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JSME KOMPAS

O NÁS

NAŠE MISE

Posláním KOMPASu je sdružovat a podporovat křesťanské podnikatele, manažery,
obchodníky a živnostníky. Společně se modlíme, budujeme osobní vztahy,
poskytujeme si duchovní i duševní podporu, sdílíme zkušenosti a znalosti.

PRO KOHO JSME

NAJDETE NÁS I NA FACEBOOKU.

Rozvoj obchodních, podnikatelských a manažerských schopností
Duchovní podpora jako prevence vyhoření a zvládání stresu
Podpora skupiny při znovunalezení naděje, odhodlání a životní energie
Nenásilné prosazování křesťanských hodnot
Dialog pro řešení palčivých otázek (od práce po vztah k Bohu)

Naše mise se projevuje v pěti hlavních oblastech: 
1.
2.
3.
4.
5.

Chceme prakticky i duchovně podporovat ekonomicky aktivní křesťany. Ať už se jedná
o podnikání nebo zaměstnání, snažíme se propojit pracovní rovinu s tou rodinnou i
duchovní. Sdružujeme, pomáháme, rozvíjíme.
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NAŠE AKTIVITY

SPOLEČNÁ MODLITBA

DNY V TICHU
Zpomalit, zamyslet se, ztišit se. Každoročně pořádáme společné dny v tichu.
Dny v tichu nejsou exerciciemi v pravém slova smyslu. Chceme dát lidem
prostor vystoupit ze starostí a možnost nasměrovat kompas svého života k
Bohu, který má pro situaci každého z nás naději,

VZDĚLÁVÁNÍ

KONFERENCE

DUCHOVNÍ OBNOVA

Modleme se za sebe nazvájem. Každý pátek v 6.30 se na půl hodiny setkáváme
on-line ke společné modlitbě. Chválíme Boha, děkujeme mu a vyprošujeme
požehnání pro lidi v byznysu, aby dokázali věrně následovat Boží vůli a dokázali
zvládat obtíže svého povolání.

Pořádáme semináře a vzdělávací workshopy - a to i online! Zaměřujeme se
témata čistě byznysové, ale také třeba na to, jak zvládat stres nebo zůstat v
kontaktu s Bohem i při velkém vytížení a neutíkáme ani od covidové tématiky.

Každoročně pořádáme jednodenní konferenci, na kterou přijímají pozvání
zajímaví podnikatelé, duchovní i přední odborníci na daná témata. Konferenci
pořádáme pro všechny podnikavé lidi od malých živnostníků přes manažery,
obchodníky po majitele velkých úspěšných firem.

Naší nejstarší akcí je každoroční duchovní obnova na Vranově u Brna. Součástí
duchovní obnovy jsou přednášky, společné modlitby i prostor pro osobní
rozjímání. Témata zahrnují rodinný, duchovní i profesní život.
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SEMINÁŘE 2020

NA CO V PODNIKÁNÍ ZAPOMÍNÁME?

K čemu je vize a strategie firmy? Jak pracovat
s firemními hodnotami? Proč je zásadní
komunikovat se zaměstnanci?

vedl Martin Gebauer

TEMPLETONŮV PLÁN

Templeton se držel 21 základních pravidel, které ho
dovedly k úspěchu, růstu a štěstí. Prozkoumejme je
společně a poznejme jeho zásady.

vedl Marek Chvátal

CESTA K CHARAKTERU

Usilujete o to, aby byl Bůh na prvním místě ve vašem
životě, ale nevíte, zda se vám to daří? Seminář se
zamýšlí nad hlubšími hodnotami na příkladech.

vedl Jiří Jemelka

KŘESŤAN DOBRÝM MANAŽEREM

Pracujete jako manažer, obchodník nebo podnikáte a
kladete si dokola otázku, zda lze vůbec takové
povolání skloubit s křesťanstvím?

vedl Ota Pacholík | odloženo
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MANAŽERSKÉ KONZULTACE

NENECHTE SI UJÍT NOVÉ SEMINÁŘE!

PODNIKÁNÍ VS. KORONAVIRUS

Vezměme tuto situaci jako výzvu a hledejme již dnes
řešení. Workshop je vedený investičním stratégem
Martinem Gebauerem.

vedl Martin Gebauer

SPRÁVNÝ LEADERSHIP

Jaký vliv má leadership na výkonnost firmy? Dovedli
byste motivaci lidí měřit a dál s ní pracovat?
Otevřeme nový dialog o vedení lidí a leadershipu.

vedl Martin Gebauer

vyslechneme vás a budeme hledat vaše potřeby
seznámíme vás s platnými principy efektivního podnikání
pojmenujeme chyby a navrhneme konkrétní řešení

JIŘÍ JEMELKA, PŘEDSEDA KOMPASU, ZAKLADATEL J.I.P. PRO FIRMY
MARTIN GEBAUER, INVESTIČNÍ STRATÉG

Vzdělávání v byznysu letos doplnily i mimořádné konzultace. Kvůli protipandemickým opatřením
se některé firmy dostaly do nových situacích a čelily novým výzvám. Konzultanti pomáhají hledat
nové cesty, jak se vypořádat s novými podmínkami, jak správně nastavit procesy ve firmě a jak
ve výzvě vidět příležitost. Konzultace přes online systém Webex budou probíhat i v roce 2021.

S čím můžeme pomoct:

Našimi předními konzultanty jsou:

5

https://krestanskypodnikatel.cz/


Přes všechny překážky se nám v létě podařilo zorganizovat strategický workshop. Výsledkem
je ale mnohem víc než nové logo. Ujasnili jsme si především vlastní pozici, kam směřujeme a
koho chceme vést. Chceme nabízet prostor pro setkávání, rozvoj a modlitbu. Abychom toho
dosáhli, plánujeme nové vzdělávací i duchovní akce. 

Chceme klást větší důraz na společnou modlitbu. Kromě pravidelných duchovních obnov a
dnů ztišení přidáváme společné ranné modlitby každý pátek. Společně tak rozjímáme a
připravujeme se na nadcházející výzvy i duchovně.

Na podporu společného vzdělávání připravujeme novou aktivitu pod vedením Martina
Gebauera. Díky pravidelnému setkávání v menších, uzavřených skupinách chceme dosáhnout
důvěrného a bezpečného prostředí, kde se společně můžeme zlepšovat v emoční inteligenci,
zvýšení kompetencí a navzájem se podpořit v osobním i profesním růstu. Přínos fora by se
měl promítnout do rodinného i pracovního života účastníků. Jde o desítky let vyzkoušený
model doprovázení, kterým profesionálně provádí mezinárodní společnost YPO.

STRATEGICKÉ ZMĚNY

STRATEGICKÝ WORKSHOP

NOVÁ IDENTITA KOMPASU
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NAŠE PLÁNY NA ROK 2021

KONFERENCE VELEHRAD

Proč jste v byznysu? Je to pouhý zdroj obživy? Děláte to jen pro pocit svobody?
Objevte s námi hloubku přijímání a dávání, kterou byznys nabízí. Podívejme se na úskalí
nesouladu života, kdy podnikáme, ale víra je jakoby překážkou. Inspirujte se od těch, kteří
dovedou šikovně rozdělit úkoly, aby nakonec prospíval jejich byznys jako celek. Pojeďte s
námi na konferenci pro lidi v byznysu.

BASE CAMP

Termín: 29. května 2021
Místo: online

Byznys akce pro studenty a mladé. Skvělí lídři, manažeři a podnikatelé chtějí předat své
jedinečné know how. V čem je jedinečné? Jsou to poctiví křesťané, kteří se perou se životem
podle pravidel. Během čtyř dnů prozkoumáme možnost politiky, byznysu a podnikání a
budeme hledat cestu, kudy se vydat v profesním životě. Mezi hosty našeho Base Campu
figurují české osobnosti politiky, církve i byznysu jako například Pavel Bělobrádek, Jaroslava
Valová nebo Tomáš Holub.

Termín: léto 2021
Místo: online

KOMPAS FORUM

Připravujeme nový koncept pro uzavřené skupiny, ve kterých budeme sdílet, co je v našem
životě aktuálně důležité či palčivé. Chceme dosáhnout důvěrného a bezpečného prostředí,
kde nejde o udílení rad, ale spíše o přijetí, vyslechnutí, vyjádření přání i obav. Cílem je
zdokonalování v emoční inteligenci, zvýšení kompetencí a osobní růst. Forum má kladné
dopady jak na práci, tak rodinný život. Termíny budou upřesněny.

Termín: pravidelné setkávání
Místo: Olomouc
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STAŇTE SE ČLENY KOMPAS A NENECHEJTE SI
UJÍT NAŠE AKCE V ROCE 2021.

Klikněte zde a registrujte se >
Klikněte zde a finančně podpořte naše aktivity >

DNY ZTIŠENÍ

Dny v tichu nabízí možnost, jak se zatavit a rozjímat o svém směřování i duchovních
otázkách. Na místě je připravena důvěrná osoba, se kterou je možné palčivá témata probrat.
Společně pak hledají cestu, jak se s překážkou v osobní či profesní oblasti vyrovnat.

Termín: 10. - 14. července 2021
Místo: Svatý Hostýn

SEMINÁŘE A WORKSHOPY

I v následujícím roce pro vás chystáme semináře a workshopy. Budeme se zabývat tématy
leadershipu, křesťanských hodnot a odolnost v obtížných situacích. Jako doplnění mají
členové KOMPASu také možnost využít individuální konzultace.

Termín: bude upřesněno
Místo: prezenční i online

SPOLEČNÁ MODLITBA

Každý pátek v 6.30 se na půl hodiny setkáváme on-line ke společné modlitbě. Chválíme Boha,
děkujeme mu a vyprošujeme požehnání pro lidi v byznysu, aby dokázali věrně následovat Boží
vůli a dokázali zvládat obtíže svého povolání. Myslíme především na těžké případy
podnikatelů, kteří se nyní vinou epidemie dostali do vážné krize. Setkáváme se pomocí
programu Webex.

Termín: každý pátek 6:30
Místo: online
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KAM DÁL?

STAŇTE SE ČLENEM

REGISTRUJTE SE
Base Camp >
Dny ztišení >
Konference Velehrad >

Přihlaste se >
Darujte >
Napište nám >

BUĎTE V OBRAZE
Přihlaste se k newsletteru >
Sledujte Facebook >
Přejděte na náš web >
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v plnem rozsahu´
31.12.2020 (v celych tisících Kc)´ ˇ

06725481

KOMPAS Krestansky podnikatel z.s.ˇ ’ ´

Holicka  170´

Hodolany

77900

spolek

poradaní duchovních cvicení a odbornych seminaru ˇ ´ ´ ˇ ´ ´ ˇ ˚

24.3.2021

604308811

Oznac.ˇ
B.      
B. II.  
B. II.1.
B.III.  
B.III.1.
      3.
        

Oznac.ˇ
A.      
A. II.  
      1.
      2.
      3.
B.      
B. IV.  
      2.
        

AKTIVA
Kratkodoby majetek celkem (B.I.+B.II.+B.III.+B.VI.)´ ´
Pohledavky celkem (souc. B.II.1. az B.II.19.)´ ˇ ˇ
Odberateleˇ ´
Kratkodoby financní majetek celkem (souc. B.III.1. az B.III.7.)´ ´ ˇ ˇ ˇ
Penezní prostredky v pokladneˇ ˇ ˇ ˇ
Penezní prostredky na uctechˇ ˇ ˇ ´ ˇ
AKTIVA CELKEM (A. + B.)

PASIVA
Vlastní zdroje celkem (A.I.+A.II.)
Vysledek hospodarení celkem (souc. A.II.1. az A.II.3.)´ ˇ ˇ ˇ
Ucet vysledku hospodarení´ ˇ ´ ˇ
Vysledek hospodarení ve schvalovacím rízení´ ˇ ˇ
Nerozdeleny zisk, neuhrazena ztrata minulych letˇ ´ ´ ´ ´
Cizí zdroje celkem (B.I.+B.II.+B.III.+B.VI.)
Jina pasiva celkem (souc. B.IV.1. az B.IV.2.)´ ˇ ˇ
Vynosy prístích období´ ˇ ˇ
PASIVA (A. + B.)

Zacatek obd.ˇ ´
    150
     10
     10
    140
     13
    127
    150

Zacatek obd.ˇ ´
    124
    124
      0
     15
    109
     26
     26
     26
    150

Konec obd.
    308
     24
     24
    284
      1
    283
    308

Konec obd.
    250
    250
    126
      0
    124
     58
     58
     58
    308

Vytvoreno v programu FORM studio - www.kastnersw.czˇ
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v plnem rozsahu´31.12.2020 (v celych tisících Kc)´ ˇ

06725481

KOMPAS Krestansky podnikatel z.s.ˇ ’ ´

Holicka  170´

Hodolany

77900

spolek

poradaní duchovních cvicení a odbornych seminaru ˇ ´ ´ ˇ ´ ´ ˇ ˚

24.3.2021

604308811

Oznaceníˇ
A.  I.  
      1.
      6.
        

Oznac.ˇ
B. II.  
      3.
      4.
B.III.  
        

C.      
D.      

NAKLADY´

Spotreb. nakupy a nakupovane sluzby (A.I.1. az A.I.6.)ˇ ´ ´ ˇ ˇ
Spotreba materialu, energie a ostat. neskladovanych dodavekˇ ´ ´ ´
Ostatní sluzby ˇ
NAKL. CELK.(A.I.+A.II.+A.III.+A.IV.+A.V.+A.VI.+A.VII.+A.VIII.)´

VYNOSY´

Prijate príspevky (B.II.2. az B.II.4.)ˇ ´ ˇ ˇ ˇ
Prijate príspevky (dary)ˇ ´ ˇ ˇ
Prijate clenske príspevkyˇ ´ ˇ ´ ˇ ˇ
Trzby za vlastní vykony a za zbozíˇ ´ ˇ
VYNOSY CELKEM (B.I.+B.II.+B.III.+B.IV.+B.V.)´

Vysledek hospodarení pred zdanením ´ ˇ ˇ ˇ
Vysledek hospodarení po zdanení´ ˇ ˇ

Hlavní cin.̌
    422
      3
    419
    422

Hlavní cin.̌
    486
    406
     80
     62
    548

    126
    126

Hosp. cin.ˇ
      0
      0
      0
      0

Hosp. cin.ˇ
      0
      0
      0
      0
      0

      0
      0

Celk. cin.̌
    422
      3
    419
    422

Celk. cin.̌
    486
    406
     80
     62
    548

    126
    126

Vytvoreno v programu FORM studio - www.kastnersw.czˇ
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