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Úvodem 
 

Váţení přátelé, 

 

předkládáme vám přehled o činnosti české pobočky Mezinárodního křesťanského velvyslanectví 

Jeruzalém (ICEJ) za rok 2009. Tento rok znamenal významný předěl v dosavadní patnáctileté 

historii, neboť jsme v jeho průběhu získali tříletý grant Ministerstva školství, mládeţe 

a tělovýchovy na projekt přednášek o antisemitismu a holocaustu na školách, který dostal název 

„Centra vzdělávání a dialogu“. Protoţe tento projekt současně umoţňuje zaměstnat několik 

regionálních pracovníků a předpokládá vznik regionálních center, představuje významné posílení 

naši kapacity a příleţitost vstoupit do nové etapy rozvoje. 

 

Vzdělávací činnost na školách tak bude v následujících třech letech tvořit dominantní část naší 

domácí agendy. Ke konci loňského roku jsme měli asi 30 vyškolených lektorů a pracujeme na 

získání dalších kvalitních spolupracovníků. Několik z nich bude zaměstnáno na pozicích 

regionálních koordinátorů. Od září pracuje na projektu Center vzdělávání a dialogu placený řídicí 

tým ve sloţení Mojmír Kallus (manaţer projektu), Karel Sedláček (národní koordinátor), Vít Skála 

(finanční manaţer, na poloviční úvazek) a Jaroslav Sloboda (asistent, na ¾ úvazek).  

 

V loňském roce jsme se opět zúčastnili s 80 studenty z českých škol Pochodu ţivých v Osvětimi, 

tentokrát s finanční podporou Visegrádského fondu. Vedle tradičních slovenských partnerů ICEJ 

SK a Chevra jsme poprvé spolupracovali s maďarskou ţidovskou organizací Az Élet Menete 

Alapítvány.  

 

Hlavní veřejná shromáţdění v Praze, Brně, Valašském Meziříčí, Prostějově a Karlových Varech 

pokračovala i v loňském roce a upevnila své jiţ tradiční postavení. Díky partnerství s hl. m. Prahou 

jsme mohli naši největší akci „Všichni jsme lidi“ rozšířit o mezinárodní konferenci o soudobém 

antisemitismu. 

 

Práce naší pobočky je stabilizovaná, jsme schopni plnit všechny své finanční závazky a zejména 

přispívat na projekty, které přímo pomáhají v Izraeli. Můţeme tak být zdrojem poţehnání 

ţidovskému národu, coţ je naším hlavním posláním. Od loňského roku má česká pobočka zástupce 

také v sedmičlenné celosvětové správní radě ICEJ v Jeruzalémě, coţ představuje mezinárodní 

ocenění práce nás všech.   

 

Chtěl bych proto poděkovat všem spolupracovníkům, členům výkonného výboru, lektorům 

a mnohým dobrovolníkům, kteří velmi obětavě a mnohdy bez nároku na odměnu odvedli velké 

mnoţství práce. Nemenší poděkování patří také všem dárcům a sponzorům, kteří nám v loňském 

roce přispěli jakoukoli částkou. Bez nich bychom své poslání nemohli plnit. 

 

Mojmír Kallus, předseda ICEJ ČR 
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Poslání ICEJ 
 

Česká pobočka je součástí mezinárodní organizace ICEJ se sídlem v Jeruzalémě a v ČR byla 

zaregistrována ministerstvem vnitra jako organizace s mezinárodním prvkem. Reprezentuje zde cíle 

ICEJ a umoţňuje našim občanům, aby se podíleli na celosvětové činnosti této organizace. Je 

finančně i programově samostatná, přičemţ jedním z členů jejího Širšího výboru (správní rady) je 

vţdy zástupce ICEJ z Jeruzaléma. Předseda české pobočky je zároveň členem mezinárodní 

Asociace ICEJ a Správní rady ICEJ v Jeruzalémě, která je vrcholným řídícím orgánem této 

celosvětové organizace. 

 

ICEJ od roku 1980 praktickým způsobem pomáhá potřebným v Izraeli a současně se snaţí 

informovat, vzdělávat a inspirovat křesťany i širokou veřejnost po celém světě, aby se postavili do 

cesty vzrůstající vlně nepřátelství a antisemitismu pozvedající se proti ţidovskému státu.  

 

Cílem ICEJ je vyvíjet křesťanskou charitativní a vzdělávací činnost, zejména: 

 

 projevovat zájem o ţidovský národ a obnovený stát Izrael a být zdrojem potěšení podle slov 

proroka Izaiáše 40:1 „Potěšujte, potěšujte můj lid, říká váš Bůh“; 

 připomínat křesťanům, aby se modlili za Jeruzalém a za izraelskou zemi; 

 usilovat o to, aby se veřejnost mohla dozvědět, co se děje v Izraeli, a prakticky se poznávat 

s příslušníky ţidovské menšiny v jednotlivých zemích; 

 ve spolupráci s místními ţidovskými komunitami a dalšími organizacemi pořádat solidární 

akce proti rostoucí vlně globálního antisemitismu;  

 podporovat křesťanské vůdce, církve a organizace, aby se ve svých zemích účinně zastávali 

ţidovského lidu; 

 pracovat ve prospěch smíření mezi Araby, Ţidy a ostatními občany a obyvateli izraelské 

země. 

 

ICEJ nezastupuje ţádnou vládu, denominaci, církev, organizaci, skupinu nebo politickou stranu. 

Zastupuje pouze své členy. ICEJ vyvíjí svou činnost po celém světě prostřednictvím svého ústředí 

v Jeruzalémě a dále pracovních skupin a poboček ve více neţ 60 zemích. Tato činnost je zaměřena 

zejména na tři oblasti: 

 

 veřejná: podpora Ţidů a Izraele, aktivní vystupování ve společnosti proti antisemitismu; 

 humanitární: pomoc potřebným v Izraeli i v jednotlivých zemích, pomoc při imigraci Ţidů 

do Izraele; 

 vzdělávací: přednášky v církvích a pro veřejnost, organizování seminářů a konferencí, 

publikační činnost.  

 

Česká pobočka ICEJ získává finanční příspěvky a granty od domácích i zahraničních sponzorů, 

dárců a poskytovatelů a v souladu se svým statutem je poskytuje, daruje nebo zapůjčuje k realizaci 

konkrétních projektů ve zmíněných oblastech. 
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Zpráva o činnosti 
 

Česká pobočka ICEJ měla v roce 2009 svou hlavní kancelář v Praze. Od července jsme se 

přestěhovali na novou adresu Komárkova 4 v Praze 4 - Roztylech. Kancelář je dostupná kaţdý 

pracovní den. Brněnská regionální kancelář funguje na dobrovolné bázi pod vedením Milady 

Sedlákové a valašské zastoupení vedou Jindřich Kimler a Radomír Hubálek. V červnu byla 

slavnostně otevřena další regionální kancelář v Českých Budějovicích, jejímţ vedením byla 

pověřena Alice Michalcová. 

 

V Praze pokračují kaţdý týden pravidelná modlitební setkání členů a přátel ICEJ. V Brně probíhají 

pravidelná setkání jednou za dva týdny při studiu Tóry v rámci programu „Strom ţivota“ a dále při 

společných oslavách hlavních ţidovských svátků, případně přednáškách na aktuální témata. 

Valašská pobočka pořádá jednou měsíčně společná setkání s místním klubem České společnosti 

přátel Izraele v Přerově. Vedoucí této pobočky se navíc v uplynulém roce začali pravidelně měsíčně 

scházet se zástupci místních církví ve Valašském Meziříčí k neformálním modlitbám za občany 

města, za jednotu křesťanů a za Izrael. V Českých Budějovicích vznikl tým, který v průběhu roku 

pořádá různé akce pro křesťanskou komunitu i veřejnost. 

 

Hlavním komunikačním nástrojem ICEJ zůstává dvouměsíčník „Slovo z Jeruzaléma“, který je 

zasílán jako klubový časopis kaţdému podporujícímu členu. Časopis je určen také pro slovenské 

členy a přátele ICEJ, na Slovensku se distribuuje a občas v něm vycházejí příspěvky ve slovenštině. 

Kromě klasické tištěné podoby existuje verze internetová na adrese www.icej.cz. Obě formy se 

vzájemně doplňují a liší se účelem: na internetu je kladen důraz na aktuální informace a rychlé 

zpravodajství včetně komentářů, pro tištěnou podobu je důleţitá také grafická úprava a vycházejí 

v ní další články, které se na internetu neopakují. Kromě toho provozujeme na internetu samostatné 

stránky věnované nejvýznamnějším projektům: 

www.vsichnijsmelidi.cz  

www.konferencesmireni.cz. 

 

Také v loňském roce jsme spolupracovali s mnoha dalšími organizacemi. Spolupráce s Ţidovským 

muzeem v Praze a Terezínskou iniciativou se dostala na novou úroveň partnerství díky projektu 

„Center vzdělávání a dialogu“.  

 

V souvislosti s grantovou činností pokračují úspěšné kontakty s Nadačním fondem obětem 

holocaustu, Českou radou pro oběti nacismu, Sdruţením osvobozených politických vězňů 

a pozůstalých, Nadací Konrada Adenauera, Ministerstvem kultury – odborem církví a Úřadem 

vlády ČR.  

 

Nadále udrţujeme kontakty s vybranými médii, zejména s Českým rozhlasem 6, Čro 3 – Vltava, 

Rádiem Proglas a Trans World Radio a s internetovým serverem Křesťan dnes. 

 

http://www.icej.cz/


Výroční zpráva ICEJ ČR 2009 

 

5 

Následuje přehled činnosti za loňský rok podle hlavních oblastí: 

 

1. Veřejná činnost: aktivita ve společnosti 
 

Izrael a my - Brno 

 

Při příleţitosti Dne památky obětí holocaustu pořádá brněnská kancelář pod vedením Milady 

Sedlákové kaţdoročně přednáškový a diskusní pořad pod názvem „Izrael a my“. Hlavními hosty 

v lednu 2009 byli izraelský velvyslanec Jaakov Levy, který hovořil o aktuální situaci Izraele po 

operaci v Gaze. Na setkání dále promluvil bývalý brněnský primátor Petr Duchoň, Dr. Ivo Svoboda 

z Univerzity obrany a předseda ICEJ ČR Mojmír Kallus. Debata, kterou jiţ tradičně moderoval Petr 

Brod, se jako jiţ tradičně těšila velkému zájmu zhruba dvou stovek občanů.  

 

Chaverut – týdny přátelství ve Valašském Meziříčí 

 

Ve Valašském Meziříčí se jiţ popáté konal cyklus přednášek pod názvem „Chaverut – Přátelství“, 

který organizuje Jindřich Kimler a Radomír Hubálek z valašské kanceláře ICEJ ve spolupráci 

s místními církvemi, ţidovskou obcí a městským úřadem. Konaly se tři akce pro veřejnost, kaţdá 

s jiným zaměřením. Při příleţitosti vernisáţe výstavy Ţidovského muzea v Praze o Anně Frankové 

jsme vzpomněli tragické historie holocaustu. Pamětník pan Oldřich Stránský vyprávěl ze svých 

vlastních vzpomínek o vyhlazení „rodinného tábora“ v Birkenau, největší vraţdě českých občanů 

v dějinách. V následujícím týdnu přednášel křesťanům vedoucí finské pobočky ICEJ Juha Ketola 

o tom, proč křesťané podporují Izrael. Cyklus vyvrcholil společensko-diskusním pořadem s názvem 

Izrael dnešních dnů na zámku Ţerotínů za účasti izraelského velvyslance Jaakova Levyho, 

europoslankyně Jany Hybáškové, a poslankyně PČR Hany Orgoníkové. Program svým 

vystoupením doplnila hudební skupina Létající rabín.  

 

Všichni jsme lidi 

Při příleţitosti dne Jom ha-Šoa se v praţské Valdštejnské zahradě konal v dubnu šestý ročník 

veřejného shromáţdění proti antisemitismu „Všichni jsme lidi“. Tentokrát byl doplněn opět 

o „Pochod dobré vůle“ a navíc o mezinárodní konferenci o soudobém antisemitismu. Celá tato série 

akcí byla uspořádána v partnerství a za finanční podpory Hlavního města Prahy pod názvem 

„Evropa proti antisemitismu a neonacismu – Praha 2009“.  

Konference se věnovala jak domácí scéně, tak situaci ve světě. Promluvili na ní izraelský 

velvyslanec Jaakov Levy, analytik z Jeruzaléma Manfred Gerstenfeld, vedoucí křesťanského 

oddělení Jad Vašem Susanna Kokkonen, ředitel Ţidovského muzea v Praze dr. Leo Pavlát a Zbyněk 

Tarant ze Západočeské univerzity v Plzni. Debatu moderoval novinář Jefim Fištejn.  

V pořadí jiţ druhý ročník „Pochodu dobré vůle“ byl pojat daleko velkoryseji neţ v předchozím 

roce: jeho integrální součástí se stala monumentální tanečně hudební scénická performance, která 

v řeči srozumitelných symbolů s odkazy na příběh ţidovského národa a Izraele vypravovala 

o proměně beznaděje v naději. Tato rozsáhlá akce, jejíţ choreografii připravil šéf baletu ostravského 

Moravskoslezského národního divadla, se uskutečnila díky velice intenzivní spolupráci s křesťany 

z Ostravy a neúnavné koordinaci Petry Šustrové. Veřejnoprávní televize přiznala pochodu 100 aţ 

200 lidí – ale jen účinkujících bylo 150. Střízlivý odhad činí kolem 600 osob včetně zapojených 

umělců, s připojujícími se turisty se mohl dav rozrůst do počtu 800 hlav.  

Vlastní shromáţdění ve Valdštejnské zahradě, které jiţ tradičně moderovala Veronika Sedláčková, 

pozdravil předsedu senátu Přemysl Sobotka, dále promluvila nositelka státní medaile Za zásluhy 

a pamětnice přeţivší Osvětim Marta Kottová, tajemník Federace ţidovských obcí Tomáš Kraus, 

který přítomné seznámil s výsledky monitoringu antisemitských projevů v České republice v roce 
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2008, poslankyně Evropského parlamentu Jana Hybášková, izraelský velvyslanec v ČR Jaakov 

Levy a mezinárodní ředitel ICEJ Jürgen Bühler. Hudební doprovod zajistil izraelský etnický 

hudebník Yair Dalal a tři další muzikanti. Na závěr Mojmír Kallus představil Praţskou výzvu „Stop 

antisemitismu a neonacismu“, kterou pak přečetl předseda Senátu Přemysl Sobotka 

 

Konference České Budějovice pro Izrael  

Místní tým koordinovaný Alicí Michalcovou připravil v Českých Budějovicích druhý ročník 

konference, která navázala na konferenci smíření uskutečněnou v roce 2008. Hlavním řečníkem byl 

německý novinář a teolog Johannes Gerloff, dále měla slovo Krista Gerloffová a Mojmír Kallus. 

Hlavní část proběhla v sobotu 6. 6. ve sboru Církve bratrské, Johannes dále kázal v neděli ve sboru 

BJB a Cesta ţivota. Hlavní části se zúčastnilo cca 50 – 100 účastníků. V rámci konference byla 

otevřena nová regionální kancelář ICEJ. Oficiálními členy nové skupiny jsou Alice Michalcová 

(vedoucí), Martin Slunečko, Bohumil Novotný a Eva Němcová.  

 

Den pro Izrael v Prostějově 

V Prostějově se konal ve spolupráci s Městským úřadem další ročník Dne pro Izrael, tentokrát 

v rozšířené podobě. V sobotu 24. 10. v kulturním domě Duha proběhlo hudební vystoupení ţáků 

ZUŠ Němčice nad Hanou a přednáška Jiřího Richtera, předsedy sdruţení Olam – Společnost 

Judaica Holešov, o ţidovství a jeho náboţenství. V neděli 25. 10. v prostorách přednáškového sálu 

Národního domu vystoupila taneční skupina Rut, která předvedla ukázky tanců váţících se 

k ţidovským svátkům. Vystoupení doprovodila komentářem umělecká vedoucí skupiny Eva 

Štefková. Následovalo vystoupení ţačky SZŠ Lucie Ţidové, která představila svou vítěznou 

povídku „Já a válka“, která byla oceněna v soutěţi literárních a historických prací pořádané 

Památníkem Terezín. Povídka byla otištěna v Prostějovských listech. Na závěr programu 

informoval novinář Johannes Gerloff o současné situaci Izraele v historickém kontextu. Jeho 

přednáška byla doplněna besedou s dotazy posluchačů. Akce se celkově zúčastnilo asi 100 osob, 

mezi nimi ţáci středních a základních škol. Tak se v rámci této akce poprvé realizoval workshop 

financovaný z projektu Center vzdělávání a dialogu. Byla navázána spolupráce s ředitelkou Střední 

zdravotnické školy a získány kontakty na tři místní gymnázia. 

 

Křišťálová noc – Karlovy Vary 

V neděli 8. listopadu proběhl v kině Drahomíra šestý ročník tradičního pietního setkání 

u příleţitosti nacistického pogromu. Zahájil ho předseda karlovarské ţidovské obce pan Rubin, 

který přečetl ukázky z knihy německého autora, jenţ zaţil „křišťálovou noc“ v Karlových Varech. 

Poté byl promítnut 20 minutový dokument Jad Va-šem s českými titulky a nato přečetla studentka 

gymnázia Ostrov úvahu „Strach“ motivovanou záţitky z cesty do Osvětimi. Na závěr přednesl 

Mojmír Kallus informaci o současných formách antisemitismu s příklady konkrétních projevů za 

poslední rok. Zpěvem doprovodila celý program Monika Ţáková. Program byl dosud nejlépe 

připravený a také účast byla historicky největší, nejméně 80 lidí. Z gymnázií Ostrov a Karlovy Vary 

se zúčastnilo celkem 38 studentů.  

 

Národy světa píší Bibli 

Po celý rok jsme pokračovali na různých místech v projektu „Národy světa píší Bibli“. Koordinaci 

má na starosti Darina Sedláčková. 

 

Přednášky v Muzeu hl. m. Prahy 

Ve spolupráci s Muzeem hlavního města Prahy jsme uskutečnili opět sérii přednášek pro veřejnost 

o Jeruzalému. Přednášky realizovala Lenka Veselá. 
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2. Sociální a humanitární činnost: pomoc Židům 
 

Členové ICEJ Praha se nadále jako dobrovolní pomocníci účastní pravidelných schůzek sociálního 

oddělení praţské ţidovské obce vedených paní Rut Sidonovou. Pomoc, na které se podílíme, má 

nejčastěji podobu návštěvy starých a nemocných osob, přípravy a roznášení dárků a aktuální 

pomoci potřebným. Této práce se účastní zejména Zdena Brázdilová, Boţena Dokoupilová, Květa 

Hloušková, Eva Macková, Darina Sedláčková, Dana Váchová a Milada Vlasáková.  

 

Po celý rok pokračovala podpora dvou specifických projektů sociální pomoci v Izraeli: Denní 

centrum Emanuel v Samaří a středisko Keren Or pro ohroţenou mládeţ v Sderotu. Sderot jsme téţ 

osobně navštívili a rozvíjíme kontakty s vedoucím střediska Yigalem Levim, kterému jsme osobně 

předali dar českých křesťanů.  

 

3. Osvětová činnost: hlas do církve 
 

Mojmír Kallus přednášel v křesťanských sborech v Kutné Hoře, Nymburce, Liberci, Jičíně, 

Přerově, Brně a Praze. Tlumočil také přednášku Johannese Gerloffa v Přerově a v Brně. 

 

Milada Sedláková vystoupila s Evou Kopřivovou s přednáškami a hudebním programem v několika 

sborech a dále vystupovaly na řadě akcí pořádaných ţidovskými obcemi. Hudební doprovod 

zajistily na akcích ICEJ v Brně, Valašském Meziříčí a Českých Budějovicích a rovněţ na 

konferenci Chevry v Ţilině.  

 

V přerovském klubu ČSPI a ICEJ se konala pravidelná setkání, jichţ se zúčastnili hosté 

z ţidovských komunit.  

 

V srpnu se někteří členové zúčastnili tradiční konference přátel Izraele pořádané organizací Chevra 

v Ţilině. 

 

Ve sboru Slezské evangelické církve v Bystřici nad Olší se uskutečnil v září Den pro Izrael 

s bohatým programem, který připravil Jaroslav Rusz.  

 

V předvečer Dnu modliteb za pokoj Jeruzaléma počátkem října jsme zorganizovali jiţ třetí pracovní 

setkání pro členy a přátele ICEJ nazvanou „Konference modliteb a vyslání“. Po dopoledních 

modlitbách jsme se věnovali především praktickým otázkám spojeným s přednáškami na školách. 

Setkání se zúčastnilo několik desítek aktivních členů, mezi nimi nových lektorů ICEJ z celé 

republiky, a také několik zástupců partnerských organizací. Diskuse byla věnována zejména 

novému projektu Center vzdělávání a dialogu. 

 

V rámci projektu Strom ţivota (výklady Tóry pro křesťany) pokračuje rozesílání elektronických 

verzí výkladů v průběhu roku podle aktuálního čtení. Texty připravuje Mojmír Kallus, administraci 

zajišťuje Alena Navrátilová v Brně. Počet odběratelů tohoto cyklu převyšuje 330 osob. 
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4.  Vzdělávací projekty 
 

Centra vzdělávání a dialogu 

Vzdělávací projekt pro základní a střední školy na téma rasových předsudků, konkrétně 

antisemitismu a holocaustu, který dostal název „Světlo paměti“, byl jako pilotní zahájen jiţ dříve. 

V prvním pololetí roku 2009 bylo uskutečněno 60 přednášek díky grantu České rady pro oběti 

nacismu. V průběhu jarních měsíců jsme byli vyrozuměni o tom, ţe jsme získali tříletý grant 

MŠMT v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost pro projekt nazvaný 

„Centra vzdělávání a dialogu“. Jeho klíčovou částí je vzdělávání lektorů a provádění přednášek 

„Světlo paměti“. 

 

V září proběhlo školení lektorů ve Vzdělávacím a kulturním centru Ţidovského muzea v Praze 

(VKC). Lektoři, kteří úspěšně absolvovali písemnou zkoušku, získali certifikát opravňující je 

k přednáškám na školách. V současné době máme 30 akreditovaných lektorů z celé republiky. 

V listopadu se díky spolupráci s Jad Va-šem uskutečnil pro tyto lektory mimořádný seminář s paní 

Chavou Baruch, která je odbornicí na výuku holocaustu a seznámila nás s nejnovějšími světovými 

trendy a pedagogickými poznatky. 

 

Lektoři zahájili na sklonku roku jiţ přednáškovou činnost. Celkem bylo do konce roku přednáškami 

a workshopy osloveno více neţ 1300 ţáků. 

 

Uskutečněním přednášek však projekt nekončí. Jeho hlavní kvalitativní přínos spočívá v moţnosti 

navázat se školami partnerskou spolupráci. Jiţ jsme úspěšně navázali kontakty s Gymnáziem 

Ostrov n/O, Kutná Hora a Lipník n/B. Cílem projektu je postupně vytvořit pro vybrané školy 

metodický materiál, který bude zaloţen na poznatcích odborných institucí (vedle těch domácích 

jsme jiţ zahájili spolupráci přímo se školou studia holocaustu při Jad Va-šem) a současně bude 

obsahovat reálie z místa a výsledky aktivit ţáků dané školy.  

A v neposlední řadě počítáme s tím, ţe zahájíme dialog se zřizovateli škol, tedy místní a krajskou 

samosprávou. ICEJ má jedinečnou pozici v tom, ţe budeme mít vyškolené a motivované 

pracovníky po celé republice a můţeme tvořit most mezi domácími i zahraničními odbornými 

institucemi, které se zabývají problematikou antisemitismu a rasových předsudků, školami 

a místními úřady, které mají povinnost se těmito patologickými jevy zabývat. Budeme iniciovat 

diskusní „kulaté stoly“, u kterých bude moţné reagovat na konkrétní poznatky a potřeby z terénu, 

spojit je s odbornými znalostmi a v neposlední řadě také nabídnout naše pracovníky jako „lidské 

zdroje“, které mohou k řešení problému přispět. Tento systém práce by měl zůstat zachován i po 

skončení tříletého období financování projektu. Chceme být v jednotlivých regionech trvale 

přítomni a toto téma neustále připomínat.  

Celá tato komplexní práce bude soustředěna do jednotlivých center, která ponesou název „Centra 

vzdělávání a dialogu“. Grant umoţní kromě pořízení základního vybavení těchto center hradit 

částečný pracovní úvazek pro jednoho koordinátora, kterého vybereme z nejaktivnějších lektorů. 

Tím se nám otevírá moţnost nabídnout částečné nebo i plné zaměstnání schopným lidem, kteří by 

z existenčních důvodů nemohli tuto práci dělat pouze na dobrovolné bázi. V současné době 

předpokládáme postupný vznik center ve středních Čechách, v Českých Budějovicích, na jiţní 

Moravě a na Těšínsku. 

 

Pochod ţivých 

Projekt se uskutečnil za finanční podpory Visegrádského fondu ve dnech 20. - 21. 4. a zúčastnilo se 

ho 80 českých ţáků. Vyuţili jsme jiţ navázané spolupráce se školami v Ostrově nad Ohří a Hradci 

Králové, jejichţ ţáci zaplnili většinu volných míst.  
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Finanční zpráva 
Toto je definitivní finanční zpráva platná po provedení auditu. 

 

Česká pobočka ICEJ je financována z příspěvků a darů svých členů a dále z přijatých grantů 

a dotací. Přijaté příspěvky jsou dvojího druhu: vázané na určitý účel a všeobecné, o jejichţ pouţití 

rozhoduje vedení české pobočky. Podle rozhodnutí správní rady je moţno u vázaných příspěvků 

odečíst maximálně 20 % na operativní činnost, tj. na projekty, které jsou v dané chvíli 

nejaktuálnější, a na vlastní provoz. 

 

Vázané prostředky se vybírají na konkrétní projekty, které vţdy vyhlašujeme prostřednictvím 

časopisu Slovo z Jeruzaléma. Jde buď o projekty, které jsme iniciovali přímo v české pobočce 

(projekty Světlo paměti, Všichni jsme lidi, Staronová šance), nebo o projekty uskutečňované 

v rámci celosvětové práce ICEJ. Sem patří sociální práce v Izraeli zajišťovaná oddělením ICEJ AID 

v Jeruzalémě a příspěvky na ţivotní náklady dobrovolných pracovníků ICEJ v Jeruzalémě.  

 

Z nerozlišených prostředků se vedle projektů české pobočky financuje také reţijní provoz, kterým 

se rozumí provoz kanceláře včetně plateb za energie, telefony a internet, kancelářské vybavení, plat 

tajemníka a ředitele kanceláře, bankovní poplatky, náklady na účetnictví a další drobné výdaje. 

Celkové reţijní náklady bez mzdových v loňském roce dosáhly 7,89 % celkových příjmů, mzdové 

náklady činily dalších 32,33 % příjmů. 

 

Přehled příjmů a výdajů v roce 2009 

 Příjmy Výdaje Saldo 

Příjmy a výdaje celkem 3 337 023,85 Kč 3 364 380,29 Kč -27 356,44 Kč 

Členské a nerozlišené příspěvky 2 021 320,19 Kč 1 988 935,81 Kč 32 384,38 Kč 

Účelové příjmy 1 315 703,66 Kč 1 375 444,48 Kč -59 740,82 Kč 

 

 
 

Obrat v roce 2009 dosáhl částky 3 337 023,85 Kč, coţ je druhá nejvyšší částka v historii. Toto číslo 

vţdy vypovídá o celkově míře aktivity a v tomto roce bylo ovlivněno opět zejména dotacemi, 

kterých jsme dosáhli. Významný dopad na celkový obrat mělo čerpání grantu MŠMT ve výši 

1 262 023 Kč, dále jsme získali dotaci na Pochod ţivých od Visegrádského fondu ve výši 2667 Eur 

a dotaci Magistrátu hl. m. Prahy na akci Praha proti antisemitismu a neonacismu ve výši 300 000 

Kč. Negativní saldo dosahuje výše asi 1% obratu. Protoţe cílem naší organizace není vytvářet zisk, 
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má toto číslo význam spíše v tom, ţe vypovídá o naší schopnosti pouţít získané prostředky na dané 

účely, tj. výsledek blíţící se nule nejlépe odpovídá našemu poslání. 

 

Z členských příspěvků a provozních darů a dotací byl financován provoz organizace a výroba 

časopisu Slovo z Jeruzaléma. Kladný výsledek této reţijní části svědčí o tom, ţe jsme schopni 

pokrývat náklady na provoz z příslušných zdrojů, takţe účelově vázané prostředky mohou být 

vyuţity tak, jak mají. Schopnost dostát závazkům vyplývajícím z přání dárců a podmínek grantů je 

zásadně důleţitá a patří k ostře sledovaným ukazatelům řádného hospodařeni.  

 

 
 

Oproti minulým letům je vidět, ţe vzrostl podíl příjmů získaných na provoz organizace. Podstatnou 

roli zde hraje právě grant MŠMT, z něhoţ jsou od září financovány platy čtyř pracovníků, kteří řídí 

projekt Center vzdělávání a dialogu. Podle naší metodiky jsou platy a další poloţky reţijní povahy 

zahrnuty mezi reţijní náklady, zatímco náklady přímo spojené s přednáškami na školách (Světlo 

paměti) jsou vedeny zvlášť.  

 

 



Výroční zpráva ICEJ ČR 2009 

 

11 

 

Na výdajové straně je jasně vidět, jaký způsobem byly pouţity volné zdroje: na výrobu časopisu 

a provoz, přičemţ jsme pro názornost vyčlenili právě poloţku mzdových nákladů; dále si můţete 

všimnout, ţe financování našich hlavních projektových činností (sociální práce, Všichni jsme lidi, 

Světlo paměti, Pochod ţivých) je vyrovnané. 

 

Projekty v Izraeli 

Na projekty do Izraele pouze vybíráme peníze a zasíláme je dál. Ţádoucím dlouhodobým 

výsledkem je v tomto případě nula. Ve skutečnosti je saldo vţdy nenulové, protoţe příspěvky 

dostáváme průběţně, zatímco platby z praktických důvodů převádíme obvykle dvakrát ročně. 

V roce 2009 jsme přijali na tyto účely přes 321 tisíc Kč a odvedli přes 371 tisíc Kč, coţ znamená, ţe 

pokračujeme ve sniţování akumulované částky z minulých let.  

 

Následující tabulky uvádějí přehled vývoje tohoto fondového hospodaření: 

101 – Sociální pomoc:  

Příjmy Výdaje Saldo 

Sderot 

65 044,00 Kč 169 479,00 Kč -104 435,00 Kč 

Immanuel 

109 384,00 Kč 94 080,00 Kč 15 304,00 Kč 

Ostatní 

113 776,80 Kč 2 914,92 Kč 110 861,88 Kč 

Celkem 

288 204,80 Kč 266 473,92 Kč 21 730,88 Kč 

 

114 – Pomoc ruským Ţidům: 

Příjmy Výdaje Saldo 

13 680,00 Kč 0,00 Kč 13 680,00 Kč 

 

109 + 110 – Příspěvky pro ICEJ Jeruzalém: 

Příjmy Výdaje Saldo 

Podpora pracovníků v Izraeli 

14 497,60 Kč 37 406,00 Kč -22 908,40 Kč 

Sluţební cesty do Izraele 

4 800,00 Kč 67 367,28 Kč -62 567,28 Kč 

 

Komentář: částku určenou na projekt Immanuel jsme převedli téměř beze zbytku a kromě toho jsme 

rozhodli zaslat na projekt Sderot také peníze, které byly věnovány na sociální práci bez bliţšího 

určení. V případě plateb na účet 109 jde o příspěvek na provoz jeruzalémské centrály, která 

představuje jádro celosvětové práce ICEJ. Podporovat tuto práci je jedním z úkolů národních 

poboček a díky zlepšené vlastní finanční situaci můţeme tuto roli hrát významnějším způsobem. 

Podobný význam mají výdaje spojené s cestami do Jeruzaléma na setkání celosvětového výboru 

a národních ředitelů i na svátek stánků. Tyto náklady jsou odůvodněné významem ICEJ jako 

globální organizace a odráţejí také význam české pobočky, jejíţ předseda slouţí jako jeden ze 

sedmi členů celosvětové správní rady ICEJ. 

 

Tuzemské projekty 

U našich vlastních aktivit je ţádoucí, aby skončily „ziskově“ nebo alespoň neutrálně, neboť 

dlouhodobě chceme pořádat pouze takové akce, na které získáme příslušné prostředky. Zdroje jsou 

různé podle povahy projektu, nejčastěji dary, sponzorské příspěvky a dotace.  
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V roce 2009 jsme čerpali granty od Nadačního fondu obětem holocaustu, Nadace Konrada 

Adenauera a Ministerstva kultury na veřejné akce, dále od České rady obětí nacismu na 

přednáškovou činnost od Visegrádského fondu na Pochod ţivých v Osvětimi. Od 21. srpna 2009 

byl zahájen tříletý projekt financovaný grantem EU prostřednictvím Operačního programu 

Vzdělávání pro konkurenceschopnost, který administruje MŠMT. 

 

Následují podrobné výsledky jednotlivých projektů: 

124 - Staronová šance: 

Příjmy Výdaje Saldo 

Izrael a my Brno 

43 735,00 Kč 27 865,00 Kč 15 870,00 Kč 

Chaverut Valašské Meziříčí 

14 688,00 Kč 19 308,86 Kč -4 620,86 Kč 

České Budějovice pro Izrael 

19 973,62 Kč 48 956,12 Kč -28 982,50 Kč 

Karlovy Vary 

0 2 414,00 Kč -2 414,00 Kč 

Ostatní 

2 260,00 Kč 4 218,00 Kč -1 958,00 Kč 

Celkem 

80 656,62 Kč 102 761,98 Kč -22 105,36 Kč 

 

122 – Světlo paměti – přednášky z grantu ČRON 

Příjmy Výdaje Saldo 

50 000,00 Kč 73 131,80 Kč -23 131,80 Kč 
Pozn. Jde o údaje za první pololetí. Tato aktivita pokračovala od září v jiném grantovém reţimu. 

 

125 - Pochod ţivých 

Příjmy Výdaje Saldo 

165 212,15 Kč 156 365,81 Kč 8 846,34 Kč 

 

131 – Všichni jsme lidi 

Příjmy Výdaje Saldo 

405 170,00 Kč 395 438,99 Kč 9 731,01 Kč 
 

134 – Mistrovství ČR ve znalostech Bible 

Příjmy Výdaje Saldo 

71 255,00 Kč 57 980,00 Kč 13 275,00 Kč 
Pozn. U projektu č. 134 uvádíme kumulovaný výsledek za roky 2008 a 2009, neboť příjmy byly zaúčtovány v roce 

2008 a část výdajů v roce 2009. 

 

Z tohoto přehledu je zřejmé, ţe naše hlavní projekty se podařilo realizovat více méně beze ztrát. 

Výjimkou byl loňský projekt v Českých Budějovicích, kde jsme špatně naplánovali příjmy 

a výdaje. Byla přijata opatření, aby se to v budoucnu neopakovalo. Veřejná shromáţdění se jiţ 

většinou daří organizovat tak, ţe vyuţíváme několika různých zdrojů – darů právnických 

a fyzických osob, dotací a sbírek.  

V případě vzdělávacího projektu Světlo paměti jsme v první polovině roku 2009 realizovali 60 

přednášek díky grantu ČRON. Od září je tato činnost financována v rámci projektu Centra 

vzdělávání a dialogu z grantu MŠMT, který plně pokrývá všechny náklady.  
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Závěrem lze konstatovat, ţe česká pobočka ICEJ v roce 2009 hospodařila obezřetně, plnila své 

domácí i mezinárodní závazky a realizovala všechny své vlastní aktivity na základě zajištěných 

příjmů. 

 

Mezinárodní křesťanské velvyslanectví Jeruzalém 
International Christian Embassy Jerusalem 

 
Sídlo: 

20 Rachel Imeinu, POB 1192, 91010 Jerusalem, Israel 

Telefon: +972/2/5669823 

Fax: +972/2/5669970 

e-mail: icej@icej.org.il 

www.icej.org 

 

Česká pobočka: 

IČO 63833204 

Sídlo: Komárkova 4, 148 00 Praha 4 

Telefon: 272 73 26 36 

e-mail: icej@ecn.cz 

www.icej.cz 

Bankovní spojení: Komerční banka Praha 10 

název účtu: Mezinárodní křesťanské velvyslanectví Jeruzalém 

číslo účtu: 3747 530 257/0100, IBAN CZ2801000000003747530257 

 

Širší výbor (aktivní členové) – členové k 31. 12. 2009: 

Jürgen Bühler, Jeruzalém; Marie Denková, Praha; Boţena Dokoupilová, Praha; Karel Doleţal, 

Havlíčkův Brod; Radana Donátová, Praha; Marcela Folbrechtová, Praha; Anna Hanáková 

(Čaníková), Brno; Radek Hejret, Kladno; Jana Hlávková, Český Těšín; Květa Hloušková, Praha; 

Radoslav Horák, Praha; Radomír Hubálek, Zubří; Mojmír Kallus, Praha; Jindřich Kimler, Hranice 

na Moravě; Petr Kimler, Hranice na Moravě; Eva Kopřivová, Brno; Eva V. Macková, Praha; Alice 

Michalcová, České Budějovice, Alena Navrátilová, Brno; Olga Nešetřilová, Praha; Bedřich 

Novotný, České Budějovice; Marta Palátová, Brno; Alţběta Pospíšilová (Šafrová), Prostějov; Karel 

Sedláček, Praha; Milada Sedláková, Brno; Martin Slunečko, České Budějovice; Václav Šimara, 

Ţďár n/S; Dagmar Váchová, Praha; Ondřej Vaněček, Praha; Lenka Veselá, Brno; Zuzana Wirthová, 

Praha. 

 

Výkonný výbor: 

Mojmír Kallus - předseda 

Karel Sedláček – místopředseda  

Radana Donátová - členka 

Milada Sedláková –vedoucí regionální kanceláře v Brně 

Radomír Hubálek, Jindřich Kimler – vedoucí valašského zastoupení 

Alice Michalcová – vedoucí jihočeské regionální kanceláře 

 

Tajemník: Jaroslav Sloboda 

Účetní: Evţen Pekárek; pokladní: Marie Denková (Praha), Alena Navrátilová (Brno) 

Revizor účtů: Vlastimil Říha 

 


