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PROMISE CZ je mezidenominační organizace, 
která motivuje a vyzbrojuje stávající církve, 
sbory i jednotlivce a napomáhá jim v evangeli-
zační a misijní činnosti tak, aby vznikala funkč-
ní 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.: +420 739 190 221 
Mail: info@promisecz.org 
Web: www.promisecz.org 
Č. ú.: 2400239730/2010 

 



 

  3  

OBSAH 

I.  Žijeme pro misii a evangelizaci  .............................. 4 

      Vznik a rozvoj PROMISE CZ ....................................... 4 

      Tým PROMISE CZ ............................................................ 5 

II.  Sloužíme pro misii a evangelizaci  ....................... 6 

      Projekt Objevování křesťanství  .............................. 6 

      Projekt Impuls týdny  ................................................... 8 

      Projekt MyLife Workshop .......................................... 9 

III. Hospodaříme pro misii a evangelizaci  ............ 10 

      Hospodaření  .................................................................... 10 

      Zpráva revizní komise  ................................................. 11 

      Poděkování  ....................................................................... 11 



 

4  

I. ŽIJEME PRO MISII A EVANGELIZACI 

Vznik a rozvoj PROMISE CZ 

Impuls k založení mezidenominační organizace za 
účelem podpory misijního a evangelizačního půso-
bení 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 druhu.  

V roce 2012 začala PROMISE rozvíjet projekt kurzů 
Objevování křesťanství a v tomtéž roce se konal 
první Impuls festival jako mezidenominační ví-
kendová akce, jejímž cílem bylo povzbudit přede-
vším mladé křesťany k evangelizaci a misii. 

Na Impuls festival navázaly misijní Impuls týdny 

pořádané v různých městech ČR jako most mezi 

křesťany a hledajícími.  

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

V tomtéž roce započal projekt MyLife Workshop, 
který na základě poznání svého života vede hledají-
cí účastníky k zájmu o Boha. 

V roce 2017 došlo k osamostatnění projektu Hle-
damBoha.cz pod hlavičkou nově registrovaného 
spolku HledamBoha.cz, z. s., jehož cílem bylo vytvo-
ření většího prostoru pro další rozvoj online nástro-
jů misie a evangelizace v ČR. 

O dalším vývoji a událostech roku 2018 se dočtete 
v této výroční zprávě. 
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Tým PROMISE CZ 

Valné shromáždění: 

Mgr. Daniel Chlebek – předseda Rady 

Jiří Pospíšil – místopředseda Rady 

Mgr. Jan Fojcik – místopředseda Rady 

Henryk Molin – člen Rady 

Mgr. Kristina Chlebková – člen Rady 

Stanislav Boszczyk – člen Shromáždění 

Kristian Lande – člen Shromáždění 

Ing. Marek Schulhauser – člen Revizní komise 

Ing. Lukáš Walach – člen Revizní komise 

Mgr. Šárka Koníčková, Ph.D. – člen Revizní komise 

 

Pracovníci: 

Mgr. Daniel Chlebek  –  předseda, 

Ing. Kateřina Šurmanová  –  administrativní  

 pracovník a koor- 

 dinátor projektů,  

Mgr. Šárka Koníčková, Ph.D.  –  rozvojový manažer 
projektu Objevování 
křesťanství. 

Kromě těchto osob se na projektech organizace 
a jejím chodu v roce 2018 podílela ještě řada dob-
rovolníků, za které jsme velmi vděční. 

 

Ze setkání Valného shromáždění v prosinci 2018 – zleva:  
Daniel Chlebek, Henryk Molin, Jiří Pospíšil, Daniel Kocyan,  

Kateřina Šurmanová, Jan Fojcik, Šárka Koníčková,  
Stanislav Boszczyk, Kristina Chlebková, Marek Schulhauser 

 



 

6  

PROJEKT OBJEVOVÁNÍ KŘESŤANSTVÍ 

Kurzy Objevování křesťanství slouží k šíření dob-
ré zprávy mezi hledajícími na základě studia Mar-
kova evangelia ve skupinkách. Kurzy velmi sro-
zumitelně představují, kdo byl Ježíš, proč přišel 
a co očekává od těch, kteří jej chtějí následovat. 

V roce 2018 jsme vydali pokračování základního kur-

zu Objevování křesťanství pod názvem Objevování 

učednictví. Tento kurz v osmi lekcích provází listem 

Filipským a slouží k vedení nových Kristových učed-

níků. 

Jsme vděční Pánu Bohu za to, že již v tomto roce 

vzniklo prvních 16 skupinek Objevování učednictví 

a ve dvou skupinkách byli lidé, kteří přišli do spole-

čenství křesťanů poprvé.  

II. SLOUŽÍME PRO MISII A EVANGELIZACI 

Skupinka Objevování učednictví v Těrlicku 
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V roce 2018 byly základní kurzy Objevování křes-

ťanství představeny v denominacích, kde je dosud 

neznali. Objevování křesťanství bylo poprvé pořá-

dáno v Armádě Spásy (Přerov), ve Slově života 

(Jihlava), v Křesťanském společenství (Žďár nad 

Sázavou) a v Jednotě bratrské, kde byl nabídnut 

také nový kurz Objevování učednictví.  

Za nové i stávající vedoucí se pravidelně modlíme. 

V roce 2018 jsme registrovali celkem 31 skupinek 

Objevování křesťanství, z nichž 17 bylo vedeno no-

vými vedoucími. Celkově se všech kurzů Objevová-

ní křesťanství i Objevování učednictví zúčastnilo 

345 lidí, z nichž bylo 111 hledajících. Z těchto hledají-

cích se 61 lidí po skončení kurzu zapojilo do místní-

ho sboru. Víme také o 14 lidech, kteří se přímo bě-

hem kurzu Objevování křesťanství, či v návaznosti 

na něj, rozhodli přijmout Pána Ježíše jako svého 

osobního Spasitele.  

Během roku proběhlo 7 školení kurzů Objevování 

křesťanství, 8 prezentací ve sborech, 2 prezentace 

s kázáním Markova evangelia a další propagace na 

křesťanských festivalech.  

Pro nové školitele kurzů jsme v Praze uspořádali 

školení Stephena Jamese z Christianity Explored 

Ministries.  
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Konference Impuls 
k evangelizaci a misii 

Nejvýznamnější akcí uspořádanou v rámci projektu 
Objevování křesťanství byla dvoudenní konference 
Impuls k evangelizaci a misii, kde byl kromě nového 
kurzu Objevování učednictví představen také nový 
kurz pro mládež pod názvem SOUL. Hlavní host 
Craig Dyer z Christianity Explored Ministries z Velké 
Británie představil účastníkům principy vedení no-
vě obrácených ke Kristu na základě listu Filipským. 

Vedoucí kurzů Objevování křesťanství z České re-
publiky pak sdíleli své zkušenosti z praxe, ať už ve 
skupince maminek, studentů, bezdomovců, ve dvo-
jici či v rámci biblické hodiny. V konferencích by-
chom rádi pokračovali přibližně ve dvouročních in-
tervalech.  

Během konference byla natočena nová propagační 
videa. K představení výše uvedených kurzů slouží 
také nový web promisecz.org.  

Vděční jsme rovněž za navázaná partnerství s pro-
jektem Staleté kořeny a s Mezinárodním vězeň-
ským společenstvím. 

Zpracovala Mgr. Šárka Koníčková, Ph.D. Craig Dyer z Christianity Explored Ministries 
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PROJEKT IMPULS TÝDNY 

Impuls týdny jsou sérií evangelizačních něko-
likadenních akcí, jejichž hlavní náplní jsou kon-
taktní aktivity v terénu a z toho vyplývající mož-
nost pozvání lidí na další program, kde uslyší 
evangelium o Ježíši Kristu.  

V roce 2018 proběhly čtyři Impuls týdny na území 
Slezska se zaměřením na mladé lidi a jeden misijní 
týden v zahraničí s účastí českého týmu se zamě-
řením na univerzitní studenty. 

Místa, termíny a vedoucí: 

1.  Orlová (ČCE) – v červnu a v říjnu  (Štěpán Janča,  
  Daniel Janča) 

2. Karviná (SCEAV) – v červenci  (David Kiedroň) 

3.  Jablunkov (SCEAV) – v červenci  (David a Monika 
   Czyžovi) 

4.  Kristiansand v Norsku – v srpnu (Kristian Lande) 

Do Impuls týdnů konaných v ČR se v roce 2018 za-
pojilo asi 40 dobrovolníků z různých církví v ČR 
a asi 20 dobrovolníků z Norska a Německa.  

Zpracoval Daniel Kocyan, DiS. 

PROJEKT MYLIFE WORKSHOP 

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

V roce 2018 bylo zabezpečeno především průběžné 
proškolování a certifikace nových vedoucích toho-
to kurzu, kteří se nám přihlašovali skrze naše we-
bové stránky projektu.  

V dalších letech plánujeme přeložení pokračování 
kurzu s názvem MyLife In Christ.  

Zpracovala Ing. Kateřina Šurmanová 
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III. HOSPODAŘÍME PRO MISII A EVANGELIZACI 

 

 

Hospodaření v roce 2018  

Náklady Kč   Výnosy Kč 

Spotřeba materiálu 16 104   Dary donátorů a dárců 849 942 

Spotřeba energií 28 944   Prodej materiálů ke kurzům 69 784 

Cestovné 8 646   Certifikáty ke kurzu 11 030 

Služby 242 253   Příspěvky na konference a školení 11 920 

Mzdové náklady 574 758   Ostatní výnosy 31 396 

Sociální a zdravotní pojištění 192 742   Celkem 974 072 

Ostatní náklady 10 490   Výsledek hospodaření (ztráta) -99 865 

Celkem 1 073 937        

 

Tabulka hospodaření odráží v nákladové části pře-
devším silný rozvoj misijních kurzů Objevování křes-
ťanství, vydání nových materiálů ke kurzům i  jejich 
propagaci a školení nových vedoucích.  Z výnosové 
části hospodaření je však zřejmé, že se nám i přes 
veškeré naše úsilí v tomto roce nepodařilo pokrýt 
všechny režijní náklady. 

 

Poznámky: 

Spotřeba materiálu – kancelářské potřeby, balicí materiál, drobné 
vybavení, občerstvení. 

Služby – překlady materiálů ke kurzům, licenční poplatky, sazba 
a tisk publikací,  dabing a grafika videí, nájemné, účetní služby, 
telefon, internet, vzdělávání, BOZP, atd. 

Ostatní náklady – zákonné pojištění zaměstnanců, ostatní pojiště-
ní, bankovní poplatky, kurzové ztráty, atd. 

Ostatní výnosy – refakturace nájemného a energií, kurzové zisky. 
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Zpráva revizní komise 
 

Revizní komise provedla kontrolu účetnictví orga-
nizace za rok 2018 a shodla se na následujícím: 

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

• Účetnictví je vedeno řádně podle předpisů pro 
neziskový sektor. 

• Účetní doklady splňují náležitosti dané předpi-
sy. 

• Účetnictví dává přehled o skutečném stavu 
příjmů a výdajů spolku. 

• Mzdová agenda je vedena řádně a včas. 

• Stavy na účtech a v pokladnách odpovídají sku-
tečnostem. 

 
V závěru přednesla komise svá doporučení k ještě 
efektivnějšímu hospodaření organizace pro násle-
dující období. 
 
V Českém Těšíně dne 30. 10. 2019 
 
Za Revizní komisi: 
 

Ing. Marek Schulhauser 
Ing. Lukáš Walach 
Mgr. Šárka Koníčková, Ph.D. 
 

Poděkování 

 

S vděčností za uskutečněnou službu děkujeme 
všem našim: 

- dárcům a donátorům za finanční i modlitební 
podporu misijních projektů, 

- dobrovolníkům za jejich nadšení a čas, který vě-
novali uvedeným aktivitám, 

- vedoucím kurzů, workshopů a vedoucím misij-
ních týmů za jejich nasazení pro šíření Božího krá-
lovství, 

- modlitebním partnerům za to, že zapojují své 
srdce do modliteb za lidi hledající i za lidi rozsévají-
cí Boží slovo, 

- obchodním partnerům za skvělou spolupráci i 
v letošním roce. 

A děkujeme hlavně Bohu za vše, co nám umožnil 
v roce 2018 realizovat a za Jeho milost, že můžeme 
být všichni společně součástí Jeho díla.  

Za tým PROMISE CZ Ing. Kateřina Šurmanová 
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VÝROČNÍ  
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