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Úvodem
Vážení přátelé,
předkládáme vám přehled o činnosti české pobočky Mezinárodního křesťanského velvyslanectví
Jeruzalém (ICEJ) za rok 2010. V tomto roce naší činnosti dominoval projekt přednášek
o antisemitismu a holocaustu na školách nazvaný „Centra vzdělávání a dialogu“, který byl zahájen
v srpnu 2009 a do června 2012 je financován grantem z operačního programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost. V jeho rámci jsme v loňském roce přijali čtyři nové pracovníky jako
regionální koordinátory, čímž byla významně posílena kapacita celé organizace.
Na projektu se dále podílelo 42 vyškolených lektorů, kteří získali osvědčení od našeho partnera,
Vzdělávacího a kulturního centra Židovského muzea v Praze. V průběhu roku realizovali stovky
přednášek, velmi často za přítomnosti pamětníka. Od počátku projektu do konce října 2010 bylo tak
osloveno 22 616 žáků.
Z mezinárodních projektů jsme v loňském roce opět uspořádali cestu do Osvětimi, kde jsme se
zúčastnili Pochodu živých. Projekt získal podruhé podporu Evropské komise z programu Aktivní
evropská paměť a kromě 80 žáků z českých škol se ho zúčastnilo 80 Slováků a 80 Maďarů. Projekt
jsme realizovali s tradičními partnery ICEJ SK a Chevra ze Slovenska a Élet Menete Alapítvány
z Maďarska.
Hlavní veřejná shromáždění v Praze, Brně, Valašském Meziříčí, Českých Budějovicích, Prostějově
a Karlových Varech pokračovala i v loňském roce. K nim přibyla podobná setkání v Náchodě,
Olomouci a Uherském Brodě. Osvědčilo se budovat takto místní tradice. Každoročně pozorujeme
rostoucí zapojení dalších místních aktérů a zvyšující se zájem obyvatelstva.
Také v loňském roce se Magistrát hl. m. Prahy připojil jako partner k naší největší akci „Všichni
jsme lidi“, která proběhla opět ve formátu rozšířeném o mezinárodní konferenci na téma role médií
při šíření předsudků.
V závěru roku, kdy vypuknul rozsáhlý lesní požár na Karmelu, jsme vyhlásili mimořádnou sbírku,
která našla rychlou odezvu mezi našimi členy, takže jsme během necelých deseti dnů vybrali
a poslali do Izraele na 200 tisíc Kč. Kromě toho jsme dále podporovali vybrané projekty sociální
pomoci, které realizuje naše centrální oddělení ICEJ AID v Jeruzalémě. Mohli jsme tak opět přispět
k praktickému požehnání židovskému národu, což je naším hlavním posláním.
Chtěl bych proto 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

2

Výroční zpráva ICEJ ČR 2010

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 umožňuje našim občanům, aby se podíleli na celosvětové činnosti této organizace. Je
finančně i programově samostatná, přičemž jedním z členů jejího Širšího výboru (správní rady) je
vždy 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 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 60 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
Česká pobočka ICEJ měla v roce 2010 svou hlavní kancelář v Praze 4 - Roztylech na adrese
Komárkova 4. Kancelář je dostupná každý pracovní den. Brněnská regionální kancelář funguje na
dobrovolné bázi pod vedením Milady Sedlákové, valašské zastoupení vedou Jindřich Kimler
a Radomír Hubálek a v Českých Budějovicích pracuje skupina pod vedením Alice Michalcové.
V Praze se konají každý týden pravidelná modlitební setkání členů a přátel ICEJ. V Brně probíhají
pravidelná setkání jednou za dva týdny při studiu Tóry v rámci programu „Strom života“ a dále při
společných oslavách hlavních židovských svátků, případně přednáškách na aktuální témata.
Valašská pobočka pořádá jednou měsíčně společná setkání s místním klubem České společnosti
přátel Izraele v Přerově. V Českých Budějovicích pořádá tým ICEJ v průběhu roku různé akce pro
křesťanskou i židovskou komunitu a pro veřejnost, zejména setkání při příležitosti židovských
svátků.
Hlavním komunikačním nástrojem ICEJ zůstává dvouměsíčník „Slovo z Jeruzaléma“, který je
zasílán jako klubový časopis každému 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 důležitá 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.centravzdelavaniadialogu.cz, www.marchoftheliving.eu .
Také v loňském roce jsme spolupracovali s mnoha dalšími organizacemi. Spolupráce s Židovským
muzeem v Praze a Terezínskou iniciativou se dostala na novou úroveň partnerství díky projektu
„Center vzdělávání a dialogu“.
V souvislosti s grantovou činností pokračovala spolupráce s Nadačním fondem obětem holocaustu
a s Nadací Konrada Adenauera. Největší rozsah finančního grantu i největší časovou náročnost má
kontakt s odborem CERA na MŠMT, který administruje operační program Vzdělávání pro
konkurenceschopnost.
Nadále udržujeme kontakty s vybranými médii, zejména s Českým rozhlasem 6, Čro 3 – Vltava,
Rádiem Proglas a Trans World Radio a s internetovým serverem Křesťan dnes.
Následuje přehled činnosti za loňský rok podle hlavních oblastí:
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1.

Veřejná činnost: aktivita ve společnosti

Izrael a my - Brno
Při příležitosti Dne památky obětí holocaustu pořádá brněnská kancelář pod vedením Milady
Sedlákové každoročně přednáškový a diskusní pořad „Izrael a my“. Hlavními hosty pořadu
nazvaného „Osudy lidí“ 31. 1. 2010 byli Werner Oder, Jana Hybášková a předseda brněnské ŽO
Pavel Fried. Debata, kterou již tradičně moderoval novinář Petr Brod, se těšila velkému zájmu, sál
zaplnilo asi 250 občanů.
Při příležitosti návštěvy Wernera Odera, syna nacistického válečného zločince, který se stal
křesťanem a miluje Izrael, natočila Česká televize dokument „Proměna“, který byl vysílán v rámci
programu Cesty víry.
Chaverut – týdny přátelství ve Valašském Meziříčí
Ve Valašském Meziříčí se konal šestý ročník cyklu přednášek pod názvem „Chaverut – Přátelství“,
který organizuje Jindřich Kimler a Radomír Hubálek z valašské kanceláře ICEJ ve spolupráci
s místními církvemi, židovskou obcí a městským úřadem. Konaly se tři akce pro veřejnost, každá
s jiným zaměřením. Společenský večer 7. 3. v Žerotínském zámku byl věnován 160. výročí
narození TGM. Na toto téma promluvil izraelský velvyslanec Jaakov Levy a místní historik dr.
Josef Kramář, který seznámil posluchače s činností TGM jako poslance za valašská města v říšském
sněmu. Proběhla také vernisáž výstavy Židé v boji a odboji. Přednáška na biblické téma pro
křesťany 13. 3. se zabývala teologickými důvody, proč křesťané podporují Izrael. Přednášeli
Mojmír Kallus a Karel Sedláček. Poslední akce cyklu byla věnována pořadu „Krátká dlouhá cesta“
Fedora Gála a Martina Hanzlíčka. Byl promítnut stejnojmenný film a konala se beseda s autory.
Celkem všechny tyto akce navštívilo na 300 občanů města a dále studenti místních škol.
Kulturou proti antisemitismu a neonacismu
Při příležitosti dne Jom ha-Šoa se v pražské Valdštejnské zahradě konal v dubnu sedmý ročník
veřejného shromáždění proti antisemitismu „Všichni jsme lidi“. Již potřetí se v jeho rámci konal
„Pochod dobré vůle“ a dále mezinárodní konference o roli médií v soudobém antisemitismu. Celá
tato série akcí byla uspořádána v partnerství a za finanční podpory Hlavního města Prahy pod
názvem „Kulturou proti antisemitismu a neonacismu“.
Konference se uskutečnila 16. 4. v prostorách Magistrátu hl. m. Prahy a měla dvě části. Dopoledne
bylo věnováno mediální reflexi neonacistických projevů v ČR. Panelové diskuse, kterou moderoval
Ivan Gabal, se zúčastnili politoložka Vladimíra Dvořáková, analytik Jan Jüptner (Newton Media)
a Jiří Vejvoda (Český rozhlas 2). Odpolední část se věnovala situaci ve světě. Promluvili na ní
izraelský velvyslanec Jaakov Levy, politoložka Irena Kalhousová, novináři Tom Gross (Velká
Británie) a Jan Fingerland (ČR) a zástupkyně starosty Jeruzaléma Naomi Tsur (Izrael). Debatu
moderoval novinář Jefim Fištejn.
Třetí ročník „Pochodu dobré vůle“ vedl účastníky opět ze Staroměstského náměstí do Valdštejnské
zahrady, kde se připojili k navazujícímu shromáždění „Všichni jsme lidi“. Umělecký rozměr dodali
profesionální tanečníci a hudebníci na Palachově náměstí, kde do připravené konstrukce vpletli
židovské symboly – hvězdu a menoru. Pochodu se zúčastnilo nejméně 700 osob. Poprvé jsme při
něm zaznamenali snahu skupinky propalestinských aktivistů s vlastními transparenty akci narušit.
Vlastní shromáždění ve Valdštejnské zahradě, které již tradičně moderovala Veronika Sedláčková,
pozdravil předsedu senátu Přemysl Sobotka, primátor hl. m. Prahy Pavel Bém a velvyslanec státu
Izrael v ČR J. E. Jaakov Levy. Tommy Karas vyprávěl o své zkušenosti z doby holocaustu,
tajemník Federace židovských obcí Tomáš Kraus seznámil přítomné se zprávou o projevech
antisemitismu v ČR a praktický pohled na otázku Jeruzaléma z pohledu ochrany životního prostředí
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přinesla zástupkyně starosty Jeruzaléma paní Naomi Tsur. Důstojnou kulturní prezentaci zajistil
izraelský jazzový hudebník Amos Hoffman s kapelou. Dále zazpíval kantor liberecké židovské obce
Michal Foršt a texty modliteb přednesl herec Jan Potměšil. Účast na akci původně přislíbil také
premiér Jan Fischer, který se ale musel omluvit pro účast na státním pohřbu v Polsku.
Den pro Izrael v Náchodě
V Náchodě se díky aktivitě lektorky ICEJ Jany Hoffmanové uskutečnil 30. 5. den pro Izrael, jehož
součástí bylo uctění památky obětí šoa na židovském hřbitově, kající bohoslužba se čtením jmen
obětí a prezentace knih v místním muzeu. Na organizaci se podílelo Regionální muzeum a Městský
úřad v Náchodě, Církev bratrská, Církev adventistů sedmého dne a Církev československá husitská.
Hudebně provázela Zuzana Wirthová, kající bohoslužbu vedla Ludmila Hallerová, dále se zúčastnil
zástupce ředitele Památníku Terezín dr. Vojtěch Blodig, starosta Náchoda ing. Oldřich Čtvrtečka
a místostarostové. Své knihy představili Alena Čtvrtečková – Osudy židovských rodin z Náchodska
1938-1945 a Václav Sádlo – Aby se nezapomnělo… Příběhy nacistické perzekuce z Náchodska,
Hronovska, Poličska a Českoskalicka. Akce se zúčastnilo několik desítek osob.
Konference České Budějovice pro Izrael
Místní tým koordinovaný Alicí Michalcovou připravil v Českých Budějovicích již třetí ročník
konference, jíž poskytli záštitu hejtman Jihočeského kraje Mgr. Jiří Zimola a primátor města České
Budějovice Mgr. Juraj Thoma. Mottem letošního ročníku byla známá slova Mistra Jana Husa
o lásce k pravdě. Cílem této konference bylo navázat na tento odkaz a nést pravdu o Izraeli
historickém i současném, a to formou programů pro různé zájmové skupiny.
Ve čtvrtek 3. 6. se uskutečnila přednáška ředitele Židovského muzea v Praze dr. Leo Pavláta na
Jihočeské univerzitě. Hovořil o současných formách antisemitismu v historickém kontextu. V pátek
4. 6. se uskutečnilo setkání 160 studentů s publicistou Fedorem Gálem. Bylo věnováno poznávání
důsledků rasové nesnášenlivosti. Film „Krátká dlouhá cesta“, v němž Fedor Gál sleduje osud svého
otce, který zahynul na sklonku války, přijel osobně představit jeho tvůrci Fedor Gál a režisér Martin
Hanzlíček. Sobota 5. 6. byla věnována setkání křesťanů ze všech místních denominací, kteří
společně uvažovali z různých úhlů o pravdě. Svá zamyšlení přinesli kazatelé Bratrské jednoty
baptistů, Církve adventistů sedmého dne i zástupci ICEJ. Celý cyklus vyvrcholil v neděli 6. června,
kdy jsme se vrátili do poválečné historie a připomenuli si historickou spolupráci mezi
Československem a Izraelem. Na letišti v Plané u Českých Budějovic se uskutečnilo vzpomínkové
setkání za účasti velvyslance státu Izrael v ČR J. E. Jaakova Levyho, přeživších holocaust p. Hany
Tvrzské a Louisy Hermanové, ředitele letiště Ing. Ladislava Ondřicha, izraelské skupiny Hava
Nagilla a dalších hostů. V 17.00 hodin se pak uskutečnil koncert skupiny Hava Nagilla v Letním
amfiteátru DK Slávie. O akci informovala ČT1 v hlavních zprávách a podrobněji na ČT24 a též
regionální tisk. Kumulovaná účast na všech akcích dosáhla asi 400 osob.
Den židovské kultury v Uherském Brodě
V pátek 24. září 2010 se v Uherském Brodě pod záštitou MÚ Uherský Brod uskutečnila
v hudebním sále gymnázia akce nesoucí název „Žili mezi námi – Den židovské kultury“. Program
byl zaměřen na historii 20. století, zejména na spoluobčany židovského původu, kteří žili
v Uherském Brodě, a na události související s holocaustem. Dalším záměrem bylo přiblížit
zvyklosti, tradice a duchovní život židovských rodin.
V úvodu byla připomenuta výstava „Děvčata z pokoje 28, L 410, Terezín“ instalovaná v gymnáziu
a byla představena práce gymnazistek na podobné téma. Místní rodačka judaistka Mgr. Eva
Kalousová zaujala přednáškou „Nevyprávěné příběhy uherskobrodských Židů“. Své povídání
zpracovala na základě osobních setkání s lidmi, kteří vyrůstali v Uherském Brodě a z důvodu
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židovského původu museli opustit svůj domov. Pozvání přijala paní Věra Weberová z Kyjova, která
před 67 lety se svými rodiči a bratrem byla nucena přijet do Uherského Brodu a několik dnů strávila
v budově gymnázia. V závěru na připomínku obětí se četla jména jednotlivců, rodin židovského
původu z Uherského Brodu. Na akci se aktivně podíleli lektoři ICEJ Pavel Horák a Pavel Pakosta,
místostarosta Uh. Brodu Ing. Pavel Josefík, vedoucí odboru školství a kultury MěÚ Uh. Brod
Markéta Gajdůšková, ředitel Gymnázia J. A. Komenského Uherský Brod Mgr. Michal Gergela
a další.
Den pro Izrael v Prostějově
V Prostějově se konal 10. 10. ve spolupráci s Městským úřadem a místními sbory Církve bratrské
a Slova života další ročník Dne pro Izrael. Jeho hlavní částí bylo vystoupení pamětníka holocaustu
Miloše Dobrého, který vyprávěl svůj životní příběh. Byla přečtena také povídka prostějovské
rodačky Edny Amit a hudebně program doprovodil pěvecký sbor Českobratrské církve evangelické
Exaudi. Na závěr hovořil Mojmír Kallus o soudobých formách antisemitismu. Akce se zúčastnilo
asi 50 osob, hlavní organziační zajištění měli na starosti Jiří Burda z CB a paní Jana Gáborová
z prostějovského městského úřadu.
Den pro Izrael v Olomouci
Dne 4. 11. uspořádala skupina místních církví v Olomouci přednášku Davida Parsonse, ředitele
ICEJ pro média a komunikaci z Jeruzaléma. Tématem byla současná situace v Izraeli s diskusí.
Pořadu v Divadle hudby se zúčastnilo na 100 účastníků.
Křišťálová noc – Karlovy Vary
V neděli 7. listopadu se v Karlových Varech konal sedmý ročník tradičního pietního setkání
u příležitosti nacistického pogromu, tentokrát poprvé salonku v hotelu Thermal. Zahájil ho předseda
karlovarské židovské obce pan Pavel Rubín, který přečetl unikátní svědectví karlovarského občana,
který byl svědkem pogromu, při němž byla v Karlových Varech vypálena synagoga. Poté hovořil
Werner Oder, syn nacisty, o své proměně a důležitosti boje proti předsudkům. Studentka gymnázia
Ostrov přečetla krátký esej inspirovaný cestou do Osvětimi. Na závěr hovořil David Parsons
o současných formách antisemitismu. Program doprovodil zpěvem soubor Lach z Tachova. Pořad
měl značný ohlas, zúčastnilo se ho na 150 osob a reportáž byla vysílána v Českém rozhlase.
Národy světa píší Bibli
Po celý rok jsme pokračovali na různých místech v projektu „Národy světa píší Bibli“. Koordinaci
má na starosti Darina Sedláčková.
Akce na podporu Izraele
V souvislosti se silně medializovaným případem zastavení flotily u pobřeží Gazy jsme vydali
prohlášení a uspořádali pokojnou demonstraci pro Izrael na náměstí Franze Kafky dne 10. 6.
Zúčastnili jsme se také další demonstrace zorganizované v Praze 8. 6. Zformulovali jsme stížnost na
generálního ředitele České televize adresovanou Radě ČT kvůli vyslání reportérů na palubu jedné z
lodí a následnému způsobu informování o celé akci. Během 10 dnů podepsalo tuto stížnost osobně
nebo online 849 lidí. Stížnost byla odeslána Radě, která ji ze zákona musí projednat.
V srpnu jsme dostali odpověď, v níž rada konstatuje, že:
„1. Česká televize neměla přijmout pozvání k nalodění štábu od jedné strany probíhajícího sporu,
tedy od propalestinských organizací.
2. Jakákoli cesta štábu České televize do oblastí konfliktů musí být organizována na základě
rozhodnutí nejvyššího vedení České televize, nikoliv na úrovni redakce.
3. Rada České televize považuje stížnosti pisatelů za oprávněné a doporučuje generálnímu řediteli
přijmout taková opatření, aby se v budoucnu podobná situace neopakovala.“
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2.

Sociální a humanitární činnost: pomoc Židům

Členové ICEJ Praha se nadále jako dobrovolní pomocníci účastní pravidelných schůzek sociálního
oddělení pražské židovské 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, Božena 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 ohroženou mládež v Sderotu. V březnu
Mojmír Kallus navštívil projekt v Emanuelu a předal osobně dar provozovatelům denního centra
pro předškolní děti. V průběhu roku byl zveřejněn další projekt, na nějž mohou křesťané z České
republiky přispívat. Pod názvem Katef le-katef (volně přeloženo Bok po boku) je poskytována
cílená pomoc rodinám přistěhovalců, kteří se potřebují v Izraeli zorientovat a překonávat různé
těžkosti. Každá rodina získá osobního poradce, který jim pomáhá řešit konkrétní situace. Úspěšnost
programu přesahuje 90%.
ICEJ v Jeruzalémě v loňském roce navázala spolupráci s izraelskou neziskovou organizací Jad Ezer
le-Chaver, která začala pro přeživší šoa budovat domovy s pečovatelskou službou, kde by bylo
adekvátně postaráno o jejich fyzické i psychické potřeby. Spolupráce obou institucí nyní umožnila,
aby se na finančním zajištění podíleli křesťanští přátelé ICEJ z celého světa. Největším dárcem je
zatím Německo. Díky této pomoci byla v září 2010 v Haifě otevřena kompletně renovovaná
budova, která pojme až 80 obyvatel, jimž je zajištěna strava i nepřetržitá lékařská péče. Lékaři se
sestrami sem dobrovolně docházejí z okolních nemocnic, aby pokryli celodenní základní zdravotní
péči. Kuchyň a jídelna navíc denně zajišťuje i stravování pro přeživší, kteří bydlí v okolí. Nyní se
pracuje na rekonstrukci druhé budovy. Česká pobočka bude tuto akci podporovat prostřednictvím
veřejné sbírky v roce 2011.
V závěru roku, kdy vypuknul rozsáhlý lesní požár na Karmelu, jsme vyhlásili mimořádnou sbírku,
která našla rychlou odezvu mezi našimi členy, takže jsme během necelých deseti dnů vybrali
a poslali do Izraele na 200 tisíc Kč. Vzhledem k tomu, že Stát Izrael poskytuje postiženým požárem
rychlou a účinnou pomoc sám a za poškozený majetek vyplácejí náhrady pojišťovny, budou
vybrané peníze využity na konkrétní jednotlivou pomoc v případech, kdy základní instituční reakce
není možná nebo dostatečná. V současné době spolupracujeme hlavně s organizací Jad Ezer leChaver, která provozuje domov pro přeživší v Haifě. Po vypuknutí požáru otevřela brány tohoto
střediska, které nyní slouží i jako útočiště pro občany evakuované kvůli požáru. Tato organizace má
tedy přímý kontakt s postiženými a námi vybrané peníze se uplatní při poskytování konkrétní
pomoci těmto lidem.
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3.

Osvětová činnost: hlas do církve

Werner Oder navštívil v roce 2010 dvakrát Českou republiku. Kromě účasti na veřejných akcích
v Brně a v Karlových Varech přednášel v církvích v Brně, Svitavách, Letovicích, Českých
Budějovicích, Praze, Plzni, Tachově, Sokolově, Hradci Králové Pardubicích a Jihlavě. Uskutečnil
také přednášky ve školách v Brně, Bučovicích, Letovicích a Českých Budějovicích.
V listopadu navštívil ČR ředitel pro média a komunikace David Parsons, který přednášel
v Olomouci a Karlových Varech. V prosinci přijel mezinárodní ředitel ICEJ Jürgen Bühler, který
přednášel v Olomouc a v Brně.
Mojmír Kallus přednášel v křesťanských sborech v Praze, Českém Těšíně, Valašském Meziříčí,
Svitavách, Novém Městě na Moravě, Bohumíně a Nymburce. Zúčastnil se setkání mládeže CB
v Hradci Králové a přednášel na akcích ve Valašském Meziříčí a v Prostějově a na kolokviu
o soudobém antisemitismu na Západočeské univerzitě v Plzni.
Milada Sedláková a Eva Kopřivová se spolu s otcem a synem Neufeldovými zúčastnily hudebních
vystoupení se synagogálními a hebrejskými písněmi a melodiemi na tryznách v Brně a v Žilině, na
koncertě v Břeclavské synagoze v rámci tzv. Muzejní noci, v rámci týdne židovské kultury Ha
Olam v Šachově synagoze v Holešově a v brněnské synagoze v rámci Dnů židovské kultury. Dále
pravidelně již několik let vystupují s židovskou hudbou na křesťanské konferenci společnosti
Chevra v Žilině. Kromě toho přednášely v Kloboukách u Brna a v Kuřimi.
V přerovském klubu ČSPI a ICEJ se konala pravidelná setkání, jichž se zúčastnili hosté
z židovských komunit. Jindřich Kimler dále přednášel ve sborech ve Valašském Meziříčí, Hranicích
na Moravě, Odrách, Českých Budějovicích, podílel se na moderování debaty s pamětnicí na
festivalu v Holešově a účastnil se teologických seminářů a konferencí ve Zlíně a v Brně.
V srpnu se někteří členové zúčastnili tradiční konference přátel Izraele pořádané organizací Chevra
v Žilině.
Mojmír Kallus, Karel Sedláček a Radek Hejret se v květnu zúčastnili celosvětového zasedání
národních vedoucích poboček ICEJ v Berlíně.
V září jsme zorganizovali další modlitební a pracovní setkání pro členy a přátele ICEJ nazvanou
„Konference modliteb a vyslání“. Setkání se zúčastnilo několik desítek aktivních členů, mezi nimi
nových lektorů ICEJ z celé republiky, a také několik zástupců partnerských organizací.
V rámci projektu Strom života (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.
Cesta do Izraele
Ve spolupráci s CK Olive Travel jsme uspořádali poznávací zájezd do Izraele ve dnech 21. – 30. 6.
Zájezdu se zúčastnilo 26 osob. Spolupráce byla dobrá, příští rok v ní hodláme pokračovat.
Mistrovství ČR ve znalostech Bible
Dne 16. října se v prostorách Senátu konalo 7. mistrovství ČR ve znalostech Bible, které připravil
tým pod vedením Karla Sedláčka. Akce se vydařila, zúčastnilo se 15 družstev včetně slovenského
a holandského, tedy poprvé s mezinárodní účastí. Pěkná reportáž byla odvysílána v hlavních
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zprávách na ČT 1, dále informoval server Křesťan Dnes. Slavnostní části v Rytířském sále se
zúčastnili se mj. holandský velvyslanec, Petr Pithart, ředitel ČRo Peter Duhan a představitelé církví
Den modliteb za pokoj Jeruzaléma
Při příležitosti mezinárodního Dne modliteb za pokoj Jeruzaléma jsme ve spolupráci se sborem
Církve bratrské a pod záštitou Ekumenické rady církví a Evangelikální aliance uspořádali 3. října
v Praze ekumenické setkání, jehož se zúčastnili kardinál Miloslav Vlk, kazatel CB Pavel Černý,
Martin Pavlík z Církve Adventistů sedmého dne, Daniel Fajfr z Církve bratrské, Jan Vinš ze
Starokatolické církve, Petr Kácha z Křesťanského společenství a Pavel Hradský z církve
Metodistické. Modlitby četl Jan Potměšil, hudebně doprovázela skupina z pražského Domu
modliteb. Zvláštní setkání ke Dni modliteb uspořádala také brněnská a českobudějovická pobočka
a konalo se také ve sborech AC Český Těšín, JB Hradec Králové, CB Hranice na Moravě, KS
Ostrava, SŽ Olomouc.
Projekt Apollos
Na podzim jsme vyhlásili nový projekt pro vzdělávání křesťanských mluvčích „Apollos“. Cílem
projektu je poskytnout kvalitní vzdělání křesťanům, kteří mají na srdci službu Izraeli a chtěli by
veřejně reprezentovat ICEJ v církvi i před světem. V současné době, kdy se vztah k Izraeli
polarizuje na všech frontách, je důležité připravovat kvalitně vyškolené a argumentačně vyzbrojené
přednášející, kteří stojí na straně biblického sionismu. Projekt řídí Michal Klesnil a dosud se
uskutečnila jako přípravná akce přednáška Davida Parsonse na téma „Komunikace s médii z pozic
křesťanského sionismu“. V prosinci realizoval první seminář cyklu Jürgen Bühler, který hovořil
o teologii náhrady a teologii smlouvy.
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4.

Vzdělávací projekty

Centra vzdělávání a dialogu
V lednu se v Brně a v Českých Budějovicích konalo setkání se stávajícími a potenciálními lektory,
kteří byli informováni o fungování projektu. V únoru nastoupil do zaměstnání jako první regionální
koordinátor Radek Hejret, od 15. 2. pak Pavel Horák. Od 1. dubna nastoupily Jana Hlávková
a Alice Michalcová. Teritorium České republiky bylo rozděleno na čtyři oblasti. Regionální
koordinátoři pracují na poloviční úvazek s výjimkou Radka Hejreta, který má na starosti největší
část území a je zaměstnán na plný úvazek.
V dubnu se uskutečnil mimořádný seminář pro lektory s Chavou Baruch z Jad Va-šem. Další
pravidelný seminář proběhl ve Vzdělávacím a kulturním centru Židovského muzea v Praze (VKC)
v září. Již aktivní lektoři formou workshopu předváděli části svých přednášek, které pak byly
podrobeny společnému hodnocení. Semináře se zúčastnilo 36 lektorů. Kromě toho se uskutečnil
dvoudenní seminář pro potenciální nové lektory, který proběhl ve dnech 30. – 31. 8. 2010
a zúčastnilo se ho 19 adeptů.
Lektoři, kteří úspěšně absolvovali písemnou zkoušku ve VKC, získali certifikát opravňující je
k přednáškám na školách. V současné době máme 42 akreditovaných lektorů z celé republiky. Noví
lektoři v průběhu roku postupně zahájili svou přednáškovou činnost, čímž se počet realizovaných
přednášek postupně zvyšoval. Ke konci roku jsme dosáhli kapacity přibližně 100 přednášek
měsíčně. Celkem bylo za období školního roku 2009/2010 uskutečněno 349 přednášek, z toho ze
48% za přítomnosti pamětníka. Kromě toho proběhly workshopy s účastí 6 566 žáků, z větší části
díky mimořádně aktivitě Thomase Graumanna, jednoho z „Wintonových dětí“. Celkový počet
oslovených žáků za školní rok 2009/2010 činil 18 902. Poslední monitorovací údaj z konce října
2010 udává počet oslovených od počátku projektu na 22 616 žáků.
V dubnu byla uzavřena smlouva s firmou Cinebonbon vzešlou z výběrového řízení. V průběhu
projektu natočí 20 dokumentů s pamětníky, kteří budou zachyceni jak při přednášce ve škole, tak
v rozhovoru s konkrétním lektorem. Tyto materiály budou využívány v budoucnu našimi lektory
jako nástroje při provádění přednášek.
Regionální koordinátoři úspěšně navázali kontakty na krajských školských odborech a s metodiky
prevence. Projekt představili a dosáhli zveřejnění informace o něm na webových stránkách
krajských úřadů, což se odrazilo v aktivním zájmu o přednášky ze strany škol. Odkaz na projekt
CVD byl uveden také v Doporučení MŠMT k výuce dějin 20. století a na webových stránkách
MŠMT.
Pochod živých
Projekt se uskutečnil za finanční podpory Evropské komise ve dnech 11. - 13. 4. a zúčastnilo se ho
80 českých žáků. Úvodní program spolu s 80 slovenskými žáky proběhl v hotelu Steel v Třinci, kde
jsme byli ubytováni. Profesor Pavol Mešťan ze slovenského muzea židovské kultury pronesl úvodní
přednášku a poté Zuzana Tlášková z VKC Praha vedla workshop Holocaust v dokumentech. Druhý
den se účastníci spolu s maďarskou částí zúčastnili v Osvětimi pietního aktu u maďarského
pavilonu a pak spolu s tisíci dalšími účastníky pochodu z Osvětimi do Birkenau, kde se uskutečnila
velká pietní vzpomínka. Poslední den byl věnován reflexi a diskusi českých a slovenských
účastníků v Třinci.
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Finanční zpráva
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, které vždy vyhlašujeme prostřednictvím
časopisu Slovo z Jeruzaléma. Jde buď o projekty, které jsme iniciovali přímo v české pobočce
(projekty Centra vzdělávání a dialogu, Pochod živých, 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 životní náklady dobrovolných
pracovníků ICEJ v Jeruzalémě.
Z nerozlišených prostředků se vedle projektů české pobočky financuje také režijní provoz, kterým
se rozumí provoz kanceláře včetně plateb za energie, telefony a internet, kancelářské vybavení, část
platů zaměstnanců nekrytá granty, bankovní poplatky, náklady na účetnictví a další drobné výdaje.
Přehled příjmů a výdajů v roce 2010
Příjmy a výdaje celkem

Příjmy
8 136 048,15 Kč

Výdaje
8 241 576,99 Kč

Saldo
-105 528,84 Kč

Členské a nerozlišené příspěvky
Účelové příjmy

2 566 267,22 Kč
5 569 780,93 Kč

2 509 524,07 Kč
5 732 052,92 Kč

56 743,15 Kč
-162 271,99 Kč

Obrat v roce 2010 dosáhl částky 8 136 048,15 Kč, což je zdaleka nejvyšší částka v historii. Toto
číslo vždy vypovídá o celkově míře aktivity; v loňském roce bylo ovlivněno plným rozběhem
projektu Centra vzdělávání a dialogu. Grant z programu OPVK představuje téměř polovinu ročního
rozpočtu naší organizace. Dále jsme získali grant na Pochod živých od Evropské komise ve výši
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23 832 Eur a dotaci Magistrátu hl. m. Prahy na akci Praha proti antisemitismu a neonacismu ve výši
250 000 Kč.
Dosažené negativní saldo je způsobeno zaúčtováním zálohových plateb některých grantů do jiného
období, než ve kterém byly uskutečněny výdaje (jde o partnerství hl. m. Prahy – Praha proti
antisemitismu a neonacismu a grant Evropské komise na Pochod živých). Výsledek těchto
víceletých projektů, který není ztrátový, se tudíž do tohoto pohledu nepromítá. Vzhledem
k neziskovému charakteru naší organizace je důležitá informace, zda jsme využili získané
prostředky na dané účely, což vyplývá z výsledků jednotlivých projektů.
Z členských příspěvků a provozních darů a dotací byl financován provoz organizace a výroba
časopisu Slovo z Jeruzaléma, zatímco účelově vázané prostředky jsou využívány podle určení
dárců. Schopnost dostát závazkům vyplývajícím z přání dárců a podmínek grantů je zásadně
důležitá a patří k ostře sledovaným ukazatelům řádného hospodařeni. Je zřejmé, že i v roce 2010
jsme byli schopni pokrýt své režijní výdaje z provozních prostředků.

Z tohoto grafu je zřetelně vidět, jak významnou roli hraje právě grant MŠMT, z něhož je financován
projekt Centra vzdělávání a dialogu včetně částečných úvazků celkem osmi pracovníků. Většina
další činnosti naší organizace je vykonávána dobrovolně, případně u některých projektů na základě
jednorázových smluv o provedení práce.
Výdajová stránka má podobnou strukturu, projekt Centra vzdělávání a dialogu představuje 46%
všech výdajů. Z grafu je rovněž vidět vyrovnané hospodaření u dalších velkých projektů.
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Projekty v Izraeli
Na projekty do Izraele pouze vybíráme peníze a zasíláme je dál. Žádoucím dlouhodobým
výsledkem je v tomto případě nula. Ve skutečnosti je saldo vždy nenulové, protože příspěvky
dostáváme průběžně, zatímco platby z praktických důvodů převádíme obvykle dvakrát ročně.
V roce 2010 jsme přijali na tyto účely celkem 424 587,50 Kč a odvedli částku 470 724,08 Kč.
Významnou částku jsme vybrali na konci roku v rámci mimořádného apelu na pomoc obětem
ničivého požáru na Karmelu. Během deseti dnů zaslali čeští křesťané na tento účel 194 000 Kč.
Projekt pomoci přistěhovalcům Katef Le-katef se v uplynulém roce teprve rozbíhal, příspěvky na
tento účel pošleme v příštím období.
Následující tabulky uvádějí přehled vývoje tohoto fondového hospodaření:
Příjmy
Výdaje
Saldo
1012 Sderot
51 949,22 Kč
39 117,40 Kč
12 831,82 Kč
1011 Immanuel
53 992,00 Kč
58 458,60 Kč
-4 466,60 Kč
101 Ostatní
271 134,27 Kč
304 793,00 Kč
-33 658,73 Kč
114 Pomoc přistěhovalcům
42 872,00 Kč
0
42 872,00 Kč
Podpora pracovníků v Izraeli
4 640,00 Kč
38 972,40 Kč
-34 332,40 Kč
Služební cesty do Izraele
0
29 382,68 Kč
- 29 382,68 Kč
424 587,50 Kč

CELKEM
470 724,08 Kč

-46 136,58 Kč

Podporovat humanitární projekty i práci našeho ústředí v Izraeli je jedním z úkolů národních
poboček a díky zlepšené vlastní finanční situaci můžeme tuto roli hrát významnějším způsobem.
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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 odrážejí také význam české pobočky, jejíž předseda slouží jako jeden ze
sedmi členů celosvětové správní rady ICEJ.
Tuzemské projekty
U našich vlastních aktivit je žádoucí, 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.
V roce 2010 jsme čerpali granty od Evropské komise na Pochod živých v Osvětimi, grant ze
strukturálních fondů EU v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, který
administruje MŠMT, na projekt Centra vzdělávání a dialogu, od Magistrátu hlavního města Prahy
na projekt Praha proti antisemitismu a neonacismu, od Nadačního fondu obětem holocaustu na
projekty cyklu Staronová šance, od Nadace Konrada Adenauera na projekt Kulturou proti
antisemitismu a na přednášky o holocaustu v Praze, od Města České Budějovice a hejtmana
Jihočeského kraje na akci České Budějovice pro Izrael.
Následují podrobné výsledky jednotlivých projektů:
124 - Staronová šance:
Příjmy
Výdaje
Izrael a my Brno
50 716,00 Kč
32 066,00 Kč
České Budějovice pro Izrael
10 000,00 Kč
15 571,00 Kč
Karlovy Vary
6 500,00 Kč
4 479,80 Kč
Ostatní
12 295,09 Kč
20 334,99 Kč
Celkem
79 511,09 Kč
72 451,79 Kč

Saldo
18 650,00 Kč
-5 571,00 Kč
2 020,20 Kč
-8 039,90 Kč
7 059,30 Kč

125 - Pochod živých – Evropská komise
Příjmy
Výdaje
850 831,84 Kč
820 448,65 Kč

Saldo
30 383,19 Kč

131 – Všichni jsme lidi
Příjmy
431 864,00 Kč

Saldo
12 641,19 Kč

Výdaje
419 222,81 Kč

Z tohoto přehledu je zřejmé, že naše hlavní projekty se podařilo realizovat při udržení vyrovnaného
hospodaření. Veřejná shromáždění se již většinou daří organizovat tak, že využíváme několika
různých zdrojů – darů právnických a fyzických osob, dotací a sbírek.
Závěrem lze konstatovat, že česká pobočka ICEJ v roce 2010 hospodařila obezřetně, plnila své
domácí i mezinárodní závazky a realizovala všechny své vlastní aktivity na základě zajištěných
příjmů.
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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. 2010:
Jürgen Bühler, Jeruzalém; Marie Denková, Praha; Božena Dokoupilová, Praha; Karel Doležal,
Havlíčkův Brod; Radana Donátová, Praha; Marcela Folbrechtová, Praha; Anna Hanáková, Brno;
Radek Hejret, Kladno; Jana Hlávková, Český Těšín; Květa Hloušková, Praha; Jana Hofmanová,
Náchod; Radoslav Horák, Praha; Radomír Hubálek, Zubří; Mojmír Kallus, Praha; Jindřich Kimler,
Hranice na Moravě; Petr Kimler, Hranice na Moravě; Eva Kopřivová, Brno; Daniel Krejčí,
Kynšperk n/O; Eva V. Macková, Praha; Alice Michalcová, České Budějovice, Alena Navrátilová,
Brno; Olga Nešetřilová, Praha; Bedřich Novotný, České Budějovice; Marta Palátová, Brno; Alžběta
Pospíšilová, Prostějov; Karel Sedláček, Praha; Milada Sedláková, Brno; Martin Slunečko, České
Budějovice; Václav Šimara, Žďár 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: Evžen Pekárek; pokladní: Marie Denková (Praha), Alena Navrátilová (Brno)
Revizor účtů: Vlastimil Říha
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