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PROMISE CZ je mezidenominační organizace, která 
motivuje a vyzbrojuje stávající církve, sbory i jednotlivce 
a napomáhá jim v evangelizační a misijní činnosti tak, 
aby vznikala funkční společenství věřících lidí, zejména 
na nových místech v ČR, kde taková společenství dosud 
nejsou. 
 

PROMISE CZ, z. s., má právní formu spolku zapsaného  
u Krajského soudu v Ostravě pod spisovou zn. L 9571  
Datum registrace: 4. 2. 2011 
IČO: 22904221 
 
Sídlo: Komorní Lhotka 434, 
739 53 Komorní Lhotka 
Kancelář: ul Komorní 1617/15, 
737 01 Český Těšín 
Tel.: +420 739 462 123 
Mail: info@promisecz.org 
Web: www.promisecz.org 
Č. ú.: 2400239730/2010 
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Milí přátelé, 

touto výroční zprávou zachycující činnost PROMISE CZ v roce 
2017 bychom vás rádi informovali o všem podstatném, co se 
za tento rok v organizaci událo, na čem se pracovalo či spolu-
podílelo.  

Tento rok byl v PROMISE CZ rokem významných změn a záro-
veň rokem zkoušek hlavně kvůli nemocem či jiným ome-
zením, kdy jsme si zase novým způsobem uvědomovali, jak 
hodně je misijní a evangelizační činnost PROMISE CZ závislá 
pouze a jedině na Ježíši Kristu a jak hodně křehké jsou naše 
pozemské „nádoby“.  

O to více jsme vděční Pánu Bohu, že jak pracovníky, tak i další 
lidi zapojené do různých odvětví práce organizace, vyzbrojil 
dostatečnou dávkou nadšení pro službu nesení evangelia, 
takže se nepoddáváme skleslosti a chceme s  apoštolem Pav-
lem podobně vyznávat: „A proto, když nám byla z Božího sli-
tování 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 hliněných 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.“  

 

 

(2. Kor. 4,1.6-9) Ano, z jeho milosti jsme mohli být svědky zde 
popsaných událostí, změn a zázraků.  

V první polovině roku probíhalo převedení všech součástí 
projektu HledamBoha.cz do nově vytvořené stejnojmenné 
samostatné organizace. Poté se naše pozornost přesunula 
k projektu Objevování křesťanství, který jsme se rozhodli 
maximálně rozvíjet.   

Díky vyslyšeným modlitbám mohla do PROMISE CZ přijít nová 
kolegyně, která uvěřila právě na kurzu Objevování křes-
ťanství. S nadšeným srdcem se tak mohla pustit do rozvoje 
sítě vedoucích používajících tento evangelizační nástroj a roz-
voje vydávaných materiálů.  

Dle našich možností jsme se věnovali také projektu MyLife 
Workshop a spolupráci s jinými organizacemi na realizaci 
evangelizačních akcí Impuls Draft Camp a Impuls týdny. Další 
významnou změnou byla personální výměna na pozici admi-
nistrativního zajištění chodu organizace a koordinace projek-
tů, kterou jsme rovněž vnímali jako Bohem vedenou. 

V obměněném složení týmu PROMISE CZ tak s nadějí do bu-
doucna vyhlížíme službu, kterou nám Bůh svěřil, abychom ji 
mohli vykonávat ve zdraví ke slávě Božího království. 

Mgr. Daniel Chlebek, předseda PROMISE CZ 

 

ÚVOD 



5 
 

 

Vznik a rozvoj PROMISE CZ 

Impuls k založení mezidenominační organizace za účelem 
podpory misijního a evangelizačního působení zejména na 
nových místech v ČR přišel v roce 2011 na základě Božího 
povolání jeho zakládajících členů. 

První kroky tehdy ještě „PROMISE – Platformy pro misii 
a evangelizaci“ směřovaly k rozvoji online evangelizačního 
projektu HledamBoha.cz, který byl v ČR první svého dru-
hu.  

V roce 2012 začala PROMISE rozvíjet projekt kurzů 
Objevování křesťanství a v tomtéž roce se konal první 
Impuls festival  jako mezidenominační víkendová akce, je-
jímž cílem bylo povzbudit především mladé křesťany 
k evangelizaci a misii. 

Na Impuls festival navázaly misijní Impuls týdny pořádané 
v různých městech ČR jako most mezi křesťany a hleda-
jícími.  

V roce 2014 se z občanského sdružení „PROMISE – Platfor-
ma pro misii a evangelizaci“ stal dle nového občanského 
zákoníku spolek „PROMISE CZ, z. s."  

 

 

V tomtéž roce započal projekt MyLife Workshop, který si 
klade za cíl rozvíjet poznání a touhu po Bohu u hledajících. 

V roce 2016 PROMISE CZ započala jednání a přípravy pro 
vytvoření nové neziskové organizace, do které se měl 
přesunout největší projekt HledamBoha.cz.  

O dalším vývoji a událostech roku 2017 se dočtete právě 
v této výroční zprávě. 

I. ŽIJEME PRO MISII A EVANGELIZACI 
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Tým PROMISE CZ 

Rada PROMISE CZ: 
Mgr. Daniel Chlebek – předseda Rady 
Jiří Pospíšil – místopředseda Rady 
Mgr. Jan Fojcik – místopředseda Rady 
Henryk Molin – člen Rady 
Mgr. Kristina Chlebková – člen Rady 

 
Revizní komise: 
Ing. Marek Schulhauser 
Ing. Lukáš Walach 

 
Pracovníci: 
Jan Heřmanský, DiS. –  koordinátor projektu 
 HledamBoha.cz na 100 %  

(do 31. 1. 2017), 
Mgr. Adéla Šolcová, M.A. – koordinátorka e-koučů  
 v projektu HledamBoha.cz  
 na 75 % (do 31. 1. 2017), 
Mgr. Daniel Chlebek –  koordinátor kurzu Objevování 

křesťanství na 40 %, 
Mgr. Kristina Chlebková –    administrativní pracovník pro 

všechny projekty na 50 %, 
za kterou v září 2017 nastoupila 
Ing. Kateřina Šurmanová –  administrativní pracovník              

a koordinátor projektů na 75 %,  
 
 
 

 

Mgr. Šárka Koníčková, Ph.D. –  od října 2017 rozvojový manažer 
projektu Objevování křesťanství 
na 100 %. 

 
Kromě těchto zaměstnanců pracoval v roce 2017 pro PROMISE 
CZ ještě jeden člověk na základě dohody o provedení práce 
a mnoho dalších dobrovolníků. 

 
 
 
 

 
 

Složení týmu na konci roku 2017 – zleva: Šárka, Daniel, Katka 
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PROJEKT HLEDAMBOHA.CZ 

V roce 2017 došlo na základě rozhodnutí Rady a Valného 
shromáždění z listopadu 2016 k faktickému oddělení pro-
jektu HledamBoha.cz a zřízení nové samostatné organiza-
ce. Do tohoto nového spolku HledamBoha.cz, z. s., byly 
převedeny všechny internetové projekty (HledamBoha.cz, 
Proč Ježíš?, MyStory, Codex, atd.), které doposud zastře-
šovala a rozvíjela PROMISE CZ.  

Převedení všech součástí projektu HledamBoha.cz se za-
čalo realizovat hned po zdárném zaregistrování  nového 
spolku HledamBoha.cz dne 21. 1. 2017. Na základě těchto 
skutečností Honza Heřmanský a Adéla Šolcová, pracovníci 
projektu, ukončili v lednu 2017 v PROMISE CZ dohodou 
svůj pracovní poměr a od následujícího měsíce byli za-
městnáni v nové organizaci HledamBoha.cz.  

Nový spolek HledamBoha.cz je zřízen za účelem rozvoje 
evangelizačních  projektů  realizovaných online přes inter- 

 

 

 

net a jeho specifické online zaměření mu má umožnit 
větší možnosti v získání dalších partnerů a v celkovém 
rozvoji Jesus.net nástrojů, což struktura PROMISE CZ se 
svými online a zároveň offline projekty PROMISE CZ ne-
umožňovala v takové míře.  

Členy nového spolku HledamBoha.cz a jeho Rady se stali 
ve většině členové PROMISE CZ, předsedou nového spolku 
byl zvolen Stanislav Boszczyk a ředitelem Honza Heřman-
ský, který byl již v PROMISE CZ od roku 2014 hlavním ve-
doucím tohoto projektu. 

Touhou PROMISE CZ je, aby nová organizace Hle-
damBoha.cz rostla a tak jako doposud zůstala na poli 
online evangelizace nejvýznamnější organizací/projektem 
v ČR.  

  
Zpracoval Mgr. Daniel Chlebek 

 

 

II. SLOUŽÍME PRO MISII A EVANGELIZACI 
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PROJEKT OBJEVOVÁNÍ KŘESŤANSTVÍ 

Projekt kurzů Objevování křesťanství je evangelizační 
nástroj, který na základě Markova evangelia přibližuje 
hledajícím, kdo byl Ježíš, proč přišel a co očekává od 
těch, kteří Jej chtějí následovat. 
 
V roce 2017 probíhaly kurzy Objevování křesťanství (dále 
OK) na území celé České republiky v různých denomi-
nacích. Z našich záznamů vyplývá, že se uskutečnilo 
celkem 28 kurzů, z toho 9 kurzů na nových místech. Kurzy 
prošlo 133 věřících lidí a 135 nekřesťanů. Z toho se 51 lidí 
začlenilo do místního sboru či společenství a pravidelně jej                         

Školení v Prostějově 
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navštěvují. Dále víme o 13 konkrétních lidech, kteří se 
během kurzu OK či v návaznosti na něj rozhodli přijmout 
Pána Ježíše jako svého osobního Spasitele. 

Podpora kurzů 

Jsme vděční, že projekt Objevování křesťanství mohl 
pokračovat i v roce 2017, přestože jeho hlavní koordi-
nátor, Daniel Chlebek, byl opakovaně v pracovní neschop-
nosti kvůli závažné nemoci. Z tohoto důvodu byla do 
projektu od října 2017 přijata nová pracovnice Šárka 
Koníčková na pozici rozvojového manažera projektu.  

V roce 2017 proběhla 4 školení ke kurzu Objevování křes-
ťanství, a to v Praze, Strakonicích, Jihlavě a v Havlíčkově 
Brodě. Školení se zúčastnilo okolo 58 osob. Dále byl kurz 
představován na různých akcích církví i sborů jednotlivých 
denominací v ČR. Kurz byl prezentován různým pastorům 
i laikům napříč denominacemi. 

Bylo domluveno partnerství s evangelizačním projektem 
Staleté kořeny. Toto partnerství chce využít zkušeností 
vedoucích kurzů OK a napojit nové hledající z aktivit pro-
jektu Staleté kořeny na vedoucí skupinek OK. 

V roce 2017 byl také dokončen systém online registrace 
kurzů OK. Spolupráce s projektem Staleté kořeny 
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Příprava nových kurzů 

V roce 2017 jsme pokračovali v přípravách dvou nových 
kurzů – kurzu Objevování učednictví a kurzu Objevování 
křesťanství v mládežnické verzi pod názvem SOUL. Práce 
se zkomplikovaly náročnou korekturou připravovaných 
knih, jejichž grafika byla mnohem složitější než grafika 
prvního kurzu OK. Proto se nepodařilo materiály ke kurzu 
Objevování učednictví vydat do konce roku 2017, jak jsme 
předpokládali. Podařilo se nám však dokončit celý překlad 
ke kurzu SOUL. 

 

Jsme velmi rádi, že kurzy Objevování křesťanství byly 
nadále pořádány v rámci mnoha denominací a že přibývá 
jak sborů, které ho zkoušejí poprvé, tak i těch, u kterých 
se stává pravidelným evangelizačním nástrojem. 

  
Zpracovala Mgr. Šárka Koníčková, Ph.D.  
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PROJEKTY IMPULS  

V rámci projektu IMPULS proběhly v roce 2017 Impuls 
týdny. Impuls festival se z důvodu zdravotních omezení 
pracovníků organizace a jiných důvodů nekonal. Zato jsme 
rádi, že i v této situaci bylo možné uskutečnit ve spo-
lupráci s další organizací dlouhodobě plánovanou akci 
Impuls Draft Camp. 

 

Impuls týdny 

Impuls týdny jsou sérií evangelizačních několikadenních 
akcí, jejichž podstatnou součástí jsou kontaktní aktivity 
v terénu a z toho vyplývající možnost pozvání lidí na 
následný program, ve kterém budou mít možnost slyšet 
evangelium o Ježíši Kristu.  

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 ob-
lasti Severních Čech: Žatec a Ústí nad Labem. Do nich se 
zapojilo asi 40 dobrovolníků z různých církví v ČR a asi 20 
dobrovolníků z Norska, USA a Německa.  
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Před začátkem každého Impuls týdne se všichni dobro-
volníci zúčastnili teambuildingových setkání. Jednalo se 
o vzájemné  seznámení  se  v týmech  (účastníci  z ČR a ze 
zahraničí), praktické vyučování zaměřené především na tři 
hlavní cíle Impuls týdnů, modlitby za jednotlivé týmy 
a symbolické vyslání.  

Potom proběhly samotné Impuls týdny, během kterých se 
skrze různé aktivity v terénu navazovaly vztahy s novými 
lidmi. Máme velkou radost z toho, že pro mnohé z těchto 
lidí  byl  Impuls  týden  prvním  setkáním  s Pánem Ježíšem 
a jeho následovníky.  

Tři hlavní cíle Impuls týdnů: 1. lidé mimo církev mají 
možnost slyšet o Ježíši a setkat se s Ním; 2. lidé z místního 
společenství jsou povzbuzeni a navážou vztahy s novými 
lidmi; 3. všichni dobrovolníci jsou přímo v terénu motivo-
váni a trénováni k evangelizaci a k misii.  

Jinými slovy Impuls týdny byly impulsem pro nové lidi 
(kteří když se setkají s Ježíšem, jsou nuceni nějak reago-
vat), impulsem pro místní společenství k navazování no-
vých vztahů a také impulsem pro dobrovolníky k evange-
lizaci a misii. 

Zpracoval Daniel Kocyan, DiS. 
 
 

 

Impuls týden v Karviné 
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Impuls Draft Camp 

Impuls Draft Camp (ID Camp) je táborem pro mladé 
chlapy ve věku od 14 do 20 let, kteří chtějí najít své 
místo muže ve společnosti, v církvi i v rodině; tam, kam 
každého jednoho z nich Bůh povolává.  

Cílem ID  Campu  je  mobilizace  a  povzbuzení  do  života 
s Kristem, k hledání svého obdarování a svého místa 
v prostředí, kde daný účastník bydlí. PROMISE CZ inicio-
vala přenesení tohoto konceptu z Lotyšska do podmínek 
ČR, kde ho začala nabízet jednotlivým církvím. První ID 
Camp byl uskutečněn v červenci 2017 ve spoluprácí s EC 
MISE působící ve SCEAV. Přijelo také několik mladých 
i s vedoucím z AC. Dohromady se kempu účastnilo 6 ve-
doucích a 15 hochů z několika církví.  

ID Camp byl jak pro účastníky, tak pro vedoucí požeh-
náním. Byl to čas naplněný Boží blízkostí a Jeho půso-
bením. Hoši si mohli uvědomit své limity jak ve fyzické 
oblasti, tak zároveň měli možnost poznávat hlubiny dušev-
ní i duchovní. Všechny tři roviny (tělesnou, psychickou 
i duchovní) měli účastníci příležitost poznávat a rozvíjet 
víceméně souběžně.  

 

Zpracoval Mgr. Daniel Chlebek 

 

 

KURZ MYLIFE WORKSHOP 

Kurz MyLife Workshop je evangelizační nástroj, který se 
skládá ze 6 setkání, kde si člověk na základě svých ži-
votních zkušeností vytváří obraz o Bohu, přemýšlí o Něm 
a o Jeho působení ve svém životě. 

V roce 2017 bylo zabezpečeno především udržování we-
bových stránek a základní provoz projektu MyLife Work-
shop z důvodu dlouhodobé pracovní neschopnosti hlav-
ního školitele kurzů a dalších nejasností spojených s bu-
doucností tohoto kurzu.  

Přesto se nám hlásili zájemci o tento evangelizační nástroj 
a všichni byli proškoleni, aby mohli následně kurz MyLife 
Workshop aplikovat ve svých skupinkách.  

V průběhu roku jsme se rozhodli tyto kurzy dále rozvíjet 
a zajistit návaznost na školení pro vedoucí kurzů Objevo-
vání křesťanství.  

 

Zpracovala Ing. Kateřina Šurmanová 
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Hospodaření v roce 2017 

 

Také v oblasti financí jsme v tomto roce pociťovali Boží 
zaopatření a požehnání a díky štědrým dárcům jsme 
hospodařili s vyrovnaným výsledkem ve výše uvedené 
struktuře nákladů a výnosů. 

 

III. HOSPODAŘÍME PRO MISII A EVANGELIZACI 

Náklady Kč  Výnosy Kč 

Spotřeba materiálu 49 147  Dary donátorů a dárců 1 103 644 

Spotřeba energií 6 428  Příspěvky na materiály ke kurzům 22 722 

Cestovné 10 511  Ostatní výnosy 4 679 

Služby 169 226  Celkem 1 131 045 

Mzdové náklady 358 088    

Sociální a zdravotní pojištění 111 267    

Převod majetku HledamBoha.cz 399 865    

Ostatní náklady 26 513    

Celkem 1 131 045    

Poznámky: 

Spotřeba materiálu – kancelářské potřeby, občerstvení, note-
book, drobný majetek, propagační materiály, knihy, atd. 

Služby – telefon, internet, poštovné, domény, natáčení videí, ja-
zykové překlady, software, konferenční poplatky, nájemné, účet-
ní služby, atd. 

Ostatní náklady – zákonné pojištění zaměstnanců, ostatní po-
jištění, bankovní poplatky, licenční poplatky, ostatní poplatky, 
kurzové ztráty, atd. 

Ostatní výnosy – poplatky za MyLife Workshop, úroky, atd. 
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Zpráva revizní komise 
 

Revizní komise provedla kontrolu účetnictví organizace 
PROMISE CZ za rok 2017 a shodla se na následujícím: 

- Výdaje spolku jsou v souladu se stanovami spolku 
PROMISE CZ. 

- Účetnictví je vedeno řádně podle předpisů pro nezis-
kový sektor. 

- Účetní doklady splňují náležitosti dané předpisy. 
- Účetnictví dává přehled o skutečném stavu příjmů 

a závazků spolku. 
- Celá mzdová agenda je složitá, přesto je vedena řádně 

a včas. 
- Stavy na účtech a v pokladnách odpovídají skuteč-

nostem. 
- Přesun kanceláře spolku na novou adresu zvýšil ná-

klady spolku. 
 

V závěru přednesla komise svá doporučení k ještě efektiv-
nějšímu hospodaření organizace pro následující období. 
 
V Českém Těšíně dne 27. 8. 2018 
  
Za revizní komisi: 
 

Ing. Marek Schulhauser 
Ing. Lukáš Walach 
 
 

PODĚKOVÁNÍ 

Když se ohlížíme zpět na uplynulý rok, vidíme těžké 
i požehnané chvíle, které jsme z Boží milosti mohli projít, 
a tím více jsme vděčni, že se aktivity uvedené v této 
výroční zprávě mohly uskutečnit. Zároveň si uvědo-
mujeme, že by to nebylo vůbec možné bez mnoha dalších 
lidí, jejichž jména zde uvedena nejsou.  

Proto chceme na tomto místě poděkovat vám, našim 
donátorům a dárcům, za finance, které pokryly výdaje 
těchto misijních projektů. 

Děkujeme vám, našim dobrovolníkům, že nám pomáháte 
s činnostmi, na které finance momentálně nemáme a kte-
ré si nemůžeme zajistit sami. 

Děkujeme vám, vedoucím kurzů, vedoucím misijních 
týmů a organizací, za společnou radost v šíření Kristova 
evangelia na uskutečněných akcích a kurzech. 

Děkujeme vám, našim modlitebním partnerům, že nás 
podepíráte a bojujete na modlitbách za hledající, jichž se 
naše služba dotýká.  

A děkujeme také vám, našim obchodním partnerům, za 
skvělou spolupráci s vámi. 

Za tým PROMISE CZ Mgr. Daniel Chlebek 
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