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Úvodem
Vážení přátelé,
předkládáme vám přehled o činnosti české pobočky Mezinárodního křesťanského velvyslanectví
Jeruzalém (ICEJ) za rok 2012. Uplynulý rok byl pro nás přechodným obdobím, kdy byl dokončen
rozsáhlý tříletý vzdělávací projekt „Centra vzdělávání a dialogu“, a v druhé polovině roku jsme
intenzivně hledali další zdroje nutné pro pokračování naší činnosti. Domníváme se, že započatá
vzdělávací činnost na školách by měla být její trvalou součástí.
Z mezinárodních projektů jsme v loňském roce již popáté uspořádali cestu do Osvětimi, kde jsme se
zúčastnili Pochodu živých. Projekt podpořený Evropskou komisí v rámci programu Aktivní
evropská paměť zahrnoval účast 80 žáků z českých škol, 80 Slováků a 80 Maďarů. Projekt jsme
realizovali s tradičními partnery ICEJ SK a Chevra ze Slovenska a Élet Menete Alapítvány
z Maďarska.
V průběhu celého roku pokračoval projekt „Staronová šance“, veřejná shromáždění v řadě měst ČR,
doprovázený veřejnou sbírkou pro potřeby křesťanského oddělení Jad Va-šem. Největší akce
z tohoto cyklu se uskutečnila v dubnu v Praze za spolupráce Senátu a pražského magistrátu pod
názvem „Kulturou proti antisemitismu“.
V květnu jsme měli výjimečnou příležitost zorganizovat celosvětové setkání vedoucích ICEJ. Do
hotelu Diplomat se sjelo na 90 zástupců z 35 zemí.
Chtěl bych 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 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 v roce 2012
Česká pobočka ICEJ měla v roce 2012 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 vede Jindřich Kimler a
v Českých Budějovicích pracuje skupina pod vedením Alice Michalcové.
V Praze se konají každý týden 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 je dvouměsíčník (od roku 2013 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 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
a
www.staronovasance.cz
Na naši činnost opět finančně přispěla Nadace Konrada Adenauera, Magistrát hl. m. Prahy a
Evropská komise. Nově jsme navázali spolupráci s křesťanskou nadací Mezinárodní potřeby, která
začala financovat část platu regionálního koordinátora Radka Hejreta. Největší finanční grant byl
poskytnut prostřednictvím MŠMT z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
Pokračovala spolupráce s Mezinárodní školou pro studium holocaustu při Jad Va-šem, Ústavem pro
studium totalitních režimů a Muzeem romské kultury. Projekt Centra vzdělávání a dialogu byl
realizován v partnerství s Židovským muzeem Praha a Terezínskou iniciativou.
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
Petice proti rasové a náboženské nesnášenlivosti
Jako reakci na zdokumentované nenávistné vystoupení kazatele Lukáše Větrovce v brněnské
mešitě, ve kterém cituje náboženské texty vyzývající k zabíjení Židů, iniciovala ICEJ ČR Petici
proti rasové a náboženské nesnášenlivosti, kterou v průběhu roku 2012 podepsalo takřka 6000 lidí.
Policie dospěla k názoru, že se stal trestný čin, ale je už promlčen, proto věc odložila. Stále
zvažujeme možnosti dalšího postupu.
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“. Na osmém ročníku akce 22. 1.
2012 byla představena Petice proti rasové a náboženské nesnášenlivosti. Diskuse se zúčastnilo asi
250 osob, velmi dobré příspěvky o aktuální situaci přednesli izraelský velvyslanec Jaakov Levy a
dr. Petr Suchý z Katedry mezinárodních vztahů a evropských studií Fakulty sociálních studií MU
Brno. Dále hovořil předseda brněnské ŽO Pavel Fried, moderoval Petr Brod.
Dny židovské kultury v Uherském Brodě
Město organizovalo 27. 1. 2012 promítání filmu Nickyho rodina, dále besedu s pamětníkem,
předsedkyní PS M. Němcovou a velvyslancem Státu Izrael Jaakovem Levym. Účastnili jsme se
jako spolupořadatel, Mojmír Kallus moderoval besedu.
Chaverut – týdny přátelství ve Valašském Meziříčí
Ve Valašském Meziříčí se konal osmý ročník cyklu přednášek pod názvem „Chaverut – Přátelství“,
který organizuje Jindřich Kimler z valašské kanceláře ICEJ ve spolupráci s místními církvemi,
židovskou obcí a městským úřadem. Konaly se tři akce pro veřejnost, každá s jiným zaměřením.
Hlavním hostem společenského večera 11. 3. v Žerotínském zámku byl izraelský velvyslanec
Jaakov Levy a poslanec Marek Benda, večer doprovodila hebrejskými písněmi skupina Halevaj.
Program 18. 3. měl jako hlavního hosta rabína Ronalda Hoffberga, dále účinkoval Robert Řehák.
Konečně křesťanský program 25. 3. tvořila přednáška ředitelky křesťanského oddělení památníku
Jad Va-Šem z Jeruzaléma Susanne Kokkonen. Celkem všechny tyto akce navštívilo kolem 330 lidí.
Kulturou proti antisemitismu
Na 500 lidí se zúčastnilo naší tradiční největší akce „Kulturou proti antisemitismu“ a „Pochod dobré
vůle“ v neděli 22. dubna 2012 v Praze. Mnoho lidí přitom podepsalo Petici proti rasové
a náboženské nesnášenlivosti. Pochod prošel z náměstí Franze Kafky do Valdštejnské zahrady, kde
se konal vlastní program.
V programu, který moderovala Veronika Sedláčková, vystoupila izraelská jazzová zpěvačka Karen
Malka, folková zpěvačka Pavlína Jíšová, kantor liberecké židovské obce a zpěvák Michal Foršt,
dětský pěvecký sbor Studánka ZUŠ Police nad Metují nebo herci Jan Potměšil a Barbora Lukešová,
kteří přednesli textovou koláž reflektující tragédii holocaustu. Na veřejném shromáždění vystoupil
1. místopředseda Senátu Přemysl Sobotka, který mimo jiné řekl: „I mezi našimi občany jsou
horlivci, kteří chtějí zneužívat náboženských svobod v naší zemi k importu militantní ideologie,
která je neslučitelná s normami demokratického státu.“ Primátor hl. m. Prahy Bohuslav Svoboda ve
svém projevu připomněl, že „jedině tím, že budeme přemýšlet o vlastních hodnotách a budeme je
ochotně hájit ve veřejném prostoru, lze udržet dialog a budovat kulturní a otevřenou společnost.“
Shromáždění pozdravil izraelský velvyslanec Jaakov Levy, který řekl: „Nyní je čas spojit síly,
bránit naše společně sdílené hodnoty a zesílit naše úsilí ve výchově a porozumění a jasně odsoudit
jakýkoliv projev netolerance a antisemitismu.“ Předseda ICEJ Mojmír Kallus upozornil na to, že
antisemitské názory se prostřednictvím novinových článků začínají posouvat z okraje společnosti
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do středního proudu, a vyzval všechny státní představitele, aby podobné výroky jednoznačně
odsoudili. Vrcholem 9. ročníku akce „Kulturou proti antisemitismu“ byla osobní vzpomínka
pamětníka, který nacistickou genocidu přežil. Letos jím byl místopředseda Terezínské iniciativy
Jaroslav Kraus.
Den pro Izrael v Mikulově
Proběhl 29. 4. ve spolupráci místního sboru ECM a ICEJ. Hlavními řečníky byli Mojmír Kallus
a Dan Žingor. V rámci akce proběhla také výstava obrazů S. Chludilové, písničkový pořad M.
Kubátové a večer chval a modliteb za Izrael.
Templfest Ostrava
Mojmír Kallus se zúčastnil jako jeden z přednášejících velmi úspěšné akce v Ostravě 9. 6. s účastí
kolem 500 lidí.
Konference České Budějovice pro Izrael
Místní tým ICEJ koordinovaný Alicí Michalcovou připravil v Českých Budějovicích 16. 6. pátý
ročník konference, jíž poskytli záštitu hejtman Jihočeského kraje Mgr. Jiří Zimola a primátor města
České Budějovice Mgr. Juraj Thoma. Jejím mottem byl verš z knihy proroka Izajáše „Dal jsem tě za
světlo národům“. Hlavním řečníkem byl předseda ICEJ Mojmír Kallus, hudebně program
doprovodila skupina Menorah.
Konference Am Jisrael Chaj – Ostrava
Akce proběhla v sobotu 22. září a byla společně organizována naší regionální koordinátorkou Janou
Hlávkovou a místními sbory pod záštitou moravskoslezského hejtmana Jaroslava Palase
a ostravského primátora Petra Kajnara. Hlavním řečníkem byla Susanna Kokkonen z Jad Va-Šem,
program zahrnul i pietní vzpomínku na odsunuté ostravské Židy a vystoupení pamětníka pana
Luďka Eliáše.
Dny pro Izrael na Moravě
Proběhly 6. listopadu v Olomouci, 7. listopadu v Brně a 8. listopadu v Prostějově, hlavním
organizátorem byl Dan Žingor. Měly formát diskusních pořadů na aktuální témata o Izraeli, diskusí
se zúčastnili Mojmír Kallus, Karel Sedláček a Daniel Haslinger. Reakce byly převážně velmi
pozitivní, v Olomouci a Prostějově bylo plno.
Pietní vzpomínka k 70. výročí deportace Židů z Náchodska
Akce proběhla 9. 11. v Náchodě a České Skalici. Celkově vydařené akce se účastnilo 7 obcí
z mikroregionu. Oceňována je dobrá spolupráce s městem, plný kostel.
Připomenutí tzv. křišťálové noci v Karlových Varech
Vzpomínkové odpoledne připravované tradičně ve spolupráci s Židovskou obcí Karlovy Vary se
konalo v neděli 11. listopadu v kině Drahomíra. Byl plný sál a dobrá atmosféra. Karlovy Vary
vstupují do partnerství s izraelským Eilatem.
Manifestace na podporu Izraele a české vlády
V návaznosti na hlasování ČR v OSN proti přijetí Palestiny za pozorovatelský stát OSN a
následnou děkovnou návštěvu izraelského premiéra B. Netanjahu v Praze jsme 5. prosince
zorganizovali manifestaci na podporu Izraele před sídlem vlády. Manifestace byla zaznamenána
většinou sdělovacích prostředků a vytvořila vhodnou protiváhu paralelní protiizraelské akci.
Účast na akcích židovských obcí
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Milada Sedláková a Eva Kopřivová z brněnské pobočky vystoupily v břeclavské synagoze, kde
zpívaly synagogální a jidiš písně spolu s kantorskou rodinou Neufeldových, a dále na tryzně
v Žilině.

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 tří specifických projektů sociální pomoci v Izraeli: středisko
Keren Or pro ohroženou mládež v Sderotu na jihu Izraele, denní centrum pro předškolní děti
v městě Imanuel v Samaří, a Katef le-katef (volně přeloženo Bok po boku) poskytující cílenou
pomoc rodinám přistěhovalců, kteří se ocitnou v nesnázích.
Pokračovala také podpora největšího projektu ICEJ Jeruzalém, domovů pro přeživší šoa v Haifě.
Tento projekt je realizován ve spolupráci s izraelskou neziskovou organizací Jad Ezer le-Chaver.
Po celý rok jsme pořádali veřejnou sbírku na podporu práce izraelského muzea a školy pro studium
holocaustu Jad Va-šem. Příspěvky budou konkrétně určeny na práci křesťanského oddělení, jehož
cílem je působit jako prostředník vůči křesťanskému světu, stavět mosty mezi židy a křesťany
a společně bojovat proti antisemitismu. Z vybraných prostředků budou organizovány mezinárodní
semináře pro křesťanské vedoucí pracovníky o tom, jak ve svém prostředí mohou správně a účinně
vyučovat o šoa, připravovány programy na míru včetně specializovaných workshopů pro skupiny,
které navštěvují Izrael, a křesťanským komunitám budou zpřístupněny rozsáhlé zdroje Jad Va-šem.

3. Osvětová činnost: hlas do církve
Konference modliteb a vyslání
15. září jsme se sešli v Praze k tradiční podzimní modlitební konferenci členů a přátel ICEJ. Kromě
modliteb a chval pod vedením skupiny Hejretband zahrnula také biblické zamyšlení Mojmíra
Kalluse, představení našich projektů, prostor pro hosty i čas na neformální obecenství.
Den modliteb za pokoj Jeruzaléma
Proběhl v neděli 7. 10. 2012 v mnohých českých sborech. Jeho českým koordinátorem byl výkonný
ředitel ICEJ Karel Sedláček.
Mezinárodní mistrovství ve znalostech Bible
Po celý rok připravoval Karel Sedláček celosvětový šampionát ve znalostech Bible, který by měl
proběhnout v roce 2013.
Projekt Apollos
Náš projekt výuky nových lektorů, kteří jsou schopni přednášet o Izraeli, pokračoval druhým
ročníkem. V jeho rámci proběhla 1. 2. 2012 přednáška Vladimíra Baara „Moderní dějiny Izraele se
zaměřením na otázky mezinárodního práva“, 22. 3. přednáška Susanne Kokkonen „Holocaust a
odpovědnost křesťanů“ a 7. 6. workshop Luboše Pelecha „Základy prezentačních dovedností“.
Závěrečné zkoušky druhého ročníku nakonec úspěšně složili čtyři absolventi.
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Další ročník jsme se rozhodli neotvírat a soustředit se prozatím na péči o stávající lektory
a propagaci projektu v církvích. 22. listopadu jsme pro stávající lektory uspořádali v Praze setkání
s aktuálními informacemi o Izraeli a sdílením dosavadních zkušeností.
Oslava Sukótu v Jeruzalémě
Ve spolupráci s CK Olivetour jsme připravili podzimní zájezd do Izraele, který kombinoval účast
na oslavách sukótu pořádaných ICEJ Jeruzalém s poznáváním Izraele. Celkem se zúčastnilo před 40
osob.

4. Vzdělávací projekty
Centra vzdělávání a dialogu
Ke dni 31. 7. 2012 byl uzavřen tříletý vzdělávací projekt „Centra vzdělávání a dialogu“ podpořený
v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Partnerem bylo Židovské
muzeum v Praze (ŽMP) a Terezínská iniciativa.
Hlavním cílem projektu bylo působit na základních a středních školách v oblasti prevence
rizikového chování, konkrétně rasismu a antisemitismu. K tomu byla zvolena specifická metoda:
studenti se s tématem setkali v podobě konkrétních osudů jednotlivých obětí holocaustu, často
formou besedy s pamětníkem. ŽMP se podílelo zejména na vyškolení lektorů a na dalších
aktivitách, TI je sdružením pamětníků holocaustu, kteří se účastnili besed na školách. Projekt byl
založen na přesvědčení, že výchovné působení proti antisemitismu – této nejsetrvalejší zášti
v dějinách lidstva – má přímý dopad také na chápání ostatních neblahých projevů netolerance ve
společnosti.
Po tříleté práci bylo podpořeno celkem 65 448 žáků základních a středních škol. Projekt umožnil
rozvinout práci čtyř regionálních center v Kladně, Českých Budějovicích, Brně a Ostravě.
Vzdělávací činnost bude pokračovat i do budoucna.
Výsledky projektu ocenil ředitel ŽMP dr. Leo Pavlát slovy: „Jsme rádi, že se nám v naší práci
dostává rozhodné podpory z řad křesťanských organizací i jednotlivých křesťanů. Mezi nimi zvlášť
významné místo patří české pobočce Mezinárodního křesťanského velvyslanectví Jeruzalém
(ICEJ), které prostřednictvím svých lektorů rozšiřuje povědomí o tematice antisemitismu a šoa
(holocaustu) a současně přispívá k zlepšování vztahů mezi Židy a křesťany. Našim křesťanským
přátelům za to patří dík.“
Ve Vzdělávacím a kulturním centru (VKC) Židovského muzea v Praze bylo vyškoleno 53 lektorů
ICEJ, kteří pak realizovali přednášky a besedy na školách na celém území ČR. Tento lidský kapitál
představuje jeden z nejcennějších výsledků projektu. Jádrem činnosti byly přednášky na školách,
jimiž bylo podpořeno 51 614 žáků základních a středních škol, tj. 78,7 % všech podpořených osob.
Přednášky a besedy v délce dvou vyučovacích hodin uskutečňovali lektoři ICEJ, kteří získali
certifikát VKC. Konkrétní forma přednášky je individuální podle osobnostních dispozic
přednášejícího, vždy však zahrnuje různé interaktivní prvky. Lektoři používají dobové dokumenty,
audiovizuální pomůcky, citují z knih souvisejících s tématem, a zejména využívají osobní znalost
životních příběhů pamětníků. Ve více než 30% případů byli přímo doprovázeni pamětníky
přeživšími holocaust, kteří vyprávějí mladé generaci svůj životní příběh.
Cílovou skupinou byli od počátku žáci vyšších ročníků ZŠ a všech typů středních škol. Celkem bylo
uskutečněno 1197 přednášek a 397 besed s některým z 20 pamětníků. Navštíveno bylo 751 škol.
Dále bylo uskutečněno 182 workshopů, při nichž bylo podpořeno dalších 8197 žáků.
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Přednášková činnost na školách byla podpořena dalšími doprovodnými aktivitami. K nim patřily
tematické výstavy ŽMP: „Neztratit víru v člověka – protektorát očima židovských dětí“, „Anna
Franková – odkaz pro současnost,“ „Holocaust očima dětí“, „Děvčata z pokoje č. 28, L 410,
Terezín“ a „Ghetto jménem Baluty“. V průběhu projektu se uskutečnilo celkem 52 tematických
výstav na školách, při nichž bylo podpořeno 5637 žáků.
V rámci projektu bylo také natočeno 40 filmových dokumentů s 20 pamětníky, které zachycují
jednak besedu s pamětníkem ve škole, jednak řízený rozhovor s lektorem. Všechny tyto dokumenty
představují důležitou pomůcku pro práci lektorů. V současné době nezadržitelně ubývá přímých
svědků holocaustu, jejichž osobní svědectví je nenahraditelné, a odborníci celosvětově hledají nové
formy práce, které by mohly tento osobní rozměr alespoň částečně nahradit. Dokumenty natočené
s 20 pamětníky představují významnou databázi, s níž bude možno dále pracovat.
V průběhu projektu byly navázány kontakty s Mezinárodní školou pro výuku holocaustu při Jad Vašem v Jeruzalémě. Tato instituce poskytla ICEJ souhlas s použitím lekcí připravených jejími
odborníky. Jde o tři nové učební materiály, které dosud nebyly na českých školách použity. Každá
lekce obsahuje pracovní listy pro žáky a metodické pokyny pro učitele. Dále byly přeloženy
metodické příručky Proč učit o holocaustu, Jak učit o holocaustu a Co učit o holocaustu zpracované
mezivládní institucí Task Force for International Cooperation on Holocaust Education,
Remembrance and Research (ITF).
Tak se do prostředí českých škol dostávají jedinečné nové pomůcky včetně metodického shrnutí
nejnovějších pedagogických poznatků. Tyto materiály byly vytvořeny mezinárodně respektovanými
odborníky a díky své praktické tištěné formě v českém jazyce umožňují velmi jednoduché použití.
Kromě přednášek na stovkách škol po celé republice bylo vytipováno 14 pilotních škol, s nimiž
byla navázána dlouhodobá spolupráce. V jejím rámci tyto školy ověřovaly nové výukové materiály
Jad Va-šem, zařadily do svého programu přednášky a besedy, případně workshopy a další
navazující aktivity projektu a některé z nich realizovaly další vlastní aktivity. Mezi pilotními
školami jsou zastoupeny školy různého typu (základní školy, střední odborné školy včetně učilišť a
gymnázia), z různých krajů ČR a s různou mírou předchozí aktivity a zkušenosti s touto tematikou.
Výsledkem spolupráce s nimi je katalog 14 typizovaných vzdělávacích programů, které představují
příklady dobré praxe.
Světlo paměti
Projekt přednášek na školách pokračoval i po zbytek roku, přičemž jeho financování průběžně
přešlo na nový zdroj – dotace MŠMT v rámci programu prevence. Tento projekt nadále ponese
označení „Světlo paměti“.
Pochod živých
Další ročník Pochodu živých se uskutečnil ve dnech 18. – 20. dubna 2012. ICEJ ČR jej
organizovala ve spolupráci s ICEJ Slovensko, Chevrou a maďarskou židovskou organizací Az Élet
Menete Alapítvány. Program pro studenty zahrnoval účast na pochodu z Osvětimi do Birkenau,
komentovanou prohlídku muzea, účast na pietním aktu a setkání s pamětníky.

5. Jiné
Celosvětové setkání vedoucích ICEJ
Česká pobočka ICEJ měla tu čest hostit v roce 2012 pravidelné celosvětové setkání vedoucích
ICEJ. Čtyřdenní konference proběhla v Praze ve dnech 9. – 13. května a zúčastnilo se jí 90 zástupců
z 35 zemí. Konferenci poprvé předsedal nově zvolený výkonný ředitel Jürgen Bühler. ICEJ ČR byla
vysoce oceněna za úspěšné organizační zvládnutí celé akce.
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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. 2012:
Jürgen Bühler, Jeruzalém; Jiří Burda, Prostějov; Pavel Denk, Praha; Marie Denková, Praha; Božena
Dokoupilová, Praha; Radana Donátová, Praha; Marcela Folbrechtová, Praha; Radek Hejret, Kladno;
Ludmila Hejretová, Unhošť; Jana Hlávková, Český Těšín; Pavel Horák, Zlín; Květa Hloušková,
Praha; Jana Hofmanová, Náchod; Radoslav Horák, Praha; Radomír Hubálek, Zubří; Miroslava
Kadlecová, Česká Lípa; Mojmír Kallus, Praha; Jindřich Kimler, Hranice na Moravě; Petr Kimler,
Hranice na Moravě; Jaromír Klimek, Křenovice u Brna; Eva Kopřivová, Brno; Daniel Krejčí,
Kynšperk n/O; Eva V. Macková, Praha; Alice Michalcová, České Budějovice, Alena Navrátilová,
Brno; Eva Němcová, České Budějovice; Olga Nešetřilová, Praha; Lenka Novotná, České
Budějovice; Bedřich Novotný, České Budějovice; Pavel Pakosta, Uherský Brod; Marta Palátová,
Brno; Stanislav Papírník, České Budějovice; Petr Plaňanský, Nymburk; Alžběta Pospíšilová,
Prostějov; Karel Sedláček, Praha; Darina Sedláčková, Praha; Milada Sedláková, Brno; Martin
Slunečko, České Budějovice; Monika Slunečková, České Budějovice; Václav Šimara, Žďár n/S;
Dagmar Váchová, Praha; Ondřej Vaněček, Praha; Lenka Veselá, Brno; Zuzana Wirthová, Praha;
Benjamin Železník, Praha; Daniel Žingor, Bělotín.
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: Jana Hollová, Marie Kouklíková; pokladní: Marie Denková (Praha), Alena Navrátilová
(Brno)
Revizor účtů: Vlastimil Říha
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