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Následuje chronologicky seřazen souhrn zpráv a informací ze života církve.
Společné shromáždění KS
Konalo se 3. 1. 2010 na Smíchově. Tak jako v posledních letech, i letos bylo téma shromáždění dáno další hodnotou CKS v pořadí, a to „Život z moci Božího Ducha“. Měli jsme
za cíl povzbudit sourozence k intenzivnějšímu chození Duchem svatým a k hledání, jak si
nás chce Hospodin použít. Po shromáždění jsme se modlili s některými lidmi za naplnění
Duchem svatým a někteří začali mluvit jazyky.
Součástí shromáždění byla tak zvaná „obnova smlouvy“. Pro některé z přítomných to bylo
povzbuzující, ale pro některé nesrozumitelné a tak, když jsme se k této části programu
později ještě vraceli při jednání Rady, došli jsme k závěru, že tuto „obnovu smlouvy“ již
na program CeloKS shromáždění dávat nebudeme.
Jsme vděčni za službu v nedělce, kterou opět zajistilo KS Praha. Na příští rok bychom rádi
poprosili především Vás mimopražské, zda byste nám pomohli s organizováním služby
dětem. Ulehčilo by, kdyby si někdo mohl vzít na starosti alespoň jednu třídu.
Jelikož byla účast na tomto shromáždění poměrně nižší než v posledních letech (cca 500
lidí), rozhodli jsme se na příští rok toto shromáždění udělat 5.6.2011a tím vyjít vstříc těm,
pro které je doprava v zimních měsících složitá.
Všem, kdo jste se letos zúčastnili, děkujeme.
Zimní pastorálka (seminář s Pavlem Rausem)
Od loňského roku jsme začali pořádat místo jedné (zimní) pastorálky semináře pro
vzdělávání vedoucích. Na těchto setkáních neřešíme žádné KS záležitosti, jde pouze o
příležitost „nabrat“ z vyučování pozvaného lektora. Tentokrát to byl Pavel Raus, který měl
od Rady zadané téma „Vztah sboru k teenagerům“ a „Vztah rodiny teenagerům“. Záznam
z vydařeného semináře si můžete stáhnout na stránkách CKS.
Mediální komise při ECR
Na podzim jsme dostali možnost vyslat zástupce CKS jako pozorovatele do Mediální
komise při Ekumenické radě církví. Tato komise se schází pravidelně jednou za dva měsíce, kde jsou zástupci církví a zástupci náboženského vysílání České televize a Českého
rozhlasu. Nabídku jsme přijali a rádi bychom v rámci možností tím nejlepším způsobem
ovlivňovali spolupráci s medii k co nejotevřenějšímu zvěstování evangelia.
Závěry jarní pastorálky
Jarní pastorálka proběhla 14.-16.5. v Dlouhém byla zaměřena Slovem Řím 12:9-12
Láska ať je bez přetvářky. Ošklivte si zlo, lněte k dobrému. Vroucně se navzájem
milujte bratrskou láskou, v prokazování úcty předcházejte jeden druhého. V horlivosti
neochabujte, buďte vroucího ducha, služte Pánu. V naději se radujte, v soužení buďte
trpěliví, v modlitbě vytrvalí.

Přinášíme několik svědectví:
Po několika letech jsem se svou manželkou a dvěma sestrami ze sboru byl opět pozván
na pastorálku CKS. To co jsme tam prožili, bylo pro nás všechny velkým povzbuzením.
Uvolněná a lásky plná atmosféra nás neopouštěla ani při projednávání závažných věcí a
rozhodnutí. Byly také chvíle, kdy jsme se smáli, zvláště když Kája Řežábek barvitě popisoval ve svém vyučování jednotlivé charakterové typy osobností, a my se v nich úplně poznávali. Na druhou stranu jsme byli zasaženi Boží láskou až k slzám, když se radní opásali
ručníky a začali nám mýt nohy. Rád budu využívat každé další příležitosti, abych se se
sourozenci z KS znovu a znovu setkával. Prožil jsem, že jsme si vzájemným povzbuzením a
oporou.
Miloš Kubelka KS Děčín-Jirkov
Na jarní pastorálce mě oslovilo vyučování. Nově mě povzbudilo objevovat svobodu,
kterou nám Bůh daroval. Celkově to byl požehnaný čas strávený společně s církví a s Pánem. Také praktická část s hlasováním o věcech KS proběhla pokojně. Radním KS patří
díky za dobrou službu.
Pavel Fialka, Klatovy
Z této pastorálky jsem odjížděl opravdu velmi povzbuzen. Programy byly vesměs přínosné a budující. Zvláště mně sedlo a bylo i velmi osobně aktuální Kájovo slovo (je to
prostě můj styl …).
V neděli jsem při Večeři Páně intenzivně prožíval „tělo Kristovo“ – asi také v souvislosti s připomenutím „Corpus Christi“ v pořadu Bonnkeho. Jinak Full Flame jsem zakoupil a hned ve čtvrtek použil - pouštěl na skupince.… Dík, že jsme přijali Břéťovu nabídku.
Nelze opomenout ani radost ze setkání s přáteli – i když přitom prožívám tlak na to, s
kým využít ten krátký čas …. (i když je to víc než jen odpoledne).
Je skvělé být v KS!
Michal Krchňák, Liberec
Do programu pastorálky bylo jednohlasně schváleno rozšíření programu o další bod:
situace v MS KS Krupka a postup Rady v řešení této situace. Postup Rady byl ze strany
kolegia podpořen.
Pozvánka k modlitbám a půstu
Rádi bychom vám jako Rada chtěli vyjádřit, že jsme vděčni za Vaši práci na Božím Království. Velká většina z Vás musí práci na sboru dělat při svém zaměstnání v podstatě jako
druhý úvazek. Jsme vděční za Vaše manželky a rodiny, které Vám tuto službu umožňují a
podporují.
Uvědomujeme si, že období, ve kterém žijeme, je náročné a "tlaky" a pokušení se stupňují.
Ďáblu se namnoze daří zasít zrnko nedůvěry nebo lži, někdy do společenství, jindy do
staršovstva a jindy do manželství. S lítostí vidíme, že duch rozdělení v těchto oblastech
často vítězí. Chceme Vás povzbudit a posílit Slovem Pravdy "Bojuj dobrý boj víry". Povzbuzujte a napomínejte se navzájem, hledejte obecenství, aby se právě ono semeno zlého
neusídlilo ve Vašem srdci.
Vždyť Slovo říká: 1Kor 15,57-58 „Dík Bohu, který nám dává vítězství skrze našeho Pána
Ježíše Krista. Tak tedy, moji milovaní bratři, buďte pevní nepohnutelní, stále se rozhojňujte v Pánově díle, vědouce, že vaše námaha není v Pánu zbytečná.“

Právě z důvodu, že mnozí sourozenci v KS zakoušejí zápasy, rozhodli jsme jako Rada a
vyhlašujeme na den Letnic půst pro celá Křesťanská společenství. Sjednoťme se v půstu a
modlitbách za celá KS. Tématem ať je „Čerstvé vanutí Ducha svatého“ v našich společenstvích.
Modlete se za:
1. vaše vedoucí a žehnejte jim, aby rostla jejich víra a
*
aby obstáli v tlacích a zkouškách a vyrostla jejich vytrvalost
*
ať jsou horliví a smělí v následování Pána Ježíše
*
ať jsou věrní v pravdě a laskaví ve slovech i činech
*
ať slyší Slovo Pána a Boží lid uvádějí na čerstvou pastvu
*
ať dobře spravují své rodiny a dobře nakládají s časem
*
přikryjte je svými modlitbami před selháním a odpadnutím
2. každého jednoho, aby rozpoznal a naplnil Boží vůli a povolání ve svém životě
3. aby církev (KS) byla vždy „přístavem“ pro všechny skupiny lidí
4. oheň Ducha svatého pro zvěstování evangelia v každý čas a na každém místě
5. bratry a sestry, ať se umíme napomínat v lásce i pravdě a povzbuzovat od lenosti
6. všechny vlažné a zahleděné do tohoto světa, ať se jejich oči otevřou
7. vanutí Ducha svatého na bohoslužbách a na domácích skupinkách
8. povstání zástupu modlitebníků, přímluvců a bojovníků
Joel 2, 12 – 19 přečtěte tento den ve svých shromážděních a vyhraďte i při bohoslužbách zvláštní čas na modlitby.
Modlete se a žehnejte také nejbližším sborům KS na všechny světové strany, ať se tento
den propojí žehnáním napříč celou naší zemí.
Budeme rádi, když nám potom napíšete, jak jste tento modlitební den prožili ve Vašich
společenstvích.
Zpráva ze dne modliteb za KS v květnu
Milá rado KS,
pokoj Vám od Boha Otce našeho pána Ježíše Krista. Děkujeme za povzbuzení k modlitbám. Náš sbor je velmi mladý, byl založen před několika týdny, ale jeho členové jsou Božími služebníky již delší dobu. Připravujeme se na nové obrácené ovečky, které přijdou
mezi nás. V nedělním shromáždění jsme se sjednotili k modlitbám za Křesťanská Společenství a vanutí Ducha Svatého ve všech KS. I přestože nás bylo málo, zapojili jsme se
všichni do modliteb. Modlili jsme se za Vás, vedoucí a za bratry a sestry, abychom všichni
obstáli ve zkouškách, byli vytrvalí, věrní v Pánu Ježíši. Abychom byli horliví a odvážní,
moudří a laskaví a chodili po správných cestách. Abychom měli v srdci lásku jedni k druhým a naplnili Boží vůli. Měli jsme spoustu modlitebních témat, za která jsme se toho dne
modlili a ze srdce jsme se modlili i za celou ČR, za vlivné lidi a instituce. Kéž by i tito lidé
mohli uvěřit v pána Ježíše a odevzdat své životy do jeho rukou. Modlíme se i za KS a radu
KS. Buďme vytrvalí a vše čiňme v lásce a pravdě pro našeho spasitele Pána Ježíše. Pokoj
od Boha Otce našeho Pána Ježíše Krista. 1Kor 13
Gabriela Daňková KS Ostrava
Evangelizace s týmem Carlose Jimeneze
Během června proběhly v mnoha sborech KS evangelizace s kazateli, kteří přijeli na pozvání KS a Apoštolské církve. Celá akce byla připravována rok dopředu spolu s Carlosem

Jimenezem, který již v roce 1999 přivezl do Čech asi 70 latinsko-amerických evangelistů.
Tentokrát to nebylo v takovém počtu kazatelů, ale dle zpráv z jednotlivých sborů, byly
jednotlivé evangelizace jak motivující pro členy tak i oslovující ty, kterým byly určeny.
Nevěřících bylo na shromážděních často hodně pod deset procent. Kazatelé citlivě reagovali na místní potřeby a zaměřovali se i na povzbuzení církve. Jiří Škarvada z KS Žatec
vítal utužení vztahů ve sboru, možnost zapojení všech i prohloubení mezidenominační
spolupráce. V Liberci kazatel na shromážděních vždy asi dvě hodiny sloužil slovy poznání, podle Michala Krchňáka z místního KS často velmi konkrétně. „Slovo bylo spíše pro
věřící než evangelizační, což ovšem většinově odpovídalo potřebám,“ uvedl Krchňák. Petr
Tichý z KS Děčín uvedl, že jeho sbor přijal „naději, že se pohnou některé věci, které se
nehýbaly léta“. Na místní křesťany zapůsobilo, když viděli, že to evangelisté (přijeli jako
rodina) myslí vážně a „že jim nešlo o kázání, ale o to, aby lidé zakusili proměnu“. Lubomír
Ondráček, který akci připravoval, poznamenal, že tým kazatelů, který přijel, byl nejlepší ze
všech dosavadních: „Tým byl kompaktní, služebníci měli veliké nasazení a většinou přijeli
výborně připravení. Většinou šlo o vedoucí velkých sborů, kteří sloužili poměrně malým
skupinám. Reakce z jednotlivých míst byly pozitivní. U některých českých vedoucích jsem
zaznamenal překvapení z příznivých reakcí nevěřících účastníků shromáždění.“
Závěry z letní pastorálky
Letos jsme pastorálku KS začali malou změnou a to tím, že jsem již na neděli pozvali Dna
Drápala aby vyučoval na téma „Pastorace“. V pondělí jsme jako loni měli den vyhrazený
modlitbám a půstu. Úterý bylo opět jako v předchozích letech věnováno zásadním hlasováním o změnách ZD. Od středy jsme pak měli vyučování Alana Vincenta. Tématem byla
„Autorita“. Tak jak už to u Alana bývá téměř zvykem, jeho vyučování postihlo mnohem
větší spektrum křesťanského života. Oproti předchozím rokům, Alanovo vyučování oslovovalo i ty pastory a vedoucí, kteří byli v minulosti k některým jeho tématům rezervovanější. Celkově máme za to, že pastorálka opět prospěla růstu KS jak uvnitř tak navenek.
Závěry z podzimní pastorálky
Na konci října proběhla pastorálka v prostorách KS Praha. Páteční večer měl úvodní slovo
Marek Prosner (Směle přistupujme k trůnu milosti) a v sobotu pak Jakub Limr na téma
„Jak udělat bohoslužby přitažlivé a zároveň nevyprázdnit zvěst“ Doplnil ho Pavel Marván
a Toník Kratochvíl. Pak jsme měli skupiny, na kterých jsme se vzájemně inspirovali, jak
dělat bohoslužby jinak. Jakubovi, Pavlovi i Toníkovi touto cestou děkujeme. Po obědě
jsme pak hlasovali o návrzích, které jsme vám předem zaslali. Výsledky jsou uvedeny
níže.
V pátek byl opět čas osobní služby. Když jsme o tomto bodu programu mluvili na radě,
shodli jsme se, že jsme to prožívali různě. Proto bychom od vás, kteří jste tam byli potřebovali „zpětnou vazbu“, zda vám takový čas vzájemných modliteb nějak prospívá, nebo
zda byste uvítali inovaci. Zašlete to na rada@kaes.cz.
Bylo odhlasováno:
·
Navýšení členského příspěvku CKS na 20,-Kč/člena/měsíc (pro 42, zdržel se 2,
proti 0) Původně jsme jako Rada navrhovali 18,-Kč, ale kolegium navrhlo a
následně schválilo 20,-Kč

·
Rozpočet na příští rok (pro 40, zdržel se 0, proti 0)
·
Způsob placení příspěvků (pro 40, zdržel se 0, proti 0)
Příspěvky se platí podle počtu členů uvedených v dotazníku na začátku roku.
Příspěvky se mohou platit třemi způsoby.
a) Měsíčně, a to vždy do desátého dne měsíce, počínajíc lednem (do 10.1.,10.2……10.12.)
b) Čtvrtletně, a to vždy do desátého dne prvního měsíce čtvrtletí (10.1.,10.4, 10.7, 10.10.)
c) Ročně a to do konce dubna současně s odevzdáním dotazníku.
Informace z Rady
V Církvi bratrské začala fungovat nová Rada a předseda Rady Danda Fajfr. Iniciovali jsme
tedy další setkání Rad KS a CB na začátek dubna. Chceme se poznávat a vzájemně se
povzbudit.
Bylo dokončeno jednání ohledně MS Krupka. Podmínkou pro vyřešení situace bylo,
abychom se jako Rada omluvili za postup, který jsme zvolili. Z naší strany nikdy nešlo o
nějaký špatný úmysl, jen jsme neměli žádné prostředky k takovému řešením, aby bylo
spravedlivé pro všechny. Proto jsme se omluvili a MS Krupka se na konci října zrušila.
Jedna část lidí odešla do JB Jirkov, druhá si vytvořila vlastní skupinu, která se schází bez
příslušnosti k nějaké církvi a poslední skupina se stala členem KS Děčín. Není nám jedno,
že k rozdělení došlo, ale jsme rádi, že nikdo (pokud je nám známo) neodešel do „světa“.
Všem přejeme požehnání.
Nabídka KS Praha
Křestní listy
V minulosti jsme vytiskli větší množství křestních listů a některé sbory o ně měly zájem.
Nyní chystáme nový tisk. Tisk bude na kvalitní karton ofsetem a bude možné na něj dopsat
resp. dotisknout jméno křtěnce nebo i další text.
Vzor v příloze. Pokud byste někdo měl o tyto listy zájem (min. 10 kusů), napište do konce
roku, abychom mohli stanovit náklad. Cena bude určena až podle nákladu, ale bude v řádu
korun.
Základy
Ve sboru KS Praha probíhá už mnoho let kurz Základů křesťanské víry. K tomuto kurzu
jsme vydali knížku, kterou lze použít buď pro samostatný kurz, nebo i pro samostudium.
Autorem je Tomáš Dittrich s týmem. Její cena je 85,- Kč. Pro sbory KS ji nabízíme v ceně
60,- Kč při odběru alespoň 5 kusů a osobním převzetí (např. na pastorálce v únoru). Jinak
připočítáme poštovné a balné
50,- Kč na zásilku.

Změny na sborech v roce 2010
V MS České Budějovice byla ustanovena jako vedoucí Drahomíra Zoulová, se kterou
bude úzce spolupracovat Michaela Kadlecová
V KS Krnov byli ustanoveni tři starší Petr Náhlý, Líba Kulova a Marta Šrutková. Současně si starší vymínili, že se budou nadále scházet se skupinou „poradců“, kteří pomáhali
Zdeňkovi Piatkovi vést sbor doposud
V KS Praha region Střed byl ustanoven Mirek Hoblík. Z důvodu časové kapacity rezignoval na službu staršího David Drapák z regionu Západ.
V KS Klatovy byl do staršovstva byl kooptován Ing. Jan Vašta.
V KS Krnov byl staršovstva uvolněn na vlastní žádost Petr Náhlý.
V KS Horažďovice z důvodu stěhování do zahraničí, byl ze staršovstva uvolněn Michal
Novák.

SEZNAM DUCHOVNÍCH CKS KE DNI 31.12. 2010
Adamík Karel (Zlín), Božovský Tomáš (Praha), Cvejn Jan (Děčín), Čapek Ondřej (Cheb),
Červínek René (Aš), Čunek Martin (Praha), Doležal Karel (Havlíčkův Brod), Fialka Pavel
(Klatovy), Fuček Ivan (Hodonín), Hanzlíček František (Kraslice), Hasa Radomír
(Prostějov), Chaloupek Ivo (Jindřichův Hradec), Jendele Pavel (Přeštice), Joska Tomáš
(Praha město), Kadlec Oldřich (Týn nad Vltavou), Kácha Petr (Praha), Kolegar Pavel
(Jeseník), Krajník Tomáš (Česká Lípa), Kratochvíl Antonín (Ostrava), Kunzmann Otakar
(Praha), Kynčl František (Tábor), Limr Jakub (Hradec Králové), Litera Jaroslav
(Nymburk), Maděra Ivo (Liberec), Marek Josef (Nový Bor), Marek Pavel (Turnov), Marván Pavel (Brno), Matějů Luděk (Třebíč), Mazúch Martin (Olomouc), Miláček František
(Pardubice), Mullen John (PCF), Ondráček Lubomír (Praha), Piatek Zdeněk (Krnov),
Plaňanský Petr (Nymburk), Poborský Miloš (Praha), Provazník Daniel (Rakovník), Provazník David (Nejdek), Rašovský Zdeněk (Praha), Rýgl Petr (Jičín), Řežábek Karel
(Plzeň), Satorie Martin (Horažďovice), Svoboda Pavel (Bystřice nad Pernštejnem), Šiller
Lubomír (Žďár nad Sázavou), Šindelář Zdeněk (Kladno), Šitner Jiří (Brandýs nad Labem),
Škarvada Jiří (Žatec), Štěpánovský Alexandr (Kutná Hora), Šmrha Stanislav (Mariánské
Lázně), Tichavský Jiří (Frenštát pod Radhoštěm), Valehrach Michal (Znojmo), Vaňkát
Petr (Nýrsko), Zima Martin (Krupka), Zoulová Drahomíra (České Budějovice).

SLOŽENÍ RADY CKS
Petr Kácha (pastor v Praze), Karel Řežábek (pastor v Plzni), Marek Prosner, Petr Rýgl
(pastor v Jičíně), Jan Cvejn (pastor v Děčíně).
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Klatovy
Kraslice
Krnov
Krupka
Kutná Hora
Liberec
Mariánské Lázně
Nejdek
Nový Bor
Nymburk
Nýrsko
Olomouc
Ostrava
Pardubice
PCF
Plzeň
Praha
Praha Město
Prostějov
Přeštice
Rakovník
Tábor
Třebíč
Turnov
Zlín
Znojmo
Žatec
Žďár n. S.

pastor
nebo vedoucí
René Červínek
Jiří Šitner
Pavel Marván
Pavel Svoboda
Tomáš Krajník
Drahomíra Zoulová
Jan Cvejn
Jiří Tichavský
Karel Doležal
Ivan Fuček
Martin Satorie
Jakub Limr
Ondřej Čapek
Pavel Kolegar
Petr Rýgl
Ivo Chaloupek
Zdeněk Šindelář
Pavel Fialka
František Hanzlíček
Zdeněk Piatek
Martin Zima
Alexandr Štěpánovský
Ivo Maděra
Stanislav Šmrha
David Provazník
Josef Marek
Petr Plaňanský
Petr Vaňkát
Martin Mazúch
Antonín Kratochvíl
František Miláček
John Mullen
Karel Řežábek
Lubomír Ondráček
Tomáš Joska
Radomír Hasa
Pavel Jendele
Daniel Provazník
František Kynčl
Luděk Matějů
Pavel Marek
Karel Adamík
Michal Valehrach
Jiří Škarvada
Lubomír Šiller

dospělí
13
8
82
16
35
9
77
28
20
12
33
68
15
23
42
7
15
58
7
37
23
74
18
11
22
8
45
10
75
81
13
56
110
521
30
170
8
4
7
7
48
27
40
19
44
2 046

pokřtěné
děti
4
0
11
0
12
0
8
5
0
2
8
8
6
15
10
0
0
10
0
0
1
8
3
5
3
0
16
1
7
19
0
5
30
102
11
25
1
0
0
0
6
1
6
2
9
359

děti

celkem

11
0
49
2
19
10
28
10
19
4
21
18
5
8
23
0
2
24
0
19
14
27
7
3
10
10
29
5
27
36
4
12
81
239
26
35
3
2
0
5
27
18
20
5
32
935

28
8
142
18
66
19
113
43
39
18
62
94
26
46
75
7
17
92
7
56
38
109
28
19
35
18
90
16
109
136
17
73
221
862
67
230
12
6
7
12
81
46
66
26
85
3 340

Hospodaření CKS ČR v roce 2009
VÝNOSY
Příjem pastorálka
M.Prosner služby Telefonica-mobily
Úroky běžného účtu
Dary fyzické osoby
Sbírka kostelní KS jarní shromáždění
Členské příspěvky sborů
Členské příspěvky sborů-1111
Výnosy celkem:

341 027,00
12 835,70
315,54
1 500,00
67 728,00
351 937,00
221 700,00
997 043,24

NÁKLADY
Kancel. vybavení 3-40 tis. Kc
Kancelářské potřeby
Materiál pro děti-služba dětem
Potraviny - rada CKS
Potraviny - pastorálky
Cestovné ostatní
Cestovné Rada CKS
Cestovné hosté - pastorálka letní
Cestovné nadsboroví pastýři
Kopírování
Poštovné
Administrace CKS
Ekonomické služby+poradenství
Internet a WEB
Ostatní služby - režijní
Mandátní smlouvy - M.Prosner
Telefonní poplatky - ostatní
Telefonní poplatky - Radní
Telefonní poplatky - M.Prosner
Telefonní poplatky T.Božovský
Zvukařské práce
Pronájmy sálů - KS jarní společné shromáždění
Organizace-pastorálky letní
Organizace pastorálek
Mzdové náklady DPP
Bankovní poplatky
Členské příspěvky ČEA
Finanční dary+rezerva
Náklady celkem:

31 189,00
2 224,00
712,00
17 369,00
170,00
7 156,00
27 316,00
10 741,90
35 759,00
109,00
486,00
80 120,00
17 765,00
2 025,00
351,00
232 700,00
24 474,68
7 000,00
11 130,00
6 400,00
3 000,00
25 803,00
372 235,00
34 296,00
8 232,00
3 625,31
5 000,00
32 219,00
999 607,89

Celkový přebytek hospodaření za činnost roku
2007:

-2 564,65

AKTIVA K 31.12. 2009:
Pokladna v Kč
běžný účet v Kč
Odběratelé
Náklady příštích období
Aktiva celkem:

0
325988,53
137
55000
381 125,53

PASIVA K 31.12. 2009:
Dodavatelé
Přijaté provozní zálohy-mobily sborů
Ostatní závazky vůči zaměstnancům
Výdaje příštích období
Finanční majetek-1.1.2004
Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let
Hospodářský výsledek
Pasiva celkem:

95226,3
31608
474
8855
165743,95
81782,93
-2564,65
381 125,53

Rozdíl Aktiv a Pasiv:

0,00
Zpracoval Evžen Pekárek

