných chválách nás vedla doprovodná skupina z Oldřichovic. Na konci 
konference měl každý účastník možnost odnést si SPAM deník, který byl vytvo-
řen ve spolupráci s Odborem mládeže s cílem povzbudit čtenáře k pravidelné-
mu studiu Božího slova a k tomu, aby se jím nechali proměňovat – tedy osobní 
reformace v Roce reformace. Věříme, že to pro mnohé byla výzva začít více 
a pravidelněji studovat Boží slovo. Konference se účastnilo celkem asi 130 lidí.

INTEGRACE 
Hlavním cílem této 
oblasti je vést křes-
ťany skrze vzdělá-
vání k hlubšímu poznávání Krista 
i jeho slova a připravit je teoreticky 
i prakticky k evangelizaci.

Do této oblasti patří vzdělávací 
akce (programy), které se usku-
tečnily v roce 2017:



Louč 2017
V první polovině roku 2017 proběhl již třetí 
ročník vzdělávání Louč – generace 246. Toto 
školení bylo realizováno ve spolupráci s Odbo-
rem mládeže, který celé vyučování zaštítil. Toto 
školení se skládalo že tří víkendových setkání, 
které se zaměřují na vztah s Bohem, učednictví 
a Ježíšovu strategii služby, evangelizaci a misii. 
Tým EC M.I.S.E. se soustředil zejména na třetí 
víkendovku o evangelizaci a misii. Třetí víkend 
proběhl přímo na misijním místě v Havířově 
Šumbarku, kde se uskutečnila i společná akce 
s místním misijním týmem. Celkem se vzdě-
lávání v roce 2017 zúčastnilo 28 mládežníků 
a přípravný tým s kouči v počtu 12 lidí. 

Setkání misijních koordinátorů
V říjnu proběhlo plánované setkání misijních koordinátorů, kterého se zúčast-
nilo celkem 18 osob z řad našich sborů SCEAV. Také toto letošní setkání jsme 
připravovali s myšlenkou sdílení misijních projektů a aktivit. Svědectvím o EXIT 
TOUR se připojil pastor bohumínského sboru Roman Brzezina, krátké ohlédnutí 
za přípravami a průběhem Oldfestu v Oldřichovicích si připravil Boleslav Taska. 
Dětská misie prezentovala prostřednictvím Daniely Niemczykové možnosti a na-
bídku programů příměstských táborů, prezentaci a naléhavou prosbu ohledně 
evangelizace a služby slovem v domovech pro seniory přednesl Zbyšek Niemiec 
za Křesťanské společenství z. s. Věříme, že i tímto společným setkáváním misij-
ních koordinátorů EC M.I.S.E. přispívá ke sdílení dobrých nápadů a kontaktů pro 
šíření evangelia v našich sborech a společenstvích. 



Setkání misijních týmů
V březnu, květnu a listopadu 
se uskutečnila setkání našich 
misijních týmů z Ostravy Po-
ruby, Havířova Šumbarku, Olo-
mouce, Místku a Karviné. Mezi 
vyučující patřili Helge Standal 
z Norska, Miki Lipták ze Sloven-
ska, Michal Klus z Třince a další. 
Cílem těchto setkání je praktic-
ké vyučování a povzbuzení týmů v oblasti služby. Společné setkávání je rovněž 
příležitostí k tomu, aby se týmy podělily o své radosti i o problémy, které při-
náší služba na nových místech. Uvědomujeme si, že vzdělávání a podpora na-
šich týmů je důležitá, proto jsme se v tomto roce ještě více zaměřili na častější 
návštěvy daných týmů přímo v jejich prostředí. Tento krok vnímáme jako posun 
dobrým směrem, rovněž reakce týmů jsou kladné.

Impuls Draft Camp 2017
Impuls Draft Camp (IDCamp) je 
táborem pro mladé věřící muže 
ve věku 14‒20 let, kteří chtějí jako 
muži najít své místo ve společnos-
ti, v církvi i v rodině; zkrátka tam, 
kam každého z nich Bůh povolává. 
Cílem IDCampu je mobilizace a po-
vzbuzení účastníků k životu s Kris-
tem i ke službě v místě bydliště.

V roce 2017 od 1. do 5. července se konal první ročník IDCampu, jehož se zú-
častnilo celkem 15 kluků z různých sborů naší církve a několik málo z církví ji-
ných. Kemp byl pořádán ve spolupráci s mezidenominační organizací PROMISE 
CZ. Vedoucích bylo celkem 6. Během tábora jsme všichni – jak účastníci, tak ve-
doucí – prožívali Boží blízkost a Boží působení. Kluci si mohli sáhnout na dno jak 
ve fyzické oblasti, tak také poznali hlubiny duševní i duchovní. Všechny tři roviny 
(tělesnou, psychickou i duchovní) měli příležitost rozvíjet víceméně souběžně. 
Prakticky všichni účastníci jsou nyní zapojeni v nějaké službě v církvi.

Do budoucna bychom chtěli více zapracovat na hlubším duchovním vedení ne-
jen během tábora, ale také po jeho skončení, a docílit toho, aby každý z účast-
níků měl později svého mentora či duchovního pastýře, který ho bude moci 
provázet v životě (učednictví). 



LQ – Objevování vůdcovství
Třetí ročník Objevování vůdcovství se konal ve dnech 9.–14. července. Letošní 
účastnící byli ubytováni v chatkách v resortu Nová Polana v Dolní Lomné. Sou-
částí týmu byli kromě Čechů tři mladí Američané; celkem nás bylo 14. V rámci 
školení se účastníci seznamovali s praktickými dovednostmi potřebnými pro roli 
vedoucího; některé z nich se týkaly 
i rozvoje osobnosti. Části programu 
s názvem „u stolu“ často probíhaly 
formou zamyšlení a diskuzí. Znalosti, 
které jsme během těchto šesti dnů 
získávali, jsme se hned snažili prak-
ticky využít, a tak byly do programu 
zařazeny i body, které nám měly po-
moci začít nové návyky uplatňovat 
v praxi. Večerní program měl větši-
nou podobu duchovního zamyšlení 
a členové týmu hovořili na témata 
spojená s rolí vedoucího.

ProChrist 2017
V roce 2017 se ProChrist konal ve spolupráci s východním distriktem Evange-
lické církve augsburského vyznání na Slovensku. Jednalo se o sérii evangelizací 
v Liptovském Hrádku, které byly přenášeny přes internet na různá místa v České 
i Slovenské republice. Do projektu se zapojilo několik sborů SCEAV; také mnoho 
jednotlivců se přes internet připojilo ze svých domácností. Akce se i přes někte-
ré technické nedostatky setkala ve sborech, které se jí zúčastnily, s pozitivním 
přijetím. Sloužila zde naše hudební skupina, bratr Daniel Spratek vyprávěl své 
svědectví a pastor Michal Klus byl jedním z řečníků. Koordinátorem projektu byl 
za českou stranu Ing. Zbyšek Kaleta.

SPOLEČENSTVÍ
V oblasti nazvané „Společenství“ chceme povzbuzovat sbory 
SCEAV v jejich misijním úsilí. Jednou z využívaných forem je pořá-
dání tzv. Misijních nedělí ve sborech SCEAV. Během Misijních nedělí je prostor 
pro kázání (misijní téma), prezentace činnosti EC M.I.S.E., svědectví, worksho-
py a přednášky (například na téma Jak navázat vztah se svými sousedy a vést 
je k Bohu/ Odvaha sdílet evangelium se svými sousedy). Prezentujeme také 
nástroje k evangelizaci (například kurz Objevování křesťanství nebo projekt 
Cesty k sousedům) a zkušenosti z jiných sborů. Chceme spolu se sbory SCEAV 



hledat cesty a způsoby, jak misijně působit ve svém okolí, ale také na nových 
misijních místech.

V roce 2017 proběhly Misijní neděle v těchto sborech: SCEAV Těrlicko, SCEAV 
Bystřice a SCEAV Třinec

EVANGELIZACE
V oblasti Evangelizace chceme konkrétně a prakticky pomáhat 
v organizování evangelizačních aktivit. V rámci této oblasti pod-
porujeme, propagujeme a spolupodílíme se na pořádání různých volnočasových 
aktivit, jako například evangelizační kluby, sportovní aktivity, výuka angličtiny, 
studentské skupinky. 

Volejbal
Qliga je volejbalová liga, která sdružuje mladé lidi s láskou k volejbalu. Jako její 
vedoucí jsme si vždy říkali: „Milujeme Boha a máme rádi volejbal. Co takhle to 
dát dohromady?“ V uplynulých dvou letech jsme se potýkali s problémy, kdy 
nebyli kapitáni, kteří by se aktivně podíleli na vedení ligy; vypadalo to, jako by 
se náš původní záměr vytratil. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli Qligu a Volej-
balový camp přerušit a snažit se více sledovat Boží vůli a modlit se, aby nám 
Bůh pomohl vidět, co chce naším prostřednictvím dokázat. Na obnovení Qligy 
momentálně nemáme potřebné zdroje, a to ani lidské, ani finanční. Přesto se ale 
nechceme vzdát a rozhodli jsme se znovu uspořádat Volejbalový camp ve Smi-
lovicích. Tento camp se bude konat v srpnu od pondělí 13. 8. do čtvrtka 16. 8. 
2018. Již proběhlo první setkání kapitánů, kteří tento camp povedou, pilně se 
pracuje na vytvoření zábavného programu a na přípravě místa, se kterým se 
snad jednou bude pojit mnoho hezkých vzpomínek. 

Přestože jsme s Qligou zažívali mnoho starostí a strastí, a dokonce jsme se roz-
hodli tuto službu opustit, Bůh nás znovu povolal a naplnil naše srdce novou ra-
dostí a pokojem. Prosíme tedy o modlitby za skupinu kapitánů, kteří povedou 
Volejbalový camp 2018, aby si ho Pán požehnal a využil ke své slávě.

Klára Folwarczná

Fotbalový kroužek – děti
Také v roce 2017 pokračuje dětský fotbalový kroužek pro děti ve věku šesti až 
dvanácti let. Kroužek probíhá v Třanovicích – na hřišti nebo v tělocvičně, a to 
pod záštitou sboru SCEAV Třanovice. Kroužek je stále rozdělen na dvě skupiny: 



skupinu mladších hráčů (6–8 let), kam chodilo 15 dětí (od září 2017 to bylo 12 
dětí), a starší hráče (9–12 let); v této skupině bylo také 15 dětí a od září je to 6–7 
dětí. Některé děti v tomto roce dovršily dvanáctý rok, a tak přestoupily do jiných 
fotbalových a také florbalových klubů. Účastní se i děti z obce. Vždy o přestávce 
má jeden z trenérů slovo na biblické téma. V roce 2017 to byly příběhy starozá-
konní a také životní příběhy o cestě za Bohem. Po odborné stránce spolupracu-
jeme s křesťanskou fotbalovou organizaci Ambassadors Football Czech Republic, 
která nás podporuje v oblasti trénování a také veškerých potřebných materiá-
lů a odborných školení trenérů. Jejich vedoucí Ondra Mazaný se také aktivně 
účastni některých tréninků. Na závěr školního roku jsme uspořádali tradiční fot-
balový kroužek s rodiči, kde byly děti také po zásluze odměněny. 

V roce 2017 jsme opět usku-
tečnili také příměstský fot-
balový kemp pro děti. Kemp 
se uskutečnil od 31. 7. – 4. 
8. 2017 a byl určen pro děti 
od 6 do 12+ let. Probíhal for-
mou příměstského tábora 
a je pořádán pod záštitou 
EC M.I.S.E. Počet účastníků 
pro tento rok byl 20, ale ko-
nečný stav byl nakonec 27 
dětí. Vše se konalo na fot-
balovém hřišti v Třanovicích 
a v sále a klubovnách SCEAV 
Třanovice. Program probíhal 
od 8:00 do 16:30 následov-
ně: uvítání, zábavná sportovní hra, svačina, trénink, oběd, biblické slovo, diskuzní 
skupinky, zápasy, svačina, dovednostní soutěže, shrnutí dne, vyhlášení odměn 
a rozloučení. Vedoucím kempu byl Ondra Mazaný z Prahy, který celý kemp vedl. 
Téma kempu bylo Můj příběh (Rodina – Přátelství – Zklamání – Vítězství – Od-
vaha). Ve středu se konal výlet na hory. Vyrazili jsme do Beskyd a pak z Visalají 
na Bílý Kříž. Tuto horu jsme vybrali záměrně, protože ten den jsme probírali 
téma ukřižování. 

Organizátory byli Jana Wewiórková, Aleš Klus, Daniel Klus, Benjamin Mrózek, 
Marek Roman, Luboš Tomiczek, Roman Glajcar, Radek Wewiórka

Na kempu také pomáhali Karel Moškoř a zdravotník Michal Kaczmarczyk.
Od září 2017 se vedoucím fotbalového kroužku stal Marek Roman.

Radek Wiewiorka



Impuls týdny 2017 
V roce 2017 proběhly Impuls týdny ve čtyřech městech na území Slezska: 
Orlová, Karviná, Ostrava Poruba a Frýdek-Místek. Kromě toho proběhly ještě 
dva Impuls týdny v oblasti severních Čech – v Žatci a Ústí nad Labem. Do Impuls 
týdnů v ČR se zapojilo asi 40 dobrovolníků z různých církví v ČR a asi 20 dob-
rovolníků z Norska, USA a Německa. Před začátkem každého Impuls týdne se 
všichni dobrovolníci zúčastnili teambuildingu, který sloužil k vzájemnému sezná-
mení členů týmů (účastníků z ČR 
a ze zahraničí). Jeho součástí 
bylo praktické vyučování zamě-
řené především na tři hlavní cíle 
Impuls týdnů, modlitby za jed-
notlivé týmy a symbolické vyslá-
ní. Po teambulidingu proběhly 
samotné Impuls týdny, během 
kterých se skrze různé aktivity 
v terénu navazovaly vztahy s no-
vými lidmi. Máme velkou radost 
z toho, že pro mnohé z těchto 
lidí byl Impuls týden prvním se-
tkáním s Pánem Ježíšem a jeho 
následovníky. 

Během Impuls týdnů jsou naplňovány tři hlavní cíle: (1) lidé mimo církev mají mož-
nost slyšet o Ježíši a setkat se s ním, (2) lidé z místního společenství jsou povzbu-
zeni a navážou vztahy s novými lidmi (3) všichni dobrovolníci jsou přímo v terénu 
motivováni a trénováni k evangelizaci a k misii. Jinými slovy, Impuls týden může 
být impulsem pro nové lidi, kteří se setkají s Ježíšem a jsou nuceni nějak reagovat. 
Impuls týden je také impulsem pro místní společenství, které naváže nové vztahy 
s lidmi z ulice. Impuls týden je také impulsem pro všechny dobrovolníky, kteří jsou 
motivování a prakticky trénování k evangelizaci a k misii.

ETG
Angličtina je prostředek, díky kterému 
může EC M.I.S.E. navazovat kontakty 
s mladými lidmi a oslovit je evangeli-
em skrze anglický jazyk. Služba probíhá 
hlavně formou ETG (English Talk Group) 

– setkáváním v klubovnách a diskusemi 
v angličtině, služba je primárně urče-
na pro mladé lidi na konci základní ško-



ly a ve věku střední školy. Tato setkání vedou američtí dobrovolníci, kteří také 
vytvářejí celý program, jehož součástí jsou i různé hry a aktivity. ETG existu-
je v Havířově Šumbarku, kde máme misionáře Bena Helgeho z Nového Mexi-
ka. V Karviné se o založení takového klubu snažila misionářka Sarah Harms. Ta 
od svého příjezdu nenavazovala na práci předchozího misionáře, neboť zde byla 
delší pauza, ale zakládala službu od začátku. To znamená, že nejdříve poznáva-
la nové lidi, získávala nové kontakty, a to převážně na dvou středních školách 
v Karviné, kde měla pravidelné lekce. Postupně se začalo vytvářet i ETG v Kar-
viné a od podzimu 2017 probíhaly ETG v karvinské části Ráj. Za českou stranu 
jsou v této službě zapojeni místní či externí dobrovolníci, na Šumbarku ve služ-
bě pokračuje Monika Šikulová, v Karviné pomáhá místní pastor Emil Macura 
a v Místku tři dobrovolníci z řad misijního týmu. Služba na Šumbarku se vyvíjí už 
delší dobu, začátkem roku 2018 to budou už 4 roky od počátku působení Bena 
Helgeho ve službě. V Místku také probíhaly setkání vedená americkými dobro-
volníky z Olomouce. Každé pondělí se konalo ETG, kde Freeman Rohlfing vedl 
setkání pro 2–3 účastníky a jeho manželka Susie vedla malou skupinku dětí. ETG 
probíhalo po celý rok s výjimkou prázdnin. Titíž dobrovolníci vedli v roce 2017 
pravidelná setkání ETG i ve svém bydlišti Olomouci, kde každou druhou stře-
du pořádali setkání ETG. Tato skupina vypadala trochu jinak, protože se setkání 
účastnili převážně studenti vysokých škol. Během roku se také postupně poda-
řilo vytvořit tým, jehož součástí byla Jana Prymusová a Daniel Trombik a další.

Skupinka je místem vzájemného se-
tkávání studentů. Je pro nás důležité 
sdílení a poskytování podpory bě-
hem školního roku, kdy studenti pro-
cházejí různými těžkostmi (stres ze 
školy, samota a zodpovědnost sama 
za sebe). Chceme jim poskytnou 
křesťanské zázemí, aby se v těchto 
zkouškách měli na koho obrátit, ale 

Studentská skupinka Olomouc
Rok 2017 se nesl v duchu změn. Po konci školního roku jsme po vzájemné domlu-
vě a modlitbách převzali vedení skupinky od Leszka a Gabky Gajdzicových, kteří 
se několik let starali o to, aby jejich domov byl útočištěm pro skupinku. V zimním 
semestru se skupinka setkávala v našem bytě na Dolním náměstí v Olomouci v 19 
hodin. Tento semestr jsme ale čas posunuli na dvacátou hodinu, protože se něko-
lika studentům setkání krylo se školou. Začali jsme studiem Jakubova listu, na je-
hož základě jsme se zamýšleli nad naší vlastní vírou, a 1. listu Janova, který nám 
připomíná, že se máme držet výlučně toho, co kázal Ježíš, a chodit s ním ve světle.



také jim pomoci držet se Boha a nenechat se od něj oddělit starostmi a množ-
stvím studijních povinností. Společné studium Bible a diskuze vedou povzbuzují 
k přemýšlení o Božím slově a pěstování návyku pravidelných chvil v Boží pří-
tomnosti. Skupinka má také ryze praktický účel: studenti si poskytují vzájemnou 
pomoc a rady ohledně každodenních věcí. Snažíme se setkávat i mimo skupinku, 
hrajeme deskové hry nebo si jen tak povídáme a společně trávíme večery. 

Děkujeme Pánu za tuto službu, za to, že zde v Olomouci je spousta mladých lidí 
nadšených pro Ježíše. Je skvělé, že se můžeme každé pondělí setkávat nad jeho 
slovem, vzájemně se obohacovat a zahajovat školní týden v jeho přítomnosti.
„Žijeme-li však ve světle,  jako  je on ve světle, máme společenství mezi  sebou 
a krev Ježíše, jeho Syna, nás očišťuje od každého hříchu“ (1. list Janův 1,7).

Stanislav a Debora Chlebkovi

Studentská skupinka Brno
V Brně studuje a pracuje velká skupina mladých lidí ze Slezska. Skupinka se v po-
slední době občas schází v neformálním a přátelském prostředí – v soukromém 
bytě nedaleko centra. Každé setkání je ohlášeno facebookové skupinkové ko-
munitě. Stále se ale příliš nedaří zvát lidi, kteří nepatří mezi Slezany. S Brňany 
a dalšími studenty z jiných stran republiky umíme bez problémů komunikovat 
ve škole a v práci, ale nějak své přátele (zvlášť ty nevěřící) neumíme zvát na sku-
pinku. Na začátku semestru je samozřejmě účast vyšší, a koncem semestru se 
zápočty a zkouškami účast významně klesá až k velice nízkým počtům.

Do budoucna plánujeme zvát zajímavé hosty se zajímavými přednáškami. Na-
ším cílem není vytvořit nějaké malé slezské ghetto uprostřed velkoměsta, ale 
umožnit otevření skupinky pro Brno. Pozitivní je fakt, že se skupinka pravidelně 
schází jak kolem Božího slova, a tak na sportovních akcích. Lze ji vnímat jako 
základ pro další evangelizační práci ve městě. Navíc je to důležitá alternativa pro 
naše slezské evangelíky, kteří nenašli v přebohaté duchovní brněnské nabídce 
nic vhodného pro sebe. 



ZÁMĚR 21/10
Cílem Záměru 21/10 je snaha pracovat několik nejbližších let takovým způsobem, 
aby na 21 nových místech vznikly zdravé a rostoucí skupiny křesťanů, které by 
působily misijně ve svém okolí. Proč na 21 místech? Slezská církev evangelická 
augsburského vyznání má v současné době sbory na 21 místech. Na základě 
biblického podobenství o hřivnách věříme, že naše místa setkávání ve sborech 
SCEAV jsou také hřivnami, které jsme dostali, abychom je rozmnožili. Naše země 
je jednou z nejméně křesťanských zemí Evropy. My sami v naší církvi jsme součás-
tí duchovního bohatství, které nám bylo dáno. Rádi bychom s vděčností přispěli 
k tomu, aby naše církev i ve výše popsané oblasti obstála jako věrný správce před 
Pánem Bohem. Zároveň si uvědomujeme, že jedině na něm záleží, kolik hřiven 
a v jaké době se nám společně v naší církvi podaří rozmnožit.

V roce 2017 byla rozvíjena misijní práce na těchto místech: Ostrava Poruba, 
Havířov Šumbark, Karviná Ráj, Nýdek, Frýdek-Místek a Olomouc. 

M-zóna Místek – služba misijního týmu
Misijní práce v Místku byla zahájena v roce 2016 a přes různé překážky a zápasy 
pokračovala dál i v roce 2017. Největším bojem byl pro nás zdravotní stav naše-
ho vedoucího, Daniela Chlebka, postupně pak i dalších členů týmu. Vnímáme to 
částečně i jako satanovy útoky. Díky Pánu Bohu jsme i přes tyto těžkosti mohli 
v Místku působit a seznamovat lidi s evangeliem.

Celý rok kromě letních prázdnin jsme pravidelně pořádali následující aktivity:

• Baby club Malíček určený pro maminky s předškolními dětmi (pravidelně se 
účastnilo 5 maminek a 8 dětí). 
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• Konverzace angličtiny s rodilými mluvčími (na lekcích konverzace zdokona-
lovalo své anglické znalosti průměrně 7 dospělých a 4 děti).

• Nedělní setkání u Božího slova, kterého se kromě týmu účastnilo víceméně 
pravidelně 3–5 dospělých a 3–4 děti).

• Modlitební setkání týmu.

Kromě pravidelných aktivit se uskutečnily tyto jednorázové akce:

• V dubnu jsme v M zóně hostili presbyterstvo a pastory našeho sboru, kteří 
si udělali výjezdní zasedání a poctili nás svou návštěvou.

• Na jaře a na podzim jsme uskutečnili 4 výlety s rodinami z Místku. 

• S jedním nevěřícím jsme na jaře prošli kurz Objevování křesťanství.

• V červenci jsme pořádali v Sokolíku odpolední aktivity s M zónou. Každé od-
poledne jsme měli připravené zajímavé aktivity různého druhu. Děti si moh-
ly zasoutěžit na různých stanovištích. Jeden den pro ně byla ve spolupráci 
s Royal Rangers připravená lukostřelba, trampolína, výroba placek s vlastní 
fotkou, malování na tvář, autíčka na dálkové ovládání a další aktivity včetně 
kreativního vyrábění. Každé odpoledne jsme zakončili grilováním. Během 
těchto dní jsme navázali další vztahy, některé z nich trvají dodnes.

• V polovině října jsme v M-zóně uspořádali besedu na téma „Jak se doro-
zumět a vzájemně se nezabít“. Naším hostem byl Karel Řežábek, který se 
zaměřuje na vedení a motivování lidí k osobnímu a osobnostnímu rozvoji. 
Besedy se účastnilo kolem 15 lidí.

• V prosinci jsme zorganizovali takovou malou vánoční oslavu s obědem ne-
boli vigilijku :-) Prožili jsme společně s pěti dospělými a pěti dětmi zvenčí 
skvělé chvíle. Byla to jedinečná příležitost zazpívat si s nimi koledy a moct 
jim říct o tom, co je pravým smyslem Vánoc. 

Díky štědrostí jednotlivých dárců (převážně z mateřského sboru v Komorní Lhot-
ce, ale nejen odtamtud) jsme mohli v minulém roce koupit židle do místnosti 
určené pro nedělní a jiná setkání.

Jsme vděční vedení mateřského sboru v Komorní Lhotce za modlitební podporu, 
ale také za měsíční finanční příspěvek, který z větší částí pokrývá nájemné našich 
prostor. Jsme za tuto vstřícnost a pomoc velice vděční a vyprošujeme požehnání 
pro všechny přímluvce a dárce podílející se na misijní práci M zóny v Místku. 

Kristina Chlebková



K4 Havířov Šumbark – služba misijního týmu
 V kalendářním roce 2017 se služba na Šumbarku v klubovně K4 nijak dramatic-
ky nezměnila. Od loňské nepříjemné zkušenosti s vyplavením se díky Bohu nic 
podobného nestalo. Jsme za to velmi vděčni a díky Boží přízni jsme mohli prožít 
další požehnání – výměnu všech oken, kterou zařídil pronajímatel (MRA). Vše 
proběhlo během letních prázdnin a spolu s úpravou elektroinstalace a komplet-
ním vymalováním, takže máme nyní klubovnu v úplně jiném, čistém „kabátě“. 
Prostě další radost a důvod k vděčnosti! 

Pokračujeme i nadále v zapo-
čaté práci a snažíme se být při-
rozenou solí a světlem na tom-
to místě v Havířově. Kluby ETG 
a „mamča“ i modlitební sku-
pinka Forsáž běží dál. Stejně 
tak nedělní setkávání „u stolu“ 
s našimi hosty. Nově se také 
rozběhla skupinka „objevování 
křesťanství“ pod vedením al-
brechtického faráře ing. Libora 
Šikuly. Naši noví přátelé mohli 
pokročit na cestě víry za Pánem 
Ježíšem. 

Ne všechno se však daří tak, jak si představujeme. V záři jsme uzavřeli klub pro 
děti, který několik let společně vytrvale vedly sestra Alenka Sz. a Eva P. Jsme 
rádi, že i ony zanechaly v této lokalitě mezi dětmi nesmazatelnou stopu evan-
gelia. Děkujeme!

Nastane i další změna. Ve vedení misijní činnosti K4 na Šumbarku dojde po sed-
mi letech nepřetržité služby k již dříve avízované změně. Začátkem nového roku 
převezme vedení bratr Jakub Kędzior, který se před časem do této lokality pře-
stěhoval se svou úžasnou rodinkou. Věříme, že pod jeho vedením bude služba 
nadále pokračovat a rozvíjet se.

Nakonec bych rád touto cestou poděkoval všem, kteří se v minulém období 
jakýmkoliv způsobem podíleli na této službě a se kterými jsem mohl aktivně 
spolupracovat a učit se od vás. Jste neodolatelní. Díky! Bůh ať Vám mocně 
požehná pro svou slávu! 

V Kristu Eduard Mikeš



Kompas Poruba – misijní stanice SCEAV
Rok 2017 byl pro naše společenství obdobím, kdy se na první pohled nic zvlášt-
ního nedělo. Většina našich pravidelných aktivit, setkání a skupinek prošla dlou-
hodobým vývojem a „život“ společenství se postupně stabilizoval. Naše nové 
prostory, které pronajímáme od listopadu 2016, se v průběhu roku 2017 poved-
lo kompletně vybavit. Tyto prostory jsou nyní využívány pro jednotlivé aktivity 
našeho společenství, jako např. nedělní setkání, klub pro mladé, večery chval 
a modliteb, baby klub atd.

Na konci roku 2016 se k misijnímu týmu v Porubě na období pěti měsíců připojili 
také mladí studenti biblické školy Øystein Schjelderup a Tormod Jordet z Norska. 
Jejich služba se soustředila především na místní gymnázium, kde pravidelně na-
vštěvovali hodiny angličtiny s tematickými programy a v menších skupinách pak 
diskutovali se studenty. Tímto způsobem přirozeně navazovali vztahy se studenty.

V červenci ukončili svoje působení v Porubě misionáři Kristian a Karianne Landovi 
s dětmi Magnusem a Ester, kteří se přestěhovali zpět do Norska. Jejich pětiletá 
služba v Porubě byla pro místní společenství velkým požehnáním. Díky jejich ote-
vřené domácnosti, a především otevřenému srdci měli mnozí lidé z jejich soused-
ství možnost setkat se s Ježíšem a navázat vztahy s místními křesťany.



Důležité je také zmínit, že dne 21.6.2017 byla misijní služba v Porubě oficiál-
ně zaregistrována jako misijní stanice SCEAV. Zřizovatelem této misijní stanice 
je mateřský sbor v Třanovicích. Třanovický sbor se také rozhodl mnohem in-
tenzivněji podporovat svoji nově vzniklou misijní stanici v Porubě. Minimál-
ně jednou měsíčně na nedělní setkání do Poruby dojíždí tým dobrovolníků 
z Třanovic, kteří se zapojují do různých služeb, navazují vztahy s lidmi a jsou 
povzbuzením pro místní tým.

Jak už bylo zmíněno v úvodu, na první pohled to vypadalo, že se v našem spo-
lečenství v roce 2017 nic zvláštního nedělo, nicméně ke konci roku na naše 
společná setkání začali přicházet noví lidé, kteří jsou velmi otevření. Tento jev 
vnímáme jako ovoce několikaleté misijní služby v Porubě a pro celý náš tým je 
to velkým povzbuzením.

V minulém roce jsme se také rozhodli dát naší misijní službě v Porubě nový ná-
zev „Kompas Poruba“. Pod tímto jednoduchým názvem se chceme prezentovat 
lidem v našem městě, kteří nemají žádnou zkušenost z církví. Proč zrovna název 
Kompas? Kompas je zařízení, které pomáhá určovat světové strany. Jeho červe-
ná střelka vždy směřuje na sever. Stejně tak chceme my jako skupina směřovat 
ke Kristu. Věříme, že stejně jako kompas vždy směřuje a ukazuje cestu, i nás Bůh 
vede skrze Bibli a Ducha svatého a můžeme díky němu nacházet ten správný 
směr na cestě životem. Slovo kompas vzniklo složením dvou latinských výrazů 

„com“ = spolu a „pasus“ = krok. I my jako společenství toužíme jít společnou 
cestou, abychom mohli lépe poznat Krista, oslavit ho v našich životech a oslovit 
evangeliem i lidi kolem nás.

Více informací o službě a aktivitách Kompasu Poruba najdete na našem novém webu:
www.kompasporuba.cz

Daniel Kocyan

Olomouc – služba 
misijního týmu
Jako křesťané toužíme, aby byl 
každý z nás pokorný, věrný a po-
slušný Boží služebník. Plány a cíle 
jsou Boha; ne naše, ale jeho. Ta 
nejlepší rada, kterou jsme kdy do-
stali, bylo důvěřovat Bohu a pra-
covat s tím, co nám sám dal. Nyní 
máme úspěšnou skupinu, která 



pořádá anglické konverzace ETG. Našich setkání se účastnilo přes 40 lidí. Kaž-
dé setkání zahrnuje odkaz na Bibli, kde během deseti minut mluvíme o evangeliu. 
Na každé setkání přichází zhruba 10 lidí. Rozdali jsme výtisk Nového zákona někte-
rým studentům a od lidí, kteří přicházejí, slyšíme úžasné komentáře. V roce 2017 
jsme také pomáhali organizovat ETG ve Frýdku-Místku, kde se každý týden schá-
zejí jak děti, tak i dospělí. Dávali jsme také individuální lekce angličtiny místním 
lidem v Olomouci; i toto byla příležitost svědčit o Ježíši. Děkujeme a chválíme Boha 
za úspěšný start skupiny, která představuje základ pro nový sbor v Olomouci. Pro-
síme Boha, aby růst této skupiny pokračoval i poté, co odejdou současní studenti, 
a aby se k ní připojili noví studenti a lidé ze sousedství. Modlete se, aby nás Bůh 
vedl v dalších krocích, za toto místo i za někoho, kdo bude dále vést pravidelná 
setkání a skupinku studia Bible. Modlete se taky, aby Bůh dal nové křesťanské slu-
žebníky, kteří by nás nahradili, protože my se ke konci června vracíme zpět do USA. 

Freeman a Susan Rohlfingovi



Nýdek – služba misijního týmu
Během roku 2017 nebyly organizovány žádné aktivity pro občany vesnice ani mlá-
dež. Pravidelně se scházel pouze tým z Nýdku (mladí křesťané), a to ke společným 
modlitbám za lidi z vesnice a za misijní práci v Nýdku. V polovině roku musel tým 
vyklidit a odevzdat klubovnu, ve které se několik let s mladými lidmi scházel. Obec 
jim místo dosavadních prostor nabídla prostory na obecním úřadu, které jsou ur-
čeny k pronájmu. Na konci roku se nám podařilo jednu místnost získat. 

Jsme vděční i za to, že v listopadu mohl do bystřického sboru nastoupit diakon 
Boleslav Taska, který může společně na částečný úvazek pracovat i s týmem 
v Nýdku, přemýšlet o misijní službě a podnikat s týmem konkrétní kroky k ob-
nově misijních aktivit v Nýdku. Bolek T. společně s týmem, který mu je oporou 
a pomocí, nyní řídí celou činnost i veškeré plánování. 

Tým EC M.I.S.E.

Karviná Ráj – služba misijního týmu
V únoru 2017 do České Republiky přijela misionářka LCMS Sarah Harms, která 
byla určena pro rozjezd misijní služby v Karviné Ráji. Po svém příjezdu se Sarah 
aklimatizovala a začala poznávat prostředí Karviné. Měla možnost seznámit se se 
svým mateřským sborem v Karviné. Během školního roku se Sarah zapojila do vy-

V první polovině roku jsme již 
v Karviné Ráji hledali prostory pro 
klub ETG, ale do prázdnin jsme 
nic nenašli. Veškeré aktivity spo-
jené se zahájením činnosti klubu 
ETG se přesunuly až na říjen, kdy 
se pro tento záměr vytvořil tým, 
který se začal pravidelně scházet. Klub začal aktivně fungovat v listopadu, a to 
každé pondělí v sále Spolkového domu v Karviné Ráji. Při rozjedu tohoto klubu 
byl velkou oporou i klub ETG z Šumbarku. Každé pondělí přijel misionář Ben 
s některými členy šumbarského klubu. Jsme vděční za vzájemnou spolupráci 
s místním farním sborem v Karviné a také s jinými misijními místy. 

Tým EC M.I.S.E.

učování konverzace na několika SŠ 
v Karviné a začala tak získávat kon-
takty na studenty, kteří by mohli 
začít navštěvovat ETG. 



PUBLIKAČNÍ ČINNOST
Publikační činnost byla v tomto roce poměrně bohatá, a to jak z pohledu počtu 
vydaných titulů, tak i co se nákladu týče. Prvním vydaným titulem byl pracovní 
sešit s názvem SPAM Deník, který jsme promovali na naší modlitební konferenci 
v lednu. Lehce provokativní název SPAM odhaluje jednotlivé částí deníku, které 
jsou Slovo, Pozorování, Aplikace a Modlitba. Cílem vydání SPAM deníku byla sna-
ha povzbudit členy našich sborů k hlubšímu studiu Bible s porozuměním. Tuto 
první verzi SPAM Deníku jsme vydali v nákladu 754ks. V dubnu jsme následně 
vydali aktualizovanou verzi toho deníku pod názvem SPAM – Start edition v ná-
kladu 500ks. Ve stejném měsíci jsme rovněž vydali i rozšířenou verzi SPAM Deník 
II., který rozšiřuje původních 40 dní zamyšlení na 90. Náklad tohoto vydání byl 
500 ks a byl vydán ve 3 barevných provedeních a jsme moc rádi, že o tyto publi-
kace je zájem nejen v naší církvi.

PUBLIKAČNÍ ČINNOST



Nejnáročnějším publikačním počinem tohoto roku byla příprava a vydání pub-
likace YOUBE – Evangelický katechismus pro mladé. Tuto publikaci jsme přelo-
žili z němčiny, a přestože si grafikou a texty najde cestu spíše k mladší generaci, 
určitě není určena jen mladým čtenářům. YOUBE pokládá otázky, které pálí 
mladé lidi a nabízí odpovědi na základech biblické pravdy. Publikaci jsme vydali 
v září v nákladu 1500 ks. 

V tomto roce také proběhl dotisk publikace Cesty k sousedům, která našla své 
využití v několika našich sborech, což nás moc těší. 

Tým EC M.I.S.E.

Poskytnuté dotace a granty
V tomto roce nám byla schválena naše žádost v grantové výzvě F-Nadace, která 
nám v rámci programu „Výroba evangelizačních materiálů“ umožnila nakoupit 
225ks Biblí. Tyto Bible budou rozdávány v rámci různých evangelizačních aktivit 
či Impuls týdnů, které připravujeme v příštím roce. Za poskytnutý finanční pří-
spěvek jsme velmi vděční.

Hospodaření EC M.I.S.E. za rok 2017
Radujeme se z toho, že naši činnost podporuje stále více jednotlivců a moc si 
toho vážíme. V roce 2017 jsme mohli hospodařit s finančními prostředky pře-
devším díky Slezské církvi evangelické a. v., avšak nemalými částkami přispíva-
ly také sbory SCEAV, zahraniční církve, různé firmy a organizace. S finančními 
prostředky se snažíme dobře hospodařit a zároveň zachovat účel, na který 
nám byly poskytnuty.

Dárci mohou přispívat na konkrétní kluby, misijní týmy, sportovní činnosti, různé 
programy či podpořit práci misionářů a skupinky s výukou angličtiny nebo mo-
hou přispět přímo na centrum EC M.I.S.E. či mzdové náklady spojené se zaměst-
nanci. Pro tyto konkrétní účely má každé středisko i zaměstnanec EC M.I.S.E. 
přidělen svůj variabilní symbol. Seznam těchto variabilních symbolů naleznete 
na našich webových stránkách www.ecmise.cz.

Aktivity a činnost Evangelizačního centra M.I.S.E. se také snažíme pokrýt z výnosů, 
které přináší prodej publikací nebo účastnické poplatky vybrané na zorganizování 
campů, víkendových pobytů nebo jiných akcí. Mnohdy jsou ale i přesto náklady 
vyšší než výnosy. Proto ještě jednou děkujeme všem, kterým činnost EC M.I.S.E. 
není lhostejná. Žádná z našich činností není vykonávaná za účelem zisku. 



VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ Evangelizačního centra M.I.S.E.

V účetním období od 1. 1. 2017 – 31. 12. 2017 vykázala organizace Evangelizač-
ního centra M.I.S.E. tyto výsledky hospodaření:

Náklady za rok 2017

• Náklady na reprezentaci    43.284,24 Kč
• Náklady na cestovné  50.745,81 Kč
• Náklady vynaložené na energie,

nájemné a opravu s údržbou  531.683,85 Kč
• Ostatní provozní náklady  531.408,95 Kč
• Mzdové náklady  1.110.891,00 Kč
• Ostatní finanční náklady  31.543,39 Kč

2.299.557,24 Kč

Výnosy za rok 2017

• Tržby za prodej publikací  197.782,47 Kč
• Přijaté příspěvky na akce, pobyty, ostatní  118.430,00 Kč
• Věcné dary  1.500,00 Kč
• Ostatní finanční výnosy  20.624,00 Kč
• Zúčtování fondů  1.961.220,77Kč
(většinu financí z této částky jsme dostali darem v roce 2017 a finance byly pou-
žity na pokrytí nákladů) 
 2.299.557,24 Kč



Níže můžete vidět grafické zpracování výnosů a nákladů Evangelizačního centra 
M.I.S.E. za rok 2017 jako celek, a to včetně všech fungujících klubů, misijních 
míst, sportovních a jiných aktivit.
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• Tržby za prodej publikací 
Jedná se především o prodej publikací námi vydaných: Nejlépe střežené tajemství 
pekla, YouBe, brožury Cesty k sousedům, SPAM start edition, SPAM II. ve třech 
barevných variantách.

• Přijaté příspěvky na akce a pobyty
Příspěvky na fotbalový camp, ID camp, víkendové pobyty, pobyt „Objevování 
vůdcovství“.

• Ostatní finanční výnosy 
Vyřešení pohledávek za minulá období.

• Zúčtování fondů (většinu financí z této částky jsme dostali darem v roce 
2017 a finance byly použity na pokrytí nákladů)

Příspěvky na misijní činnosti od SCEAV, dary jednotlivců, dary jednotlivých sborů 
SCEAV, dary ze zahraničí, dary od neziskových organizací, dary od firem a sbírky.



• Náklady na reprezentaci 
Poděkování formou dárků pro přednášející, zaměstnance, dobrovolníky, občer-
stvení a odměny.

• Náklady na cestovné 
Náklady na cestovné zaměstnanců a výdaje spojené s cestováním dobrovolníků 
a misionářů.

• Náklady vynaložené na energie, nájemné a opravu s údržbou 
Spotřeba plynu a elektrické energie, vodné, stočné, spotřeba tepla v bytech 
misionářů a v nebytových prostorách klubů a misijních míst.

• Ostatní provozní náklady 
Kancelářské potřeby, DHM a DNM, spotřeba potravin, telekomunikační poplatky, 
tisk (letáky, plakáty, pozvánky), poštovné, internet, náklady spojené s publikacemi, 
ostatní služby.

• Mzdové náklady 
Výdaje spojené s výplatou mezd, odvody sociálního a zdravotního pojištění, 
nemocenské dávky.

• Ostatní finanční náklady 
Pojištění budov a osob, zákonné pojištění Kooperativa, kurzové ztráty, bankovní 
poplatky a cenové rozdíly.
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MEZIROČNÍ SROVNÁNÍ NÁKLADŮ A VÝNOSŮ 
Níže uvedený graf č. 3 vám umožní podívat se na to, jak vypadá srovnání nákla-
dů a výnosů v letech 2013-2017. Graf č. 4 detailněji zobrazuje strukturu získaných 
financí v těchto jednotlivých letech.
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