
My a naše povolání

 Vítám Vás v Křesťanské akademii mla-

dých. Díky, že jste otevřeli tuto Výroční zprá-

vu. Chtěli bychom se představit a na několi-

ka stránkách Vás informovat o činnosti  KAM;  

a také o výsledcích, kterých jsme mohli díky 

Boží milosti v roce 2008 dosáhnout. 

 Zdravím také všechny členy KAM, přáte-

le, příznivce, dárce a ještě i jinak řečeno Vás 

všechny, kdo se za nás modlíte a povzbu-

zujete nás. Díky za Vaše přátelství a lásku, 

kterou od Vás můžeme brát v našem společ-

ném povolání, kterým je přinášení Božího 

království do naší společnosti, do života na-

šich měst, do srdcí mladých lidí v naší zemi.  

 Povoláním KAM je přinášet proměnu, ra-

dost, pokoj a nadšení do životů mladých lidí. 

Jako občanské sdružení spojujeme spousty 

pracovníků a nadšenců, kteří byli povoláni 

k podobným hodnotám a službě. 

 Jsme křesťané, které Pán Bůh povolal, 

abychom v životě následovali toho, skrze 

kterého jsme my sami mohli prožít radost, 

pokoj, odpuštění hříchů, kterého milujeme 

a pro koho žijeme a pracujeme – Pána Ježí-

še Krista. Toužíme po tom, aby naše práce 

podporovala místní sbory křesťanů různých 

denominací a uskupení.

 Tématem této výroční zprávy je „My 

a naše povolání“. Slovo povolání jsme zvolili 

záměrně. Jako každá jiná organizace občas 

čelíme otázkám:  Proč dělám to, co dělám? 

Proč jsem zapojen do tohoto projektu? Jaká 

je moje budoucnost? Má to vlastně smysl? 

Nebylo by mi lépe někde jinde? Jak čelit fi-

nančnímu propadu?

 Jsme rádi, že i přes tyto (někdy docela 

vtíravé otázky) máme pevnou naději a jisto-

tu, že naše práce má smysl, cíl a také ovoce. 

 Na dalších stránkách Vás chceme sezná-

mit s obsahem naší práce, s projekty, do kte-

rých jsme vstoupili, s čísly, které vyjadřují, 

jak se nám dařilo. Věřím, že uvidíte vděčnost 

a radost z práce, kterou můžeme dělat a pro-

sazovat.

 Díky Bohu za jeho přízeň a vedení v roce 

2008, díky také Vám, kdo jdete spolu s námi. 

Velmi dobře si uvědomujeme, že vše, co 

jsme přijali, bereme z rukou Nejvyššího; 

máme naději, že to, co jsme díky tomu moh-

li přinést a předat dál, přinese trvalé ovoce 

v životech mladých lidí kolem nás. 

 Pokud prožíváte podobné povolání jako 

my, dejte nám vědět. Budeme rádi za kaž-

dého, kdo je připraven podílet se na této 

službě s námi, ať už skrze práci samotnou, 

modlitby, přátelství, podporu, či tak jak Vás 

Duch svatý vede. Věříme, že naše povolání 

pramení z Boží řeči k nám a že to základní 

povolání nás všech, kdo toužíme milovat 

Krista, vyjadřuje slovo z Bible:

„Člověče, bylo ti oznámeno, co je dobré a co 

od tebe Hospodin žádá: jen to, abys zachoval 

právo, miloval milosrdenství a pokorně chodil 

se svým Bohem.“ Micheáš 6:8

 

Pokoj Vám

Daniel Hurta
předseda výboru
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Historie KaM

1990
– Kořeny KAM sahají do roku 1990, kdy 

skupina mladých lidí pod vedením Vladka 

Lipuse začala ve sboru CB Horní Suchá po-

řádat anglické kempy a víkendové pobyty. 

Tyto aktivity jim umožnily kontakt s různými 

misionáři ze západu a posléze se skupinou 

pastorů mládeže, kteří vnímali povolání po-

máhat církvi ve východní Evropě při získává-

ní mladé generace pro Krista.

1993 
– do České republiky se stěhuje Dave a Con-

nie Patty s rodinou, sloužící v Josiah Venture.

1994
– do České republiky se stěhují Ken a Andrea 

Pitcher. Připravuje se první English Camp, 

kterého se účastní 70 mladých lidí, následně 

začíná v Havířově fungovat klub „Koinonia“, 

evangelizační aktivity se rozvíjejí i v Ostravě.

1997
- KAM je oficiálně zaregistrován jako občan-

ské sdružení se zakládajícími členy výboru 

Davem Patty, Vladkem Lipusem a Kenem 

Pitcherem.  Na svém kontě už má KAM 11 

letních English campů, vyškolených 30 ve-

doucích ve „Škole vedoucích mládeží“ a tré-

ninkové dny pro týmy vedoucích mládeží 

pod názvem „Pracovní dny týmů“.

1998 
- rok zakoupení hotelu Malenovice na úpatí 

Lysé hory.

2001
– dokončena nákladná rekonstrukce hotelu 

Malenovice, začaly se zde pořádat konferen-

ce, svůj zrod zde má program Stáže.

2004
- zakoupení zchátralého domu ve Frýdlantu 

n. O. a následný přesun sídla z Havířova.

2005
– začátek realizace televizního pořadu pro 

mládež – Exit316, KAM se stává členem Čes-

ké evangelikální aliance.

2006
- realizace televizního vysílání 43 dílů 

Exit316. Ekumenická rada církví jej označuje 

za „Ekumenický počin roku 2006“. Nově vzni-

ká Služba ženám, Sportovní služba, B-KAM 

(tým KAM v Čechách a formuje se oddělení 

tvůrců modelů v místních sborech, tzv. Mo-

del Makers.

2007
– KAM slaví 10 let od svého založení. Kance-

lář KAM se stěhuje do nově zrekonstruova-

ných prostor domu ve Frýdlantu, Exit316 se 

účastní filmového festivalu v Norsku, Služba 

ženám pořádá konferenci Eva Evě v Albánii.

dnes KaM pořádá širokou škálu aktivit pro 

mladé lidi a tréninkové programy pro mla-

dé vedoucí z 12 různých denominací. Ho-

tel v Malenovicích slouží jako základna pro 

vyzbrojování služebníků i pro konference 

a další akce. Bůh je tím, kdo za tím vším stojí.

 KAM je členskou organizací mezinárodní 

skupiny zvané Josiah Venture. Toto uskupe-

ní spojuje společné úsilí jednotlivých národ-

ních organizací, jež vytvořily partnerství pro 

získání dnešní mladé generace střední a vý-

chodní Evropy pro Krista. Každý člen JV se 

zavazuje ke společné identitě a vizi, ke vzá-

jemné vykazatelnosti a partnerství ve služ-

bě.  Partnerské organizace existují v deseti 

dalších zemích Evropy a podporuje je Josiah 

Venture NFP v USA. 

Daniel Hurta
Předseda výboru

vize
O čem sníme? 

Bohem způsobené hnutí mezi mladými lid-

mi, kteří najdou svůj domov v církvi a pro-

měňují společnost. 

poslání
Proč existujeme? 
Připravit mladé vedoucí k naplnění Kristova 

poslání. 

Cíle
Čeho chceme dosáhnout?
- Šířit mezi mladými lidmi znalost Bible 

a motivovat je k uplatňování křesťanských 

principů v jejich životech.

- Rozvoj charakteru, pevného morálního zá-

kladu, iniciativnosti a vůdčích schopností 

mladých lidí.

- Charitativní a vzdělávací činnost za účelem 

ochrany, rozvoje a naplňování fyzických, 

osobnostních i duchovních potřeb mladé-

ho člověka.

záKladní
přesvědčení
Jak sloužíme?
- Místní sbor je Kristovou nevěstou a vše, co 

děláme, mu musí prospívat. 

- Vedoucí proměnění do podoby Krista bu-

dou proměňovat své okolí.

- Pověření a vzor pro službu hledáme v Kris-

tově životě.

- Výchova učedníků, kteří vychovávají další, 

naplní Kristovo poslání.

- Boží slovo utváří a řídí naši službu. 

Klíčové Hodnoty
Co nás charakterizuje?

víra
Chceme být známí odvážnou vírou a Boží 

přítomností. Usilujeme o živý osobní vztah 

a lásku k Bohu, poslušnost Božímu slovu 

a jeho vedení, modlitební závislost a o zje-

vení Boží slávy. 

Úcta
Chceme být známí vzájemnou úctou a lás-

kou. Usilujeme o jednotu, vzájemné přijí-

mání, upřímnou komunikaci, čestné řešení 

napětí a sporů, uznávání autorit, týmovou 

spolupráci a služebný přístup k jiným. 

integrita
Chceme být známí integritou a pevným 

osobním charakterem. Usilujeme o radost, 

pokoru, důvěryhodnost, spolehlivost, osob-

ní čistotu, soucit, pravdivost, spravedlnost, 

štědrost, obětavost. 

Kvalita
Chceme být známí vynikající kvalitou a pr-

votřídností všeho, co děláme. Usilujeme 

o tvořivost, důslednost, čistotu, řád, pořá-

dek, objevování a přinášení krásy a vzneše-

nosti. 

Historie KaMvize, poslání, Cíle 32



Mapa KaM a jvMístní praCovníCi

tomáš Galda (vsetín)

Na Vsetíně proběhlo několik setkání ve-

doucích mládeží pod krycím názvem G8 

(v týmu je nás 8), Bůh nás spojil, abychom 

tvořili skvělou partu a přemýšleli o tom, jak 

mladým „vsetiňákům“ přiblížit Krista. V roce 

2008 na Vsetíně proběhlo spoustu akcí ve 

spolupráci s KAM – byly to EXIT Tour, koncert 

Hillsong a Matta Redmana, EXIT Jízda, Wor-

ship festival, koncert Adriana Snella, Modlit-

by 24/7, PDT o učednictví, 3D Run, Stáž KAM 

se semináři i pro veřejnost.

Je skvělé vidět jednotu v různosti!

brad a lucie Kaspar (vsetín)

Brad a Lucie se během roku 2008 vzali a pře-

stěhovali na Vsetín, kde začali sloužit v míst-

ním sboru Církve bratrské – Maják. Jejich 

touhou je založit skupinu mládeže v míst-

ním sboru a budovat vztahy se studenty skr-

ze taneční klub pro děvčata, fotbalový klub 

pro kluky a vyučování angličtiny na základní 

škole. Toto léto se těší na svůj první English 

camp s teenagery ze Vsetína.

trevor a Cassie long (šumperk)

Trevor a Cassie jsou součástí týmu, který 

vede klub VOLANT. Je to služba Baptistické-

ho sboru v Šumperku a občanského sdruže-

ní LANO. Cílem klubu VOLANT je evangeli-

začně působit mezi mladými lidmi a vést 

je v učednictví, a to zejména v Šumperku 

a okolí. Ve službě, která týdně osloví více než 

40 studentů ve věku 15-19 let, využívají ak-

tivity jako sport, angličtina, Exit316 a malé 

biblické skupinky.

daniel johnson (orlová)

Daniel má kontakt se studenty hlavně díky 

výuce angličtiny na Gymnáziu v Orlové. Byla 

založena mládež, a skrze osobní setkání 

spolu mohou mít učednické vztahy. V létě 

proběhl první English camp pod vedením 

kazatele Davida Kubíčka. Daniel se v USA 

oženil s Kim a od listopadu jsou spolu zpátky 

v ČR ve službě v Orlové.

leah Cox (strakonice)

Leah se ve Strakonicích zaměřila na práci 

s  mládeží skrze skupinky, učednictví a Exit 

kluby. Učí se společně, jak se modlit, jak 

rozumět tomu, co říká Bible a jak milovat 

své bližní. V nově vzniklé buňce se několik 

křesťanů (studenti i dospělí) začalo schá-

zet každou neděli ke společnému uctívání 

Boha. Práce se zaměřuje skrze učednictví na 

pomoc mladým vedoucím, aby přijali zod-

povědnost za duchovní růst. 

Greg strock (tábor a bohumilice)

Služba, které se Greg věnuje, je v podstatné 

míře spojená s jazykem. Nejenže se učí čes-

ky, on také učí angličtinu na školách, kde má 

přirozený kontakt se studenty. V mládeži se 

soustřeďuje na duchovní růst studentů skrze 

učednické vztahy. Podílí se ve sboru na růz-

ných aktivitách skrze vyučování Bible. Každý 

rok je velkou událostí English camp, který 

vede spolu s mládežníky, je to příležitost po-

dělit se s novými mladými lidmi o to, co je 

v životě nejdůležitější – vztah s Kristem.    

2)
8)

6)

11)

7)9)
4)

10)

5)

3)

josiah venture země

1) Albánie - 2

2) Česká republika – 52

3) Estonsko - 9

4) Chorvatsko - 4

5) Lotyšsko - 9

6) Polsko - 15

7) Rumunsko - 13

8) Slovensko - 11

9) Slovinsko - 14

10) Srbsko - 3

11) Ukrajina - 5

Počty pracovníků,
k 31. 12. 2008

1)

Křesťanská akademie mladých
v české republice

Bohumilice

Bohumín

České Budějovice

Český Těšín

Frýdlant n. O.

Hradec Králové

Malenovice

Orlová

Pardubice

Písek

Plzeň

Praha

Strakonice

Šumperk

Tábor

Valašské Meziříčí

Vikýřovice

Vsetín

Vysoké Mýto

54 Místní praCovníCi Mapa jv v evropě i v česKu



Baďurová Naďa

Bobková Beáta

Borská Petra

Brozda Michael

Grzonková Hana

Hercová Jana

Herec Standa

Kopecká Lucie

Lachová Martina

Benešová Ráchel

Biolková Jana

Božoň Petr

Coufalová Jana

Drabina Dušan

Ehlová Jitka

Fojtíková Veronika

Galda Tomáš

Hajdová Marcela

Hennhofer Karel

Hurta Daniel

Kantor Jiří

Kaspar Lucie

Kopecká Lucie

Kuklínek Jan

Lach Bogdan

Lauko Pavel

Michalko Milan

Boyd Bonnie*

Božoň Lauren

Cox Leah

Davis Erica*

DeLisa Erin*

Hughes Nate

Johnson Daniel

Johnson Kim

Kaspar Brad

Krupa Mark

Húšť Samuel

Kratochvíl Aleš

Malina Michal

výbor k 31.12.2008 

Dan Hurta předseda

Dušan Drabina místopředseda, ředitel KAM

Bogdan Lach místopředseda  

Petr Božoň Rozvoj

Karel Hennhofer Zázemí

Nate Hughes Evangelizace

Lucie Kopecká Hotel Malenovice

Jan Kuklínek Vzdělávání

Ken Pitcher kaplan

David Říman EXIT316

poradní výbor k 31.12.2008 

Milan Bobek

Daniel Fajfr

Petr Húšť

David Novák

Tomáš Řehák

Jiří Unger

Petr Vaďura

KaM lidské zdroje:  1/1/08 12/31/08

Zaměstnanci a lektoří 43 51

US pracovníci z JV  13 15

Celkem   56 66

Hoteloví záMěstnanCipraCovníCi KaM

us Misionáři

partneři

výbor

KaM lidsKé zdroje

Mikuš Petr

Ondračková Jana

Rajca David

Rajcová Daniela

Řehořová Lucie

Říman David

Spáčil Honza

Stanislav Jiří

Svatoš Ondřej

Šefránková Radka

Škraňka Honza

Vačkářová Zuzka

Vlnová Katka

Vopalecký Daniel 

Walek Kornel

Zagóra Szymon

Zagorová Lucie

Zeman Vláďa

Okounová Marie

Polohová Pavlína

Rajnochová Lucie

Sedláková Markéta

Škarka Jiří

Štefková Květa

Velebová Romana

Veselý  Michal

Walachová Jana

 

Long Trevor a Cassie

Nelson Josh*

Patty Dave a Connie

Pitcher Ken a Andrea

Rayburn Ryan*

Siewert Jerry*

Sorensen Aubree*

Strock Greg

Sutton Autumn

Wilson Melissa*

praCovníCi KaM výbor, poradní výbor 76

* ESI - letní interni



zpráva o činnosti

povolání
 2. list Petrův 1:10  „Bratři, snažte se stále 

více potvrzovat své povolání a vyvolení, pro-

tože když to budete dělat, nikdy nepadnete.“

 Rok 2008 byl ve znamení upevňování 

toho, k čemu nás Pán Bůh povolal. Chceme 

vidět mladé lidi, jak přichází k Bohu a na-

chází svůj domov v místních sborech. Toto 

povolání chceme potvrzovat jak v oblasti 

přinášení dobré zprávy mladým lidem, tak 

v oblasti budování a vyzbrojování křesťan-

ských pracovníků s mládeží. 

 V roce 2008 se na ČT2 začalo vysílat po-

kračování pořadu pro mládež pod názvem 

EXIT316 MISE. Jsme vděčni, že více než sto 

tisíc diváků mohlo každý týden slyšet bib-

lické poselství. Věříme, že toto dílo ještě 

přinese ovoce i použitím pořadu ve státních 

školách. 

 KAM pomáhal s přípravou materiálů 

k pořadu EXIT316 pro vedoucí diskusních 

skupinek i pro učitele ZŠ, kteří by chtěli pou-

žívat EXIT jako pomůcku pro výuku základů 

společenských věd. www.exit316.cz/skoly

 Kalifornská křesťanská skupina DIZMAS 

koncertovala v rámci podzimního EXIT Tour 

ve 30 školách v šesti městech v ČR. 

 Kromě 22 letních anglických kempů 

a 3 sportovních kempů jsme připravova-

li vstup do oblasti hudby. Fusion kluby by 

chtěly pomoct sborům oslovit hudebně ori-

entovanou část mládeže.

 Stáž měla ve školním roce 2007/8 celkem 

14 studentů, ŠVM 38 studentů. Povzbuze-

ní pro službu pro starší sboru plní program 

Barnabáš a pro vedoucí mládeží Timoteus, 

který pod vedením Honzy Kuklínka zahájil 

svou činnost právě v roce 2008.

 V oblasti zázemí pro službu došlo k per-

sonálnímu posílení, kdy se vedení kancelá-

ře a financí ujal Ing. Karel Hennhofer, PhD., 

a vedení hotelu Ing. Lucie Kopecká. Oba při-

jali povolání opustit své stávající zaměstnání 

v komerční sféře a připojit se k tomu, co Bůh 

dělá v ČR skrze KAM. Petr Božoň byl uvolněn 

pro práci v oblasti staveb a rozvíjení vztahů 

s bratry v USA.

 Finanční krize měla dopad i na naše dár-

ce v USA, řada z nich ztratila práci, někteří 

svou finanční podporu pozastavili, jiní obě-

tavě pokračují dále. Jsme povzbuzeni řadou 

příběhů, které slyšíme a v nichž se Pán Bůh 

oslavuje. Víme, že Česká republika již není 

v očích amerických křesťanů považována za 

chudou zemi a čím dál více jsme vystaveni 

zdravému tlaku budovat zázemí pro místní 

službu z místních zdrojů.

 Téměř 2 miliony Kč pocházelo od 264 

různých českých dárců, jednotlivců, sborů 

i nadací. 

 Děkujeme Vám za Vaši podporu ať už 

finanční nebo modlitební a modlete se pro-

sím spolu s námi, aby každý náš záměr byl 

opravdu od Boha a abychom byli uznáni 

za hodné toho povolání. Věříme, že potom 

s Vaší pomocí bude naplněno všechno, do 

čeho v dalších letech ve víře vstoupíme.

Židům 3:1  „A proto, moji svatí bratři, společ-

níci v nebeském povolání, hleďte na apoštola 

a velekněze našeho vyznání, Krista Ježíše, byl 

věrný tomu, kdo jej ustanovil.“

V Kristu,

Dušan Drabina
ředitel KAM

orGanizační struKturazpráva o činnosti

vize
Bohem způsobené hnutí mezi mladými lidmi,

kteří najdou svůj domov v církvi a proměňují společnost.
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enGlisH CaMps

„Ona však ze svého nedostatku dala všechno, 

z čeho měla být živa.“  Lukáš 21:4

 V roce 2008 jsme s týmem kempů vní-

mali, že po vzoru oné vdovy i po nás Pán Bůh 

chce, abychom Mu odevzdali vše, co máme, 

a se vším ostatním se spoléhali na Něj. Ten-

tokrát to nebyli studenti, koho si Bůh vzal 

na mušku (i když Bůh jednal a mnozí z nich 

Boha poznali osobně). 

 Bůh povolal náš tým k tomu, abychom 

se ve všem, v přípravě, průběhu, další práci 

English campů, plně spoléhali na Něj, a On 

se měl postarat o výsledek. Na konci léta 

jsme tak měli velkou výsadu vidět výsledek 

– ovoce v podobě studentů, kteří pravidelně 

chodí na setkání mládeže a mnozí z nich se 

vědomě rozhodli, že Boha chtějí následovat. 

 To nebylo jediné ovoce Božího působení. 

Osm z našich amerických letních misionářů 

(interns) se rozhodlo zůstat v Česku až do 

prosince, aby pokračovali v práci s místními 

sbory. Josh a Erica bydleli v Šumperku a pra-

covali s mládeží po boku sborů na severní 

Moravě, Melissa a Erin bydlely v Bohumíně 

a spolupracovaly s dalšími sbory na Moravě 

i v Čechách, Ryan bydlel v Českém Těšíně 

a působil na různých místech celé republiky, 

Jerry strávil polovinu času v Českém Těšíně 

a druhou v Táboře, a Aubree a Bonnie byd-

lely ve Strakonicích a pomáhaly se službou 

v jižních Čechách. Nikdy se nám asi nepoda-

ří uvidět plný obraz veškerého požehnání, 

které vyplynulo z jejich lásky a životů, které 

naší zemi věnovali!

 Jako tým English camps jsme pokračo-

vali v procesu přemýšlení nad dalšími, lep-

šími způsoby, jakými bychom mohli sloužit 

českým a americkým sborům. V tom nám 

pomáhá především David, který už je v na-

šem týmu rok. Měli jsme i dva nové přírůstky 

- díky manželství.  Lucie, manželka Brada, se 

k našemu týmu oficiálně připojila v únoru, 

a Daniel Johnson se po roce vrátil z USA se 

svou manželkou Kim. 

 Už teď, během příprav na další léto, se 

těšíme na to, co nás čeká v roce 2009, co 

má Bůh pro nás přichystáno. Kvůli celosvě-

tové ekonomické krizi se dá očekávat, že se 

zapojí méně amerických týmů i internů, ale 

stejně jako v loňském roce věříme, že jsme 

povoláni k tomu, abychom odevzdali vše, co 

máme, Bohu a důvěřovali, že se o vše sám 

postará. Věříme, že díky Jeho moci a v po-

slušnosti Jeho vůli uvidíme tuto generaci 

zasaženou pro Krista!

Nate Hughes
English camps

Kempy v číslech

2008

22 campů

6 denominací (AC, BJB, CB, Elim, KřSb, KS)

404 českých služebníků

733 studentů

241 US, IR služebníků

1995 – 2008

242 campů

14 416 studentů

2 895 US, CAN, IR služebníků

186 letních stážistů

sport

 Díky Bohu, že v roce 2008 mohla znít 

dobrá zpráva o Něm i skrze sport. Naším cí-

lem bylo v letošním roce být povzbuzením 

a partnery pro místní sbory a mládeže v je-

jich misijní práci.

 A tak jsme se spolu s nimi podíleli na 

rozvoji několika sportovních klubů a lig, kde 

se kromě sportovních dovedností  můžou 

mladí lidé rozvíjet i v charakteru a poznání 

Boha.

 Mohli jsme vidět, jak sportovní kempy, 

víkendovky, turnaje a závody pomohly při-

vést nové mladé lidi do mládeží a několik 

z nich i ke Kristu.

 Pro nadšence sportovních aktivit v příro-

dě jsme připravili výcvik v rumunských ho-

rách. Tato akce dala dohromady partu lidí, 

kteří tuto oblast dále rozvíjejí.

 Postupně vzniká tým dobrovolníků, se 

kterými se pravidelně setkáváme a spolu 

pořádáme jednotlivé akce. Tento tým je 

pro nás zárukou toho, že i v dalších letech 

se bude Boží království budovat také skrze 

sport.

Milovat Boha, lidi a sport – to je to, oč tu běží.

 

Jirka Stanislav
Speed 316
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Milí přátelé

 Výroční zpráva, kterou jsme pro Vás při-

pravili, má sloužit k tomu, abyste se o nás 

dozvěděli více. Na prvním místě však nejde 

o nás. Snad jste mohli skrze články, fotogra-

fie i to, jak nás osobně znáte, rozpoznat, že 

za tím vším nejsme ani tak my, jako Pán Bůh.  

A to je dobře. 

 Skupinu lidí kolem KAM tvoří mnoho 

velmi různých spolupracovníků, dobrovolní-

ků, nadšenců, modlitebníků, kterou bychom 

my sami nikdy nemohli dát dohromady. 

Díky Bohu, který nás povolal k této společ-

né práci. Věříme, že z Boží milosti uvidíme 

další mladé lidi přicházet ke Kristu. Věříme, 

že budeme moci uvidět i něco z probuzení 

v našem národě.

 

 Dovolte, abych se na Vás obrátil s inici-

ativou nazvanou „síť přátel KaM – jeden 

z tisíce“. Tato iniciativa reaguje na potřeby 

evangelizace a vzdělávání mezi mladými lid-

mi v naší zemi. 

 Cílem je shromáždit v České republice 

1000 jednotlivců, přátel, modlitebníků, kte-

ří se vědomě rozhodnou pravidelnými dary 

podporovat po dobu dvou let službu a práci 

KAM. 

 Naší touhou je, aby tato vznikající síť 

přátel KAM pomohla postavit službu naše-

ho sdružení převážně na českých zdrojích.  

Důvodem pro to je nejen stávající obtížná 

ekonomická situace v USA a narůstající ži-

votní úroveň křesťanů v naší zemi, ale i tou-

ha umožnit českým křesťanům podílet se na 

tom, co Pán Ježíš dělá skrze KAM a přijímat 

i tímto způsobem Boží požehnání. 

 Zvažte, zda se stát “Jedním z tisíce“. Váš 

osobní vstup do této rodící se skupiny pod-

porovatelů, Váš měsíční dar ve výši např. 

200, 500, 1000 Kč, Vaše modlitby a srdce pro 

tuto práci mohou zásadně pomoci v pokra-

čování a rozvoji budování Božího království 

v naší zemi. Záleží, zda se najdou jednotlivci, 

kteří se rozhodnou stát se „Jedním z tisíce“, 

protože právě bez toho jednoho – jednoho 

z tisíce, tato síť nikdy nevznikne.

 

 Jen si představte, co může způsobit roz-

hodnutí Jednoho z tisíce – vznik sítě, skupi-

ny lidí, která unese a zabezpečí nejen pokra-

čování English kempů, Exit Klubů, programu 

Stáže, ale připraví i půdu pro rozvoj dalších 

sportovních a hudebních evangelizačních 

kempů pro mládež. Pojďte s námi! Společně 

můžeme udělat více. 

 

Díky za Vaše přátelství a pomoc

      

 

  

Daniel Hurta
předseda KAM 

 Jak se stát součástí iniciativy „Jeden z ti-

síce“? Klíčové je Vaše rozhodnutí. Pak už se 

stačí přihlásit skrze www.kam.cz/1z1000. 

Poté od nás dostanete podrobné informace 

o čísle účtu + variabilní symbol služby nebo 

pracovníka, jehož jste si zvolili jako příjemce 

Vašich darů.

natáčení TV pořadu EXIT316

ŠVM - Škola vedoucích mládeže

Exit Tour -  koncert Dizmas

Stáž

jeden z tisíCe

jeden z tisíCe – síť přátel KaM

1312



eXit316 Mise

 EXIT316 přišel na obrazovky České te-

levize znovu, ovšem v jiné podobě a také 

s jiným názvem. EXIT316 MISE je nový nejen 

svým názvem, ale i strukturou, hlavními po-

stavami, s nimiž se diváci setkávají, novým 

příběhem, který se prolíná všemi novými 

díly. 

 Celým pořadem nás nově provází stře-

doškolačka Markéta, která pátrá po smyslu 

života, ptá se, zda existuje Bůh. V tom všem 

jí pomáhá anděl Kryštof a překážky vytváří 

démon Desmon. 

 Naše práce byla i tento rok velkou vý-

zvou. V polovině roku předal svou zodpo-

vědnost za projekt Honza Škraňka a na jeho 

místo nastoupil Kornel Walek, který nastu-

poval ve velké rychlosti do rozjetého vlaku. 

 David Říman, dosud zodpovědný za do-

provodnou kampaň TURBO316, se ujal ve-

dení celého projektu EXIT316 v rámci Křes-

ťanské akademie mladých. 

 K tvůrčímu týmu se přidal Daniel Kyz-

link jako nový scénárista pořadu. Videoklipy, 

které se natočily pro EXIT316 MISE byly pod 

vedením Moonfilm Adama Parmy. 

Nemalým úkolem bylo najít dobrý vysílací 

čas pořadu. S Českou televizí jsme se do-

hodli na premiéře v nedělních dopoledních 

hodinách a dvou reprízách. 

 V projektu EXIT316 MISE náš tým nepro-

vázely jen výzvy. Výrazným světlým bodem 

pro nás bylo ocenění v podobě vítězství po-

řadu na festivalu v Buzias (Rumunsko), který 

je součástí konference Křesťanské asociace 

pro vizuální média CEVMA (Christian Euro-

pean Visual Media Association), a to v kate-

gorii tvorby pro děti a mládež.  

 Rok 2008 byl pro nás rokem neočeká-

vaných změn, výzev, a také úspěchů. Jsme 

Pánu Bohu vděční za to, že celý projekt vedl 

svým způsobem a svými cestami. Zároveň 

jsme vděční všem, kdo se na projektu jakko-

liv podíleli - děkujeme producentům, scená-

ristům, hercům, všem, kdo s odvahou řekli 

svůj životní příběh na kameru.

 Děkujeme každému, kdo se rozhodl pro-

jekt podpořit finančně i svými přímluvami. 

David Říman
EXIT316

turbo316

 EXIT 316 MISE, nová série pořadu, se ob-

jevila na obrazovkách české televize v září 

2008. My jsme už od počátku roku 2008 pra-

covali na návazné kampani TURBO316, která 

si klade za cíl pomoci místním sborům vyu-

žít pořad EXIT316 k jejich růstu. 

 Prvních několik měsíců jsme věnovali 

komunikaci s vedoucími církví a mládežníky 

v celé ČR napříč 12 různými denominacemi. 

Současně jsme připravovali celou řadu pro-

pagačních a podpůrných materiálů, přede-

vším podklady k diskusním EXIT Klubům.

 Trénink pro mladé křesťany s názvem JÍZ-

DA316 MISE, se uskutečnil na začátku září na 

čtyřech místech zároveň: Vsetín, Český Těšín, 

Pardubice a Tábor. Cílem bylo naučit mladé 

křesťany, jak použít televizní pořad EXIT316 

MISE ke sdílení křesťanských hodnot a své 

víry se svými přáteli. 

 Jednotlivá témata vyučovali lidé se zku-

šenostmi s EXIT Kluby. Významná byla i spo-

lupráce s partnerskou organizací Kurzy Alfa, 

která prezentovala některá odborná témata. 

V roce 2008 prošlo tréninky JÍZDA316 MISE 

celkem 560 mladých lidí. 

 V květnu jsme byli svědky zrodu nového 

projektu s názvem EXIT Tour, jehož cílem je 

podpora místní církve a jejich aktivit s mla-

dými lidmi v komunitě. Klíčovým partnerem 

projektu jsou školy, neziskové organizace 

a církve. EXIT Tour byl na podzim realizován 

v celkem 6 městech v Čechách a na Moravě. 

 Jádrem projektu EXIT Tour byly dopoled-

ní preventivní aktivity na školách – přednáš-

ky předních českých křesťanských lektorů 

(spolupráce ACET ČR, Nadace Mezinárodní 

potřeby aj.) a americké kapely Dizmas. Od-

poledne byla realizována celá řada návaz-

ných aktivit a na závěr týdenního programu 

jsme uzavřeli celou akci v každém městě 

koncertem zmíněné kapely Dizmas. Pro-

střednictvím EXIT Tour jsme měli příležitost 

oslovit celkem 5100 mladých lidí.

 Realizace projektu TURBO316 nám velmi 

leží na srdci, vnímáme, že skrze něj můžeme 

přispět k pochopení Kristova učení a apli-

kovatelnosti pro dnešní dobu. Jsme proto 

vděční za všechny, kdo nás modlitebně i fi-

nančně podpírají. Vaše podpora této služby 

v naší zemi pro nás opravdu hodně zname-

ná. 

David Říman 
TURB0316
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stáž

 Devítiměsíční program pro vedoucí 

a služebníky z církve, kteří vnímají Boží po-

volání do služby mladé generaci. Stáž je 

obdobím hlubšího poznávání Božího slova, 

prohlubování vztahu s Bohem a získávání 

praktických dovedností v osobní péči o mla-

dé lidi i v jejich oslovení evangeliem. Tímto 

obdobím studia a praxe provází každého 

studenta jeho osobní průvodce.

stáž v roce 2008

 Na moravskou buňku ve Vsetíně s 6 stu-

denty v ročníku 07/08 navázala v ročníku 

08/09 buňka v Šumperku také s 6 studenty. 

Na českou buňku ve Strakonicích s 9 studen-

ty v ročníku 07/08 navázala v ročníku 08/09 

buňka v Písku se 4 studenty. 

 Zaměření buňky v Šumperku i v Písku je 

převážně na Boží služebníky z regionu a na 

podporu těch, kteří se z různých důvodů 

nemohou zúčastnit celého programu Stáže. 

V Šumperku jsou jedním z prostředků této 

podpory např. tzv. Open semináře, na které 

jsou zváni všichni zájemci z místní církve. 

V Písku je program Stáže uzpůsoben tak, 

aby se některých pravidelných vyučování 

např. Systematické teologie mohli zúčastnit 

i pracující. 

 Skupina, které jsme měli výsadu sloužit 

ve školním roce 07/08, byli lidé zapojení do 

vedení nebo lidé, kteří do role vedoucích do-

růstali. Byli také velmi obdarováni v dalších 

oblastech, jako je drama a hudba. V novém 

ročníku 08/09 pokračujeme ve specializaci 

zaměřené na sportovní službu a nově jsme 

otevřeli specializaci: Outdoor, Média a Mlá-

dež. Jsou to pro nás nové kroky k osvojení 

a prohloubení dalších dovedností ve službě 

mladé generaci. 

Další vzdělávání: 

Počty účastníků:

PDT – „Učednictví“  86

CBV – „Blíže Bohu“  104

12 seminářů  449

lidé ve stáži 2008/2009
písecká buňka
Jana Hanušová, ES Elim Písek, služba dětem a manažerka sborového domu
Milan Kola, ECM Tachov, chvály
Veronika Majdlová, ES Elim Písek, vedoucí Awana klubu
Richard Váňa, ES Elim Písek, služba dětem 

šumperská buňka
Veronika Daňková, BJB Olomouc, vedoucí dorostu a mládeže
Radek Jersák, BJB Šumperk, vedoucí mládeže a chválící kapely
Jakub Kedzior, SCEAV Albrechtice, vedoucí mládeže
Tomáš Kolman, BJB Vikýřovice, vedoucí dorostu a mládeže
Pavol Lezo, AC Valašské Meziříčí, práce s mládeží
Jiří Málek, BJB Šumperk, práce s dětmi v dorostu a na Awaně

tým stáže
Mark Krupa – vedoucí Stáže
Jan Kuklínek – vedoucí Vzdělávání KAM
Tomáš Galda – vedoucí šumperské buňky, učitel a průvodce
Ondřej Svatoš – vedoucí písecké buňky, učitel a průvodce
Marcela Hajdová – učitel a průvodce
Jiří Stanislav – sportovní a outdoor průvodce
Pavel Lauko – mediální průvodce
Jiří Kantor – učitel a průvodce
Lucie Řehořová – průvodce

služba ženáM

Bohem milované a milující

Bohem proměněné a proměňující

 Posláním naší služby je podpora žen ve-

doucích v místních sborech. Rok 2008 byl 

rokem plným změn. V prvním pololetí se 

pokračování práce týmu Služby ženám stalo 

otazníkem díky postupnému odchodu ně-

kolika žen z týmu, v druhém pololetí se však 

tuto výzvu podařilo přestát. Výsledkem je 

nové složení týmu a tak trochu nový začátek.

Konference pro ženy na téma
Milostí zahrnutá
 Na začátku ledna proběhla konference 

pro ženy. V konferenčním centru v Maleno-

vicích se shromáždilo 150 žen a společně 

přemýšlely a diskutovaly o milosti. Hlavním 

řečníkem byla Hanka Pinknerová. Její vyu-

čování bylo velmi povzbudivé a praktické. 

Součástí konference byla i silná svědectví 

paní Evy Titěrové a její dcery Lydie Smilkové. 

Podpůrný a modlitební tým tvořily tři ženy 

ze sboru Christ Community Church v USA. 

projekt eva evě
 Projekt Eva Evě prošel vývojem. V polo-

vině roku odešla na mateřskou dovolenou 

jeho vedoucí Jana Coufalová, ale Bůh už při-

pravoval další odvážnou služebnici Zuzku 

Vačkářovou, která se projektu věnuje s vel-

kým nasazením. 

 Po celé republice proběhlo 10 pobytů 

Eva Evě, školení místních vedoucích a kon-

zultační činnost regionálních poradkyň. 

Pobytů se zúčastnilo okolo 100 dívek. V lis-

topadu proběhla konference na téma „Du-

chovní mateřství“ především pro „duchovní 

maminky“ a vedoucí, které se podílely na 

organizaci jednotlivých pobytů Eva Evě. 

Materiály
 V tomto roce se nám konečně podaři-

lo ujít kus cesty v oblasti zdrojů pro Službu 

ženám. Bylo publikováno biblické studium 

Jakubova listu pro skupinky pod názvem 

„Ukaž mi svou víru“. Vznikl také manuál pro 

přípravu konferencí pro ženy a další pro pří-

pravu pobytů pro dívky.

stáž
 Jako Služba ženám jsme v roce 2008 

měly možnost podílet se na osobním vede-

ní 7 studentek dvou ročníků Stáže. Jedna ze 

studentek Zuzka Vačkářová se po ukončení 

Stáže rozhodla ve víře vstoupit do Služby že-

nám v rámci KAM a pomoci s projektem Eva Evě. 

 Aktuální dění a modlitební předměty 

v oblasti Služby ženám můžete sledovat na

http://sluzbazenam.kam.cz

www.czechwtwministry.blogspot.com

Lucie Řehořová
Služba ženám

služba ženáMstáž

Finance stáže 2008
Měsíční náklady na jednoho stážistu 

CelKeM: 16 000 Kč 

náklady

CelKeM:  3 793 165 Kč

zdroje

CelKeM:  3 899 875 Kč
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švM
Škola vedoucích mládeže

„Jděte ke všem národům a získávejte mi učed-

níky, křtěte ve jméno Otce i Syna i Ducha sva-

tého  a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem 

vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všecky 

dny až do skonání tohoto věku.“

 Tak jako učedníci byli vysláni ke všem 

národům, aby naplnili toto Velké poslání, 

tak i cílem ŠVM je pomoci připravit vedou-

cí mládeží napříč denominacemi ke sdílení 

víry s mladými lidmi.  

    

 Součástí ŠVM je seminář Strategie Kris-

tovy služby, který studentům umožňuje 

podívat se hlouběji na život a službu Ježíše 

Krista a pak ji aplikovat do oblastí služby ne-

jen ve vedení mladých vedoucích. Tak jako 

se učedníci učili od samotného Mistra, když 

s Ním pobývali a chodili, tak i studenti jsou 

vedeni k tomu, aby se učili skrze studium Je-

žíšova života.

 ŠVM slouží k tomu, aby mladí vedoucí 

mohli rozvinout svůj potenciál v místních 

mládežích a sborech. 

 prioritou a snahou švM bylo a i nadále 

zůstává vyučovat způsobem, který

• Integruje informace s důrazem na interakci 

a praxi

• Je vlastní mladé generaci

• Je zaměřen na charakter a osobnost stu-

denta

podpora růstu – program barnabáš

Na konci roku 2008 jsme otevřeli novou tří-

du pro vedoucí sborů, kazatele a starší.

Co ti švM přineslo?

„Upevnění týmu vedoucích mládeže, ujasnění 

práce a vize, jasné cíle a konkrétní kroky.“

 „Oddat se cele Bohu, snaha sloužit, jak to 

jde…v rámci možností a času.“

„Nové nápady do mládeže, principy pro zkva-

litnění práce, motivace ke službě ve sboru“

         Studenti ŠVM KřSb 

      

Vláďa Zeman
Vedoucí podpory růstu

   

     

  denominace    počet studentů počet sborů počet víkendů

švM i. ročník Křesťanské sbory a Elim Písek  28  13  4

švM ii. ročník Křesťanské společenství   16  3  2

  Křesťanské sbory    10  7  4

Celkem       54  23  10

Ve školním roce 2007/2008 jsme otevřeli v rámci ŠVM: 

KanCelář

 Zdá se to nemožné, ale i kancelář KAM 

má svoje povolání. Zvláště tým, který je tu 

proto, aby poskytoval informace a byl zá-

zemím pro službu těch, kdo slouží mládeži. 

Náplní naší práce je správa financí, IT, admi-

nistrativa a komunikace. 

 V roce 2008 jsme prošli nemalými změ-

nami. Na začátku roku jsme vnímali potřebu 

uvolnit vedoucího kanceláře a ředitele KAM, 

Dušana Drabinu, aby se mohl více věnovat 

vedení organizace. Na jeho místo i pro funk-

ci finančního manažera jsme přijali Karla 

Hennhofera, který se ukázal jako nejlepší 

volba, a co je nejlepší, všichni jsme se shodli 

na jeho povolání do služby. 

 V polovině roku jsme se rozhodli pro dal-

ší radikální změnu týkající se našeho důleži-

tého nástroje pro komunikaci. Pustili jsme se 

do práce na nové podobě webových stránek 

www.kam.cz. 

 V průběhu roku další dva členové na-

šeho týmu začali vnímat nové povolání do 

jiných služeb, takže se v tom dalším roce tě-

šíme na další změny podle Jeho plánu a věří-

me, že Bůh bude i nadále žehnat a ukazovat 

na možnosti, jak lépe sloužit těm, kdo slouží 

dalším pro Jeho slávu.

Ráchel Benešová
Manažer kanceláře KAM

    

Hotel

 Rok 2008 byl pro Hotel Malenovice ro-

kem změn. Po pěti letech odešel z pozice 

ředitele konferenčního centra KAM Petr Bo-

žoň, aby se mohl naplno věnovat oslovová-

ní dárců v USA a rozvoji nových stavebních 

projektů Křesťanské akademie mladých 

v Malenovicích. Na Petrovo místo nastoupila 

v létě Lucie Kopecká.

náš tým
 Jsme rádi, že změny ve vedení konfe-

renčního centra se neprojevily ve změnách 

mezi jednotlivými zaměstnanci.  Tým se po-

stupně stabilizoval a dnes zajišťuje provoz 

hotelu 15 stálých zaměstnanců.

naše služba
 Chceme, aby Hotel KAM Malenovice byl 

pro naše hosty místem inspirace, pokoje, 

odpočinku, osobního i duchovního růstu 

a zjevení Boží slávy. Hlavní úlohou hotelu je 

poskytovat zázemí pro aktivity Křesťanské 

akademie mladých a další křesťanské akce. 

Zároveň je náš hotel otevřen široké veřej-

nosti, které chceme nabídnout alternativu 

přátelského rodinného prostředí pro dovo-

lenou na horách. 

činnost Hotelu KaM Malenovice 
lze shrnout do čtyř hlavních oblastí:
1. Především můžeme přispívat naplňování 

vize KAM. Hotel je místem pro konání konfe-

rencí, programů Stáže, ŠVM, organizování an-

glických kempů.

2. Poskytujeme zázemí pro další křesťanské 

organizace, které využívají Hotel KAM Male-

novice pravidelně pro pořádání svých konfe-

rencí a vzdělávacích programů.

šKola vedouCíCH Mládeže KanCelář, Hotel KaM MalenoviCe 1918



3. Jsme místem odpočinku a setkávání křes-

ťanů a jejich přátel z různých křesťanských 

sborů, které zde pořádají sborové dovolené 

nebo jiné tematicky zaměřené pobyty.

4. Organizujeme vlastní programy, pomocí 

kterých se snažíme otevřít náš hotel širší veřej-

nosti ať již z bližšího okolí nebo i vzdálenějších 

míst naší země (silvestrovský, velikonoční po-

byt, adventní koncerty). 

naši hosté
 V roce 2008 hotel poskytl 14 158 noc-

lehů. Největší část příjmů hotelu pocházela 

z realizování církevních akcí, jako jsou sbo-

rové pobyty, konference a dovolené (36%), 

následované využitím hotelu jako tréninko-

vého centra pro partnerskou organizaci Jo-

siah Venture (29%) a jako zázemí pro vlastní 

akce KAM (17%). Zbývající část příjmů hote-

lu tvoří akce pro komerční (13%) a neziskový 

sektor (4%) a pobyty individuálních turistů 

(2%).

Finance
 Ačkoliv je provoz hotelu součástí ne-

ziskové organizace, není financován  pro-

střednictvím darů ani jiných příspěvků. Naší 

velkou snahou je udržet vyrovnané hos-

podaření, které by nám navíc umožňovalo 

financovat postupnou obnovu stávající ma-

teriálně-technické základny. 

budoucnost
 Před námi je otázka, do jaké míry ještě 

můžeme navýšit obsazenost konferenčního 

centra. Abychom dokázali maximálně využít 

naši kapacitu, potřebujeme lepší nástroje na 

to, jak sledovat toky informací jak v rámci 

ubytovací tak restaurační části hotelu. Roz-

hodli jsme se proto v roce 2009 zavést nový 

hotelový a restaurační systém, který nám 

zpřehlední způsob poskytování hotelových 

služeb.

 Naším cílem pro nadcházející období je 

mít na hotelu tým pracovníků, pro něž je je-

jich práce radostí a kteří tuto radost mohou 

dále předávat mezi naše hosty a podílet se 

tak na naplňování poslání Hotelu KAM Male-

novice.

Lucie Kopecká
ředitel KC KAM Malenovice

stavby

 V průběhu roku 2008 probíhaly dokon-

čovací práce na pozemku kolem nového síd-

la Křesťanské akademie mladých ve Frýdlan-

tu n. O. Jednalo se o zahradnické úpravy (viz 

obr.) a úpravy přilehlé garáže a parkoviště. 

 Projektově se také připravujeme na rok 

2009, kdy bychom chtěli realizovat naše 

dlouhodobé plány na rozšíření areálu v Ma-

lenovicích.

 V dolní části pozemku v Malenovicích 

nyní stojí rodinný dům (viz obr.), který plá-

nujeme rekonstruovat tak, abychom zvýšili 

kapacitu ubytování a společenských míst-

ností s tím, aby byly dostupné mládežní-

kům, sborovým skupinám, anglickým kem-

pům atd. Cenově se tak přiblíží možnostem 

těch, komu chceme sloužit, mladým lidem.

 Celý projekt obsahuje plány postavit 

KOLIBU (se společenskou místností, ubyto-

váním), STODOLU (tzv. Útulnu -  se sálem 

a dalším ubytováním) a 3 CHATKY (s ubyto-

váním a společenskou místností).  

 V roce 2008 jsme proinvestovali do sta-

vebních projektů částku 507 419,7 Kč, jme-

novitě cca 376 000 Kč na přípravu rozšíření 

ubytovacích kapacit v dolní části areálu KAM 

v Malenovicích a cca 130 000 Kč na dokon-

čení rekonstrukce budovy ve Frýdlantu nad 

Ostravicí.

 Věříme, že tyto budovy budou sloužit 

mladým lidem, kterým chceme sloužit i my. 

Petr Božoň 
manažer staveb a rozvoje

Hotel KaM MalenoviCe stavby 2120



výHled na roK 2009

 Pokud je mi kladena otázka jak v roce 

2009 bude KAM pracovat, fungovat, slou-

žit, a jakých cílů toužíme dosáhnout, pak tu 

mám před sebou slovo „přesívání“.

 Před deseti lety jsme s manželkou do-

končovali stavbu našeho domu. Mezi nej-

hezčí dokončovací práci, která nás také nej-

více bavila, bylo založení trávníku.

 Velké tatrovky přivezly ornici a vysypaly 

ji na budoucí zahradu. Nyní přišla řada na 

nás. U hromad jsme postavili síta a začali 

přivezenou hlínu přesívat, rozbíjet velké 

hroudy, vyhazovat kameny, ničit plevel. Poté 

jsme jemnou ornici postupně rozváželi na 

plochu zahrady.

 Byla to docela fuška, ale za měsíc usilov-

né práce jsme měli celou zahradu pokrytou 

novou kvalitní jemně prosetou hlínou. Za 

následující týden jsme s nadšením pozoro-

vali, jak zasetá tráva zdravě a rychle roste 

a sílí, zanedlouho ornice jakoby ustoupila – 

zmizela, zůstal jen krásný, sytě zelený, hustý 

trávník, prostě krásná odměna každého za-

hradníka.

 Myslím, že rok 2009 bude v práci a služ-

bě Křesťanské akademie mladých rokem 

podobným. Díky obrovským projektům z let 

minulých (EXIT 316, EXIT Tour, desítkám En-

glish campů, Škole vedoucích mládeží, Stáži 

…) máme na „naší zahradě“ spousty různě 

velkých hromad kvalitní ornice.

 Zdá se, že nepotřebujeme vozit další 

hromady, spíše nás čeká období přesívá-

ní, jehož cílem je vytěžit z daných hromad 

to nejlepší tak, aby se naše projekty, plány, 

služby, staly ještě lepší živnou půdou pro 

růst zasetých semínek budoucího trávníku.  

S radostí a s vírou ve věci budoucí

Vás zdraví

Dan Hurta

 „A za to se modlím, aby se vaše láska ještě 

víc a více rozhojňovala a s ní i poznání a hlu-

boká vnímavost;  abyste rozpoznali, na čem 

záleží, a byli ryzí a bezúhonní pro den Kristův, 

plní ovoce spravedlnosti, které z moci Ježíše 

Krista roste k slávě a chvále Boží.“

                  Filipským 1, 9-11

FinanCe KaM

 Činnosti KAM jsou financovány převáž-

ně z dobrovolných darů jednotlivců, sborů-

církví, nadací a firem, a to jak ze zahraničí 

tak z ČR. Bez jejich podpory by nebyla naše 

práce možná a jsme velice vděčni za ochotu 

všech dárců.

 Se svěřenými prostředky se snažíme na-

kládat jako dobří správci, přičemž zachová-

váme účel, pro který byly dary poskytnuty. 

Dárci mohou přispívat na různé programy, 

nebo podporovat jednotlivé pracovníky. Pro 

tyto účely jsou zřízena různá střediska, u kte-

rých sledujeme výnosy a náklady.

 Vzhledem tomu, že jsme součástí Josiah 

Venture (JV), tvoří největší část výnosů prá-

vě dary získané přes JV od dárců z USA. Váží-

me si také dárců z ČR a jejich důvěry, kterou 

chceme nadále rozvíjet formou budování 

„Sítě přátel KAM – Jeden z tisíce“. 

Děkujeme všem, kteří jakýmkoliv způsobem 

podporují naši práci. Vážíme si Vašeho part-

nerství.

Karel Hennhofer
finanční manažer

FinanCevýHled na roK 2009, FinanCe 2322
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