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Úvodem 

 

Vážení přátelé, 

předkládáme vám přehled o činnosti české pobočky Mezinárodního křesťanského velvyslanectví Jeruzalém 

(ICEJ) za rok 2014, který byl dvacátým rokem její existence. Celkovou situaci můžeme označit za 

stabilizovanou, podařilo se úspěšně překonat finančně obtížnější období po skončení tříletého projektu 

„Centra vzdělávání a dialogu“ v roce 2012 a zachovat vzdělávací činnost.  

V loňském roce jsme učinili důležitý krok v práci s mladší generací, jejíž zapojení je životně důležité pro 

pokračování činnosti ICEJ do budoucna. Radka Hejreta jsme jmenovali vedoucím mládežnického odboru, 

který po vzoru naší celosvětové organizace nese jméno Arise. Jeho prvním počinem bylo zorganizování 

letního kempu pro mládež v Galileji, který se setkal s velmi příznivým ohlasem. Na práci s mládeží chceme 

klást velký důraz i letos.  

Mimořádnou situaci představovala válka Izraele s Hamásem v létě, kdy po celé Evropě docházelo 

k masivnímu nárůstu násilných protižidovských projevů. Zorganizovali jsme několik demonstrací na 

podporu Izraele, přičemž setkání v Praze bylo co do počtu účastníků jedním z našich největších. Prokázala 

se akceschopnost naší organizace a velký dík patří všem našim členům a příznivcům, kteří se i uprostřed 

prázdninové sezóny aktivně zapojili. 

Rovněž zcela neplánovaná byla pomoc při uspořádání letních táborů pro izraelské děti ohrožované 

neustálými raketovými útoky. Byli jsme až dojati obrovskou touhou českých křesťanů pomoci 

i mimořádnou štědrostí dárců.   

Z mezinárodních projektů jsme v loňském roce uspořádali za podpory Evropské komise v rámci programu 

Aktivní evropská paměť pošesté cestu do Osvětimi na Pochod živých, podruhé s německou skupinou. 

Probíhaly také obvyklé veřejné akce na mnoha místech republiky. 

Novým projektem je unikátní idea Fedora Gála nazvaná Vrba-Wetzler Memorial. Její podstatou je dálkový 

pochod z Osvětimi do Žiliny ve stopách hrdinů, kteří uprchli z koncentračního tábora, aby varovali svět. 

Na tomto projektu spolupracujeme s řadou mezinárodních partnerů.  

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. Od 1. ledna 2014 je vedena jako spolek. 

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. 

Mezinárodní křesťanské velvyslanectví Jeruzalém bylo založeno v roce 1980 jako výraz rozpoznání 

biblické důležitosti celého města Jeruzaléma a jeho spjatosti s židovským lidem. Dnes reprezentuje miliony 

křesťanů, různé církve a denominace. Ve vytvoření Státu Izrael spatřujeme Boží věrnost vůči starověké 

smlouvě s židovským lidem. 

Našimi prvořadými cíli je: 

 stát na straně Izraele, vyjadřovat mu podporu a přátelství; 

 vzdělávat celosvětově církev v tématech týkajících se Božích záměrů s Izraelem a dalšími národy 

Blízkého východu; 

 být aktivním hlasem na poli smíření mezi Židy, křesťany a Araby; podporovat církve a křesťanská 

společenství ve Svaté zemi. 

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

pouze své členy. Hlavní sídlo má v Jeruzalémě, pobočky ve více než 70 zemích a zastoupení ve 140 státech 

světa. 

Naše 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, pro veřejnost a pro školy, 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 2014 

Po celý rok měla česká pobočka ICEJ svou hlavní kancelář v Praze 4 - Krči na adrese Thomayerova 800/5. 

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 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 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 občas v něm vycházejí příspěvky ve slovenštině. Kromě klasické tištěné podoby, která 

v roce 2014 prošla modernizací designu, 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. Podle potřeby rozesíláme aktuální informace a výzvy také elektronickou poštou. 

Kromě toho provozujeme na internetu samostatné stránky věnované nejvýznamnějším projektům na 

adresách www.vsichnijsmelidi.cz, www.marchoftheliving.eu. 

Byly zřízeny facebookové stránky projektu Kulturou proti antisemitismu a české pobočky ICEJ. V průběhu 

roku probíhaly programátorské a grafické práce na nové webové platformě, která bude zprovozněna v roce 

2015. 

Na jednotlivé projekty finančně přispěla Nadace Konrada Adenauera, Nadace pro rozvoj vzdělávání, 

Magistrát hl. m. Prahy, Evropská komise a Česko-německý fond budoucnosti. S křesťanskou nadací 

Mezinárodní potřeby funguje již třetím rokem strategická spolupráce spočívající v částečném financování 

dvou pracovníků, kteří se zabývají přednáškami na školách. 

Pokračovala spolupráce s Mezinárodní školou pro studium holocaustu při Jad Va-šem, Židovským muzeem 

Praha a Terezínskou iniciativou. 

Nadále udržujeme kontakty s vybranými médii, zejména s Českým rozhlasem 3 – Vltava, Rádiem Proglas, 

Rádiem Šalom Alejchem a Trans World Radio a s internetovým serverem Křesťan dnes. 

Následuje přehled činnosti za loňský rok podle hlavních oblastí: 

http://www.icej.cz/
http://www.vsichnijsmelidi.cz/
http://www.marchoftheliving.eu/
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1. Veřejná činnost: aktivita ve společnosti 

Prohlášení ohledně výbuchu na palestinské ambasádě v Praze 

Jako reakci na novoroční výbuch na palestinské ambasádě vydalo ICEJ prohlášení, v němž zaujímá 

k incidentu stanovisko a stručně připomíná, proč v Praze existuje anomálie v podobě velvyslanectví státu, 

který ČR neuznává. Článek se hojně sdílel a byl příznivě přijat.  

Izrael a my - Brno  

V neděli 19. ledna 2014 se v Brně pod názvem „Izrael a my“ konala podesáté veřejná diskuse o česko-

izraelských vztazích. Hlavními hosty dobře navštívené diskuse byl nový izraelský velvyslanec Gary Koren, 

který zde poprvé veřejně vystoupil na akci ICEJ, a designovaný ministr kultury Daniel Herman. Debatu, 

opět již tradičně, s přehledem moderoval novinář Petr Brod a za spolupořádající židovskou obec Brno 

účastníky pozdravil předseda Jáchym Kanarek a místopředseda Pavel Fried. Projevy i dotazy z publika byly 

zaměřeny převážně na současnou nestabilní situaci na Blízkém východě. 

Chaverut – týdny přátelství ve Valašském Meziříčí 

Ve Valašském Meziříčí se konal desátý 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, ve dnech 23. 2., 9. 3. a 23. 

3. Hlavními řečníky na hojně navštívených akcích byli zástupce izraelského velvyslance Shachar Shelef, 

předseda zahraničního výboru Poslanecké sněmovny, bývalý ministr zahraničí Karel Schwarzenberg, 

historička dr. Kateřina Čapková a brněnský rabín Šlomo Kučera.  

Vzpomínkové setkání v Českých Budějovicích 

Dne 10. 4. 2014 se uskutečnilo vzpomínkové setkání u příležitosti 72. výročí transportu Akb z Českých 

Budějovic do Terezína a vernisáž výstavy Nalézání zmizelých osudů – Memento dvou světových válek 20. 

století pro mladého člověka. Kancelář ICEJ České Budějovice spolupracovala s gymnáziem Česká 

a olympijských nadějí a magistrátem města, zúčastnil se ministr kultury Daniel Herman a velvyslanci 

Izraele a Polska. 

Kulturou proti antisemitismu  

Naše každoroční největší akce se uskutečnila v neděli 27. dubna v pražské Valdštejnské zahradě. Akci 

předcházel již tradiční Pochod dobré vůle z Kafkova náměstí, v jehož průběhu se uskutečnila umělecká 

performance na Palachově náměstí. Jako řečníci vystoupili historik a pamětník holocaustu Toman Brod, 

který upozornil na nebezpečí radikálního islámu, místopředseda Senátu Přemysl Sobotka, izraelský 

velvyslanec Gary Koren a předseda ICEJ ČR Mojmír Kallus. Součástí programu bylo i pásmo 

zdramatizovaných vzpomínek přeživších šoa, jak ho v režii Lenky Sedláčkové nastudovali herci Jan 

Potměšil a Barbora Lukešová. Zněla také židovská hudba v podání Michala Foršta a jeho hudebních přátel 

ze skupiny Tateloshn. 

Zvláštností letošního ročníku byla účast 160 žáků ze sedmi středních škol z Bádenska-Württemberska 

a českých a slovenských středních škol. Po skončení programu ve Valdštejnské zahradě odjeli přistavenými 

autobusy do Osvětimi, kde se následujícího dne zúčastnili za účasti tisíců mladých lidí z celého světa 

Pochodu živých z tábora Auschwitz I do Birkenau. 
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Pochodu dobré vůle se zúčastnilo asi 450 lidí, na shromáždění ve Valdštejnské zahradě se dohromady sešlo 

asi 700 osob. 

 

Naomi Tsur v Praze 

 

V úterý 13. 5. se uskutečnil seminář s bývalou místostarostkou Jeruzaléma Naomi Tsur v prostorách 

Poslanecké sněmovny v Praze díky spolupráci s předsedou skupiny přátel ČR – Izrael v Poslanecké 

sněmovně Robinem Böhnischem. Byly navázány kontakty s některými dalšími politiky. 

 

Veřejné shromáždění na podporu Izraele a proti antisemitismu v Praze 

 

Naše pobočka je uspořádala ve středu 6. srpna 2014. V horní části Václavského náměstí u sochy sv. Václava 

se sešlo více než 500 občanů, mezi nimi zástupci mnoha křesťanských církví a židovských komunit. 

Shromáždění bylo zahájeno zpěvem tradičních židovských písní a jeho pokojný průběh zakončil zpěv 

izraelské hymny. 

Smyslem této akce bylo poukázat na projevy antisemitismu, k nimž v souvislosti s konfliktem v Gaze 

dochází v ulicích evropských měst. Organizátoři vyzvali intelektuální elity a známé osobnosti, aby 

jednoznačně veřejně odsoudily projevy rasismu a nenávisti vůči Židům a Izraeli. Na shromáždění 

promluvili předseda ICEJ Mojmír Kallus, psychiatr a vysokoškolský profesor Cyril Höschl, sociolog Fedor 

Gál, ředitel Centra Sion Hradec Králové Denis Doksanský, Tomáš Kraus za Federaci židovských obcí 

a rabín konzervativní židovské komunity Bnei Israel v Praze David Bohbot. Přečteno bylo poselství 

izraelského velvyslance Garyho Korena. 

Na závěr byla přečtena deklarace ICEJ ČR k operaci „Ochranné ostří“, kterou k dnešnímu dni podepsalo 

na internetu 2 224 osob. Kromě výše zmíněných jsou to např. zpěvák Jaromír Nohavica, režisér Václav 

Marhoul, ředitel Občanského institutu MUDr. Roman Joch, ředitel Židovského muzea v Praze PhDr. Leo 

Pavlát, ředitel Ústavu pro jazyk český doc. Karel Oliva, vysokoškolská pedagožka Dr. Věra Tydlitátová, 

poslanci PS Miroslava Němcová a Robin Böhnisch, senátor Pavel Lebeda nebo poslankyně Evropského 

parlamentu Michaela Šojdrová. 

Vrba – Wetzler memorial 

Iniciátorem tohoto projektu je sociolog židovského původu Fedor Gál. Obrátil se na nás s myšlenkou 

zorganizovat projekt, který bude připomínat útěk vězňů Vrby a Wetzlera z Osvětimi s cílem informovat 

veřejnost o hrůzách šoa. 

Dne 4. 4. 2014 se v Bratislavě uskutečnila tisková konference, kterou byl projekt oficiálně zahájen. 

V termínu 13. – 19. 8. 2014 proběhl pilotní pochod ve stopách útěku Vrby a Wetzlera, kterého se zúčastnilo 

38 lidí. V průběhu pochodu se vytvořila mezinárodní židovsko-křesťansko-sekulární komunita, která se 

dále stýká a šíří své zkušenosti. Všichni říkají, že to pro ně byl proměňující zážitek. Na Slovensku byly 

vysílány dvakrát denně vstupy z pochodu v hlavních zprávách TV a rozhlasu a z pochodu byl pořízen také 

filmový záznam. Zprovoznili jsme webové stránky www.vrbawetzler.eu, na nichž jsou umístěny mimo jiné 

dva unikátní krátké filmy s pamětníky a dokumentární film z pochodu. V roce 2015 se uskuteční další 

ročník pochodu spojený s konferencí v Žilině. Další pokračování projektu, který má i významnou 

edukativní složku pro školy, záleží na tom, zda se podaří zajistit financování.  

http://www.vrbawetzler.eu/
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Dny pro Izrael na Moravě 

Proběhly ve dnech 3. - 5. listopadu v Prostějově, Olomouci a v Brně, hlavním organizátorem byl Dan 

Žingor. Měly formát diskusních pořadů na aktuální témata o Izraeli, diskusí se zúčastnili Dan Žingor, 

Mojmír Kallus a Daniel Haslinger. Tento formát pořadů se setkává trvale s velkým zájmem veřejnosti. 

Připomenutí tzv. křišťálové noci v Karlových Varech 

Vzpomínkové odpoledne připravované tradičně ve spolupráci s Židovskou obcí Karlovy Vary se konalo 

9. listopadu 2014 pod názvem Am Israel Chaj. Účastníci setkání si letos připomněli události vizuálně díky 

unikátnímu historickému filmu, který z archivů sestavil Jindřich Nový. Následoval výklad historika 

Václava Šrámka, dále promluvili vrchní zemský rabín Karol Sidon a primátor města Petr Kulhánek. Stát 

Izrael zastupoval konzul Gad Lahad, promluvil i předseda místní ŽO Pavel Rubín. 

Novinkou byla letos účast křesťanů z Německa. Z biblického sboru v nedalekém Markneukirchenu přijela 

skupina, která zazpívala několik písní a především se slovy svého pastora přihlásila k historické vině 

Německa i k odhodlání stát v současnosti na straně židovského národa. 

Otevřený dopis poslancům Evropského parlamentu za Českou republiku 

Pod titulkem „Hlasujte PRO jednání – řekněte NE jednostrannému uznání palestinského státu“ jsme 

v prosinci 2014 oslovili otevřeným dopisem české poslance Evropského parlamentu. V dopise jsme se jim 

pokusili připomenout některé podstatné argumenty, které by měli vzít v úvahu při svém rozhodování o tom, 

zda podpořit jednostranné uznání palestinského státu.  

 

2. Sociální a humanitární činnost: pomoc Židům 

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

oddělení pražské židovské obce vedených paní Ing. Janou Wichsovou. Koordinátorkou dobrovolníků je 

nyní nově paní Linda Kisová. Pomoc, na které se podílíme, má nejčastěji podobu návštěvy starých 

a nemocných osob v Hagiboru  a také v domácím prostředí, pomoc při obsluze v Kavárně Miriam a nově 

i v Kavárně na balkoně, přípravy a roznášení narozeninových a purimových dárků, doprovod klientů na 

procházky a na návštěvy u lékaře a dále různé aktuální pomoci potřebným. 

Každý dobrovolník má se ŽO v Praze navázanou Smlouvu o výkonu dlouhodobé dobrovolnické služby, 

která se každým rokem obnovuje. Pro dobrovolníky jsou pořádány různé velice kvalitní vzdělávací akce, 

např. o judaismu, lékařské přednášky např. o aktivním stáří, Parkinsonově nemoci atd. Dobrovolníci se 

pravidelně setkávají při supervizích, kde je možné řešit s psychologem různé aktuální situace. 

Této práce se v současné době účastní zejména Dana Váchová a Milada Vlasáková, Darina Sedláčková, 

Eva Kučerová, Olga Nešetřilová, Galina Borovičková, Libuše Mózsiová a také Marta Srbová z Operace 

Ester. Počet dobrovolníků se každým rokem mění, průměrně je to kolem 35 osob, v současné době i 6 mužů. 

Kontaktní osobou pro ICEJ je Darina Sedláčková. 

Po celý rok pokračovala podpora čtyř 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 
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v Samaří, domov pro přeživší šoa v Haifě realizovaný ve spolupráci s izraelskou neziskovou organizací Jad 

Ezer le-Chaver a Katef le-katef (volně přeloženo Bok po boku) poskytující cílenou pomoc rodinám 

přistěhovalců, kteří se ocitnou v nesnázích.  

Letní tábory pro děti z Izraele 

V době vrcholícího konfliktu v Gaze vznikla spontánní iniciativa na pomoc izraelským dětem. Pod 

koordinací české pobočky ICEJ se podařilo zorganizovat letní pobyty tří skupin dohromady několika 

desítek izraelských dětí v Česku. Skupina deseti dětí přijela ze Sderotu, třiceti dětí z Ašdodu a dvaceti pěti 

dětí z Beer Ševy. Vlastní program připravili čeští křesťané z organizací Křesťanská akademie mladých, 

Royal Rangers a střediska pro volný čas a integraci Domeček v Trhových Svinech. Byli jsme také doslova 

zaplaveni finančními dary na tento účel.  

3. Osvětová činnost: hlas do církve 

Evropské mistrovství ve znalostech Bible 

 

Uskutečnilo se pod vedením výkonného ředitele ICEJ ČR Karla Sedláčka 31. května 2014 v Praze. Celkově 

se mistrovství zúčastnilo 25 týmů, což reprezentuje 100 soutěžících. Zahraniční účastníci byli z Lotyšska, 

Bulharska, Ukrajiny, Slovenska, USA, Holandska a Švýcarska. 

Letní kemp a práce s mládeží 

Ve dnech 1. – 8. září 2014 česká pobočka ICEJ uspořádala historicky první pobytový kemp pro mládež 

v Izraeli. Kemp byl organizován ve spolupráci s CK Olivetour a zúčastnilo se ho celkem třicet účastníků, 

z toho 17 mladých lidí. Vedoucími byli Radek Hejret za ICEJ a Dan Haslinger za CK Olivetour. Všichni 

účastníci byli nadšeni, někteří hovořili o průlomové zkušenosti pro svůj další život. Jedna mladá dívka se 

obrátila a byla pokřtěna v Galilejském jezeře. 

Den modliteb za pokoj Jeruzaléma 

Proběhl v neděli 5. 10. 2014 v mnohých českých sborech. Jeho českým koordinátorem byl výkonný ředitel 

ICEJ Karel Sedláček. 

Výzva k modlitbám za Izrael 

V listopadu 2014, v době rostoucího počtu teroristických útoků proti izraelským občanům, jsme zveřejnili 

naléhavou modlitební výzvu pro české křesťany. Prosili jsme je o modlitby za ochranu pro všechny občany 

Izraele, za moudrost pro vládu a bezpečnostní složky Státu Izrael, za arabské křesťany žijící v nepřátelsky 

naladěném muslimském prostředí, za dlouhodobou změnu poměrů na palestinských územích a za naše 

sdělovací prostředky a postoj našich politiků, aby v této situaci jednoznačně odmítli teror a vyjádřili 

podporu Izraeli. 

4.  Vzdělávací projekty 

Světlo paměti 

Z našich 36 certifikovaných lektorů je jich dnes aktivních cca 12. Někteří přednášejí zdarma, někteří se 

financují jinými cestami. Lektoři již nejsou v pracovně-právním vztahu s ICEJ, nicméně v rámci projektu 

stále vystupují naším jménem. Pokračují besedy s pamětníky šoa.  



10 

Ve školním roce 2013/2014 uskutečnili tito lektoři celkem 294 přednášek a 7 workshopů. Židovské 

muzeum v Praze ve stejném období instalovalo šest výstav Neztratit víru v člověka. Tím byly splněny 

podmínky udržitelnosti projektu Centra vzdělávání a dialogu podpořeného z EU a MŠMT. 

V lednu jsme uspořádali akreditované workshopy pro učitele s odbornou lektorkou Miriam Mouryc z Jad 

Va-šem na partnerských školách, a to 20. 1. v Kladně a 21. 1. v Českých Budějovicích, kde byl spojen 

rovněž s kulatým stolem pro představitele kraje. Šlo o workshopy pro pokročilé absolventy Jad Va-šem, 

kteří předváděli prakticky svou práci. 26. 11. proběhl další akreditovaný seminář s Miriam Mouryc v Praze, 

tentokrát pro učitele, kteří dosud Jad Va-šem neabsolvovali.  

7. 6. 2014 jsme v Praze uspořádali workshop pro lektory ICEJ formou akreditovaného semináře „Jak vést 

vzdělávací aktivity o holocaustu bez přítomnosti pamětníků“. Byla přednesena vzorová přednáška na téma 

Antisemitismus 2. poloviny 20. století (Milan Tempír). Jako odborník na neonacismus se zúčastnil David 

Lebeda. 

Na podporu projektu Světlo paměti probíhala po celý rok veřejná sbírka. Finanční prostředky byly získány 

také od několika soukromých dárců.   

Pochod živých 

Další ročník Pochodu živých se uskutečnil v návaznosti na naši akci „Všichni jsme lidi“ dne 28. dubna 

2014. Zúčastnilo se jej 160 žáků ze sedmi středních škol z Bádenska-Württemberska a českých 

a slovenských středních škol. Program pro studenty zahrnoval účast na pochodu z Osvětimi do Birkenau, 

společný workshop, komentovanou prohlídku Muzea Auschwitz, účast na pietním aktu a setkání 

s pamětníky. 

Projekt Cemach 

 

Jedná se o projekt přednášek o současném Izraeli na školách, jehož vedoucím je Radek Hejret. Přednášky 

pokračovaly i po celý rok 2014 a oslovili jsme jimi přes 350 žáků středních škol. Mnozí z nich se zapojili 

do mezinárodní kreativní soutěže a čtyři z nich obdrželi hlavní cenu – zájezd do Izraele 

 

Projekt Apollos 

Náš projekt pro výchovu lektorů schopných veřejně reprezentovat ICEJ pokračoval po delší odmlce 

seminářem 9. prosince 2014 v Praze. Hlavní velmi kvalitní program měl Jiří Bukovský na téma „Čemu věří 

muslimové“, dále vystoupil Mojmír Kallus s aktuálními informacemi z Izraele. Zúčastnilo se 11 lektorů. 
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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, 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.  

V loňském roce jsme se stále ještě potýkali s důsledky změny účetní firmy, kompletní účetní data za rok 

2012 a 2013 nebyla do konce roku stále ještě předána. Účetnictví jsme v roce 2014 již zajišťovali vlastními 

silami, s výjimkou mzdové agendy. 
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 Přehled nákladů a výnosů 
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1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013

Vývoj nákladů a výnosů

výnosy náklady

Náklady 4 747 464 Výnosy 5 045 098

 - mzdové náklady 926 412  - služby 777 765

 - náklady na SZJ 260 116  - prodeje 34 977

 - cestovné 262 056  - členské příspěvky 156 507

 - nájem 119 919  - dary a sbírky 2 853 538

 - telefony 66 620  - dotace 1 221 091

 - externí služby 685 469  - ostatní 1 220

 - IT služby 135 560

 - tlumočení, překlady 63 230 Zisk 297 634

 - propagace 85 054

 - doprava a přeprava 189 136

 - ubytování 536 973

 - dary 541 733

 - ostatní 875 186
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 - náklady na SZJ

 - cestovné

 - nájem
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 - tlumočení, překlady
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Rozbor nákladů na režii 

 

V části externích služeb jsou nejvýrazněji zastoupeny náklady na externí vedení účetnictví 2013 (85 469,-) a dále pak náklady 

na externí spolupracovníky ICEJ (117 404,-). 

Závěr 

ICEJ ČR se podařilo v roce 2014 naplňovat cíle své existence za podmínek, že 1. byly pokryty vlastní 

náklady a 2. byl dokonce vygenerován přebytek, který slouží jako rezerva pro další období. 

Podařilo se dále stabilizovat provoz ICEJ tím, že dokáže zaplatit jednoho člověka (tajemníka) pro vlastní 

provoz organizace a jednoho pracovníka pro organizaci a realizaci přednášek, zejména na školách. 

Do rozpočtování projektů ICEJ se podařilo zakomponovat pravidlo o uplatnění 20% režie – což je možné 

považovat za výrazný úspěch jak co do výše tohoto příspěvku, tak pokud jde o samotné uplatnění tohoto 

pravidla. 

Rok 2014 byl první, kdy si ICEJ ČR vedla účetnictví sama a zde je možné za úspěch považovat existenci 

pravidelných měsíčních výstupů výsledovek zejména pro účely pravidelného a včasného vyhodnocování 

jednotlivých projektů. 

  

15% 1%
3%

57%

24%

0%
Výnosy 2014

 - služby

 - prodeje

 - členské příspěvky

 - dary a sbírky

 - dotace

 - ostatní

Náklady 1 066 268

 - mzdové náklady 484 343

 - náklady na SZJ 5 640

 - cestovné 24 221

 - nájem + energie 34 372

 - telefony 66 620

 - externí služby 224 849

 - IT služby 81 608

 - propagace 54 068

 - bankovní poplatky 35 446

 - kurzové ztráty 17 259

 - kancelářské potřeby 11 773

 - ostatní 26 069
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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: Thomayerova 800/5, 140 59 Praha 4 

Telefon: 725 854 354 

e-mail: icej@ecn.cz 

www.icej.cz 

Bankovní spojení: Komerční banka Italská 2, Praha 2 

název účtu: Mezinárodní křesťanské velvyslanectví Jeruzalém 

číslo účtu: 3747 530 257/0100, IBAN CZ2801000000003747530257 
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Širší výbor (aktivní členové) – členové k 31. 12. 2014: 

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 – 1. místopředseda  

Radek Hejret – místopředseda 

Daniel Žingor - hospodář 

Čestní členové: 

Milada Sedláková – vedoucí regionální kanceláře v Brně 

Jindřich Kimler – vedoucí valašského zastoupení 

 

Tajemník: Jaroslav Sloboda 

Účetní: Jana Hollová, Ludmila Hejretová; pokladní: Marie Denková (Praha), Alena Navrátilová (Brno) 

Revizor účtů: Vlastimil Říha 


