Mezinárodní křesťanské velvyslanectví Jeruzalém, z. s.

Výroční zpráva
za rok 2020
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Úvodem
Vážení přátelé,
předkládáme vám přehled o činnosti české pobočky Mezinárodního křesťanského velvyslanectví Jeruzalém
(ICEJ) za rok 2020. Přesto, že tento rok byl poznamenán globální pandemií Covid-19 a po mnoho měsíců
platila omezení, která znemožnila pořádání obvyklých akcí, činnost české pobočky stejně jako celosvětové
ICEJ se nezastavila. Mnoho aktivit jsme přesunuli do online prostoru a díky přítomnosti týmu v Jeruzalémě
jsme byli schopni rychle a účinně pomáhat potřebným v Izraeli a naplňovat tak naše poslání potěšovat Boží
lid.
Vzhledem k tomu, že také Svátek stánků v Izraeli se konal online a bylo zajištěno tlumočení do češtiny,
mohlo se jeho sledování zúčastnit více zájemců z České republiky. Česká skupina měla 46 členů.
V loňském roce jsme nejen byli schopni opět pokrýt z přijatých příspěvků veškerou činnost, ale navíc
přijaté dary dosáhly nové rekordní výše a překročily jeden milion korun. Velký dík patří všem dárcům
a také dobrovolníkům, kteří pracují bez nároku na odměnu.
Většina tradičních projektů byla zasažena pandemií Covid-19. Hlavní akci „Kulturou proti
antisemitismu“ v Praze jsme dokázali narychlo přesunout do online prostoru. Připravené příspěvky byly
natočeny předem a vysílány v přímém přenosu z Pinkasovy synagogy. Díky spolupráci s Televizí Noe jsme
tak nakonec zasáhli ještě mnohem větší okruh diváků než při obvyklém provedení ve Valdštejnské zahradě.
Druhým největším projektem býval v posledních letech Vrba-Wetzler Memorial inspirovaný Fedorem
Gálem. Pochod z Osvětimi do Žiliny vloni po šesti letech poprvé nemohl proběhnout vinou omezení
platných v Polsku, České republice a na Slovensku. V průběhu roku jsme pracovali na náhradní koncepci
online pořadů, které se rozběhly v roce 2021.
Podobně byly zmařeny připravené projekty v Karlových Varech a série přednášek v moravských městech.
Uskutečnily se pouze akce v Brně, Valašském Meziříčí, Valticích a Blansku.
Na říjen 2020 jsme měli připravený nový velký projekt, mezinárodní konferenci pro křesťany s názvem
„ICEJ Connection“. Ani ten se neuskutečnil a přesunuli jsme jej na příští rok. Jeho cílem je propojit
křesťany v ČR s mezinárodní prací ICEJ, představit židovské a arabské věřící a rozšířit povědomí o práci
ICEJ v církvi.
Chtěl bych na tomto místě poděkovat všem spolupracovníkům, členům výkonného výboru, lektorům
a mnohým dobrovolníkům, kteří velmi obětavě a mnohdy bez nároku na odměnu odvedli velké množství
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, v ČR byla zaregistrována
jako organizace s mezinárodním prvkem a v současné době je zapsaným spolkem. Reprezentuje zde cíle
ICEJ a umožňuje našim občanům, aby se podíleli na celosvětové činnosti této organizace. Je finančně
i programově samostatná, přičemž jedním z členů jejího Širšího výboru je vždy zástupce ICEJ z Jeruzaléma.
Předseda české pobočky je zároveň členem mezinárodní Asociace ICEJ a zastává funkci viceprezidenta pro
mezinárodní záležitosti ICEJ v Jeruzalémě.
ICEJ od roku 1980 praktickým způsobem pomáhá potřebným v Izraeli a současně se snaží informovat,
vzdělávat a inspirovat křesťany i širokou veřejnost po celém světě, aby se postavili do cesty vzrůstající vlně
nepřátelství a antisemitismu pozvedající se proti židovskému státu.
Cílem ICEJ je vyvíjet křesťanskou charitativní a vzdělávací činnost, zejména:
 projevovat zájem o židovský 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 židovské menšiny v jednotlivých zemích;
 ve spolupráci s místními židovskými 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
židovského lidu;
 pracovat ve prospěch smíření mezi Araby, Židy a ostatními občany a obyvateli izraelské země.
ICEJ nezastupuje žádnou 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 než 90 zemích. Tato činnost je zaměřena zejména na tři oblasti:
 veřejná: podpora Židů a Izraele, aktivní vystupování ve společnosti proti antisemitismu;
 humanitární: pomoc potřebným v Izraeli i v jednotlivých zemích, pomoc při imigraci Židů 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 v roce 2020
Naše kancelář funguje na adrese Na Žertvách 23, Praha 8, a je dostupná každý pracovní den. Zaměstnáváme
pouze dva pracovníky, oba na poloviční úvazek: Jaroslav Sloboda pracuje jako tajemník a Samuel Sloboda
vykonává práci účetního, psaní a vyúčtování grantů a další administrativní činnost. Celkem tedy je základní
chod české pobočky zajišťován na jeden pracovní úvazek. Zpracování mzdové agendy zajišťuje Marie
Kouklíková. S marketingem nám pomáhá Karin Miháľová ze slovenské pobočky ICEJ, čímž také dochází
k posilování spolupráce se Slovenskem. Na překladech z angličtiny se podílí Tamara Bláhová.
V Brně je aktivní regionální kancelář pode vedením Lenky Veselé. Členové ICEJ v Brně pořádají
každoroční setkání pro veřejnost při příležitosti Dne památky obětí holocaustu a podílejí se na Dni pro
Izrael v listopadu. Valašská pobočka pod vedením Jindřicha Kimlera pořádá společná setkání s místním
klubem České společnosti přátel Izraele v Přerově a podílí se na festivalu Chaverut ve Valašském Meziříčí.
V Českých Budějovicích pořádá jménem ICEJ Alice Michalcová v průběhu roku různé akce pro
křesťanskou i židovskou komunitu a pro veřejnost.
Hlavním komunikačním nástrojem ICEJ je čtvrtletník „Slovo z Jeruzaléma“, který je zasílán jako klubový
časopis všem podporujícím členům. Časopis je určen také pro slovenské členy a přátele ICEJ, na Slovensku
se distribuuje a obsahuje také příspěvky ve slovenštině. Kromě tištěného časopisu rozesíláme e-mailový
zpravodaj „Listy z Jeruzaléma“. Do časopisu pravidelně vkládáme aktuální přílohy se zprávami
o projektech ICEJ v Izraeli. Rozesíláme také modlitební dopisy v rámci celosvětové iniciativy Izaiáš 62
a cyklus výkladů Tóry Strom života.
Zvýšili jsme aktivitu na sociálních sítích. Na Facebooku provozujeme tři stránky ICEJ, Kulturou proti
antisemitismu a Vrba-Wetzler Memorial, dále máme stránku na Instagramu a kanál na YouTube, kam
vkládáme titulkovaná videa z Jeruzaléma a připravujeme další pořady.
Spravujeme webové stránky www.icej.cz, www.vsichnijsmelidi.cz a www.vrbawetzler.eu.
Na jednotlivé projekty finančně přispěl Magistrát hl. m. Prahy, Česko-německý fond budoucnosti,
Ministerstvo kultury, Nadace Mezinárodní potřeby, F-Nadace a Nadační fond obětem holocaustu.
Pokračovala spolupráce s Mezinárodní školou pro studium holocaustu při Jad Va-šem, Židovským muzeem
v Praze, Terezínskou iniciativou, s židovskými obcemi v ČR i na Slovensku a s Křesťanskou akademií
mladých.
Nadále udržujeme kontakty s vybranými médii, zejména s Českým rozhlasem, Rádiem Proglas a Rádiem 7,
s TV Noe a s internetovým serverem Křesťan dnes.
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Následuje přehled činnosti za loňský rok podle hlavních oblastí:

1. Veřejná činnost: aktivita ve společnosti
Izrael a my – Brno
Další ročník tradiční akce naší brněnské pobočky proběhl 19. 1. 2020 v Kulturním centru Svratka. Hlavním
hostem byl izraelský velvyslanec Daniel Meron, dále se diskuse zúčastnili předseda brněnské židovské obce
Jáchym Kanarek, vedoucí Židovské agentury v ČR Zoša Vyoralová a za ICEJ Radek Hejret a Dan Žingor.
Byl promítnut dokumentární film o pamětnici Erice Bezdíčkové, ukázku izraelských lidových tanců
předvedla skupina Miriam a hudební vstupy zajistili Eva Kopřivová, Ludmila Hejretová a Tomáš Neufeld.
Diskusi moderoval novinář Petr Brod. Shromáždění bylo dobře navštíveno a hodnoceno, reportážní vstup
natočila Česká televize.
Chaverut – týdny přátelství ve Valašském Meziříčí
V únoru se konal další ročník festivalu přátelství, který organizuje místní radnice ve spolupráci s ICEJ. Byl
zahájen vernisáží výstavy fotografií Libora Cabáka s názvem Zmizelá židovská stopa, v níž autor mapuje
z větší části zaniklé židovské dědictví zejména na Valašsku. Výstava byla k vidění v Muzejním a galerijním
centru Zámku Žerotínů. Na vernisáž navázala beseda o vzájemném soužití rozdílných světů, náboženství
i kultur. Mezi sebou a také s návštěvníky setkání diskutovali rabín a instruktor bojového umění Krav maga
David Bohbot a arabský křesťan Nasri Karram. Pomyslnou tečku za nedělním programem udělal koncert
kapely Mackie Messer Klezmer Band na Malé scéně za oponou.
Program festivalu pokračoval v neděli 23. února od 16 hodin v meziříčském kině Svět tryznou k projevům
a důsledkům antisemitismu za účasti představitelů města, místních církví a zástupců židovských obcí.
Kulturní program zajistila Základní umělecká škola Alfréda Radoka.
V úterý 25. února v 17 hodin se ve freskovém sále zámku Žerotínů uskutečnila přednáška teologa Pavla
Hoška na téma Židovská mystika všedního dne.
Šestnáctý ročníku festivalu Chaverut – Přátelství uzavřelo v neděli 22. března v 19 hodin divadelní
představení Mlčení v podání spolku Na cestě. Hra pojednává o životní etapě jedné židovské rodiny
v průběhu několika válečných let.
Touto akcí skončily obvykle plánované projekty. Od března platila v republice v různé míře omezení
způsobená pandemií Covid-19, která znemožnila uskutečnit akce v původní podobě.
Kulturou proti antisemitismu
Projekt „Kulturou proti antisemitismu“ jsme proto zorganizovali online. V neděli 19. dubna jej odvysílala
TV Noe živě z Pinkasovy synagogy. V pořadu byl promítnut krátký životopisný dokument Čiara života
o osudech Eriky Bezdíčkové, která přežila šoa. Účastníky pozdravil herec Jan Potměšil a hudební pozdrav
zaslal Vladimír Merta se svou dcerou Sárou. V programu dále zazněly příspěvky izraelského velvyslance
Daniela Merona, předsedy Senátu Miloše Vystrčila, předsedy poslaneckého klubu KDU-ČSL Jana
Bartoška, zastupitele hl. m. Prahy Jana Wolfa, emeritního předsedy Ekumenické rady církví Daniela Fajfra,
ředitele Židovského muzea v Praze Leo Pavláta a předsedy ICEJ ČR Mojmíra Kalluse. Podle odhadu TV
Noe sledovalo pořad na 50 tisíc diváků.
Vrba – Wetzler Memorial
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Z důvodu pandemie Covid-19 jsme byli nuceni oba termíny na červenec i srpen zrušit.
Dny pro Izrael na Moravě
Tradiční pásmo přednášek na severní a střední Moravě se z důvodu pandemie Covid-19 nekonalo.
Uskutečnila se pouze dvě nová setkání: 16. 9. ve Valticích a 17. 9. v Blansku. V obou případech přednášeli
Dan Žingor a Jaromír Vykoukal, účast byla asi 25, resp. 30 lidí, téma „Izrael – světlo národů?“
Na obou místech je zájem o pokračování v příštím roce, tj. k dosavadním městům Šternberk, Prostějov,
Olomouc, Český Těšín a Brno se přidávají Valtice a Blansko.
Připomenutí tzv. křišťálové noci v Karlových Varech
Z důvodu pandemie byl pořad zrušen.

2. Sociální a humanitární činnost: pomoc Židům
Členové ICEJ Praha a také dalších pražských křesťanských sborů se i nadále jako dobrovolní pomocníci
účastní pravidelných aktivit a schůzek sociálního oddělení pražské židovské obce vedených paní Ing. Janou
Wichsovou. Koordinátorkou dobrovolníků je paní PhDr. Erika Landischová, Ph.D.
Dobrovolnická služba zahrnuje návštěvy starých a nemocných osob v DSP Hagibor a Pensionu Ch. Jordana
a také v domácím prostředí, pomoc při obsluze v Kavárně Miriam a nově i v Kavárně na balkoně, roznášení
narozeninových dárků, doprovod klientů na procházky a na návštěvy u lékaře a dále různé aktuální pomoci
potřebným v těžkých životních situacích atd.
Po celý rok pokračovala podpora projektů sociální pomoci v Izraeli: pod názvem „Dáváme naději do
budoucnosti“ podporujeme potřebné, konkrétně středisko Keren Or pro ohroženou mládež v Sderotu na
jihu Izraele, denní centrum pro předškolní děti v městě Imanuel v Samaří a dále projekty podle aktuální
potřeby. Pokračovala také podpora největšího projektu ICEJ Jeruzalém, domovu pro přeživší šoa v Haifě.
Tento projekt je realizován ve spolupráci s izraelskou neziskovou organizací Jad Ezer le-Chaver. Další
oblastí podpory je alija a integrace nových přistěhovalců. Kromě toho přijímáme příspěvky do krizového
fondu, z něhož jsou financovány aktuální potřeby. V loňském roce byly z těchto prostředků pořízeny
bombové kryty pro autobusové zastávky, školy a hřiště a dále mobilní hasicí přívěsy pro boj proti žhářským
útokům. Obojí pomáhá obyvatelům obcí ležících v blízkosti hranic s Pásmem Gazy žít relativně normální
život.
Peníze vybrané v ČR zasíláme do Izraele a prostřednictvím oddělení ICEJ AID je předáváme příjemcům,
kteří jsou informováni o tom, že tato pomoc přichází konkrétně od českých křesťanů. V roce 2020 jsme
takto věnovali dary v rekordní výši 21 200 USD (plus dalších 16 500 USD v prvním čtvrtletí roku 2021,
kdy byly doposlány dary zaslané koncem roku 2020). Nejvíc darů jsme poslali na projekt Izrael v krizi
(377 986 Kč), dále na pomoc přistěhovalcům – aliju (295 194 Kč), na projekty humanitární pomoci ICEJ
AID pod souhrnným názvem Naděje do budoucnosti (212 679 Kč), a na domov pro přeživší šoa Haifa
Home (198 835 Kč).

3.

Osvětová činnost: hlas do církve

Vzhledem k pandemii Covid-19 byla možnost přednášek v církvích značně omezená.
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Radek Hejret zorganizoval s manželkou ve spolupráci s Farním sborem Českobratrské církve evangelické
v Dobříši 12. června 2020 v rámci Noci kostelů komponovaný večer s hudebním vystoupením a dvěma
přednáškami o judaismu a Izraeli, které byly obohaceny o ochutnávku izraelské kuchyně. Do hořovické
synagogy zavítalo ten večer 64 návštěvníků.
Dále 16. září hovořil v Církvi československé husitské v Kladně o moderním Izraeli očima křesťanského
průvodce a o sociální práci ICEJ v Izraeli. Ve stínu druhé vlny koronaviru dorazilo 12 posluchačů.

4.

Vzdělávací projekty

Rovněž přednášky na školách nebyly po většinu roku možné.
Radek Hejret přednášel o moderním Izraeli v rámci projektu CEMACH před covidem v lednu a únoru 2020
na Gymnáziu Dr. Emila Holuba v Holicích, na Gymnáziu Chotěboř, na Střední uměleckoprůmyslové škole
na Žižkově, na Obchodní akademii v Ústí nad Labem; celkem pro 96 žáků.
Dále realizoval dva projektové dny Za hvězdou Davidovou, a to v Hotelové škole Vincenze Priessnitze
v Jeseníku a na základní škole v Budkově u Třebíče; celkem pro 40 žáků.
S pamětnicí Míšou Vidlákovou navštívil žáky dvou devátých tříd v základní škole v Neratovicích; besedy
se zúčastnilo 46 žáků. A nakonec realizoval tři přednášky o holocaustu a antisemitismu pro žáky Střední
průmyslové školy dopravní v Praze, Gymnázia Chotěboř a základní a praktické školy v Chotěboři; celkem
se jich zúčastnilo 66 žáků.
Jinak byl celý kalendářní rok 2020 silně poznamenán pandemickou situací s nemožností normálně fungovat
ve školách i volnočasových klubech. Přesto se podařilo realizovat ještě dalších 14 programů zaměřených
na život a dílo Jana Amose Komenského a jeden o světových náboženstvích.
Mezi aktivní lektory patří ještě Monika Slunečková, Hana Vavříková, Milan Konejl a Petr Plaňanský.

Výtah z finanční zprávy
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 jejichž použití rozhoduje vedení
české pobočky. Podle rozhodnutí správní rady je možno 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, z nerozlišených prostředků se financují aktuální
a nepředvídatelné aktivity české pobočky, její prezentace včetně výroby časopisu a také režie, jíž se rozumí
náklady na provoz kanceláře včetně plateb za energie, telefony a internet, kancelářské vybavení, část platů
zaměstnanců nekrytou granty, bankovní poplatky, náklady na účetnictví a další drobné výdaje.
Finanční zpráva ICEJ za rok 2020 je založena na finální podobě výkazů odsouhlasených auditorem
Vlastimilem Říhou.
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V roce 2020 ICEJ ČR hospodařilo se ziskem 136 tis. Kč. Účelem neziskové organizace není kumulace
zisku, proto předpokládáme, že bude tento zisk využit (stejně jako loni za rok 2019) zejména na rozjetí
nových projektů ICEJ v následujících letech a na podporu projektů v Izraeli.
Provozní náklady organizace byly průběžně sledovány a kontrolovány a držely se v rámci hodnot
odsouhlasených Výkonným výborem ICEJ.
Celkové výnosy organizace byly 3 338,- tis. Kč, z celkových nákladů 3 202,- tis. Kč bylo 22 % (720,- tis.
Kč) využito na vlastní provoz organizace (loni to bylo 733 tis. Kč – tedy 20 %) a zbylých 78 % nákladů
(2 482,- tis. Kč) na konkrétní projekty ICEJ. Vyšší procento provozních nákladů je dáno nižším celkovým
obratem, který byl způsoben neuskutečněním většiny projektů.
Významné položky rozvahy:
Částka 523,- tis. Kč – příjmy příštích období uvedená ve finanční zprávě z minulého roku (2019) byla
zaplacena na účet ICEJ CZ v průběhu roku 2020.
Metodika účtování fondů (dary na projekty ICEJ JER.) běží v roce 2020 již dle doporučení auditora
k závěrce za rok 2019: vybráno bylo celkem 1 085,- tis. Kč, 20 % je převedeno na režii ICEJ CZ (vedení
kanceláře) a zbytek se průběžně přeposílá na ICEJ JER.
Po konzultaci s auditorem došlo k úpravě zaúčtování a skladu – konkrétně knihy Svobodná, volná z roku
2019. V roce 2020 byla částka 73,- tis. Kč zbývajícího stavu zásob převedena na sklad ICEJ CZ přes účet
649 inventurní přebytek.
Částka 81,- tis. Kč je vedena jako předplatné projektu VrbaWetzler Memorial na příští rok. V roce 2020 se
akce kvůli Covidové situaci nekonala.
Závěr
Finanční zpráva v závěru uvádí, že ICEJ ČR v roce 2020 hospodařilo v souladu se svým statutem a posláním
a náklady svého provozu dokázalo (opět v souladu se svým statutem) krýt přijatými dary a příspěvky,
dotacemi a svými aktivitami, a to navzdory probíhající krizi Covid-19. Vygenerovaný zisk za rok 2020
použije na realizací projektů (v souladu se svým statutem) v následujících letech.
ICEJ ČR za rok 2020 nevznikla daňová povinnost.
Úplná finanční zpráva a auditovaná rozvaha a výkaz zisků a ztrát jsou přílohou této výroční zprávy.
Poděkování za bezchybné vedení účetnictví patří Samuelu Slobodovi a za metodické vedení a dohled nad
hospodařením Danielu Žingorovi.
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Mezinárodní křesťanské velvyslanectví Jeruzalém
International Christian Embassy Jerusalem

Sídlo:
Pierre Koenig 38, 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: Na Žertvách 23, 180 00 Praha 8
Telefon: 725 854 354
e-mail: icej@ecn.cz
www.icej.cz
Bankovní spojení:
FIO Banka, a. s., V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1
název účtu: Mezinárodní křesťanské velvyslanectví Jeruzalém
číslo účtu (CZK): 2001528834/2010
IBAN: CZ1120100000002001528834, SWIFT (BIC): FIOBCZPPXXX
číslo účtu (EUR): 2801069402/2010
IBAN CZ8520100000002801069402, SWIFT (BIC): FIOBCZPPXXX

Komerční banka, a.s., Italská 2, 120 00 Praha 2
název účtu: Mezinárodní křesťanské velvyslanectví Jeruzalém
číslo účtu (CZK): 3747 530 257/0100,
IBAN CZ2801000000003747530257, SWIFT (BIC) KOMBCZPPXXX
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Širší výbor (aktivní členové) – členové k 31. 12. 2020:
Jürgen Bühler, Jeruzalém; Božena Dokoupilová, Praha; Marcela Folbrechtová, Praha; Radek Hejret,
Unhošť; Jana Hlávková, Český Těšín; Pavel Horák, Zlín; Jana Hofmanová, Náchod; Mojmír Kallus, Praha;
Jindřich Kimler, Hranice na Moravě; Petr Kimler, Hranice na Moravě; Jaromír Klimek, Křenovice u Brna;
Eva Kopřivová, Brno; Josef Jan Kovář, Brno; Alice Michalcová, České Budějovice; Eva Němcová, České
Budějovice; Olga Nešetřilová, Praha; Bedřich Novotný, České Budějovice; Petr Plaňanský, Nymburk; Jan
Pospíšil, Uničov; Milada Sedláková, Brno; Jaroslav Sloboda, Praha; Martin Slunečko, České Budějovice;
Monika Slunečková, České Budějovice; Ondřej Vaněček, Praha; Lenka Veselá, Brno; Daniel Žingor,
Bělotín.
Výkonný výbor (2018–2021):
Předsedou a statutárním zástupcem je Mojmír Kallus, místopředsedou Radek Hejret, hospodářem Daniel
Žingor, členkou Lenka Veselá a členem Jaroslav Sloboda.
Tajemník: Jaroslav Sloboda
Účetní: Samuel Sloboda, mzdová účetní: Marie Kouklíková
Revizor účtů: Vlastimil Říha

11

