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Úvodem

Vážení přátelé,
předkládáme vám přehled o činnosti české pobočky Mezinárodního křesťanského velvyslanectví Jeruzalém
(ICEJ) za rok 2015. Do třetí desítky let jsme vstoupili jako personálně, programově i finančně
konsolidovaná organizace, která naplňuje své hlavní cíle.
V loňském roce pokračovala práce s mladší generací, jejíž zapojení je životně důležité pro zajištění
existence ICEJ do budoucna. Po velkém úspěchu v předchozím roce jsme opět zorganizovali letní kemp
pro mládež v Galileji. Dále jsme díky grantu EU z programu Erasmus Plus mohli uskutečnit výměnný pobyt
českých, německých a izraelských středoškoláků, v jehož rámci jsme strávili týden v Izraeli a německou
a izraelskou skupinu mládeže jsme hostili u nás. Radek Hejret se dále zúčastnil řady mládežnických akcí
v církvi po celé republice.
Při příležitosti 70. výročí konce druhé světové války jsme uspořádali mezinárodní program v Terezíně,
jehož se zúčastnili členové ICEJ z pěti zemí, nejvíce z Německa. Oba posledně zmíněné projekty dokládají
stále intenzivnější spolupráci s německou pobočkou. V oblasti vzdělávacích aktivit rozvíjíme spolupráci
také s kolegy ze Slovenska.
Ojedinělý projekt Vrba-Wetzler Memorial inspirovaný Fedorem Gálem osvědčil svou udržitelnost. Již
druhého ročníku dálkového pochodu ve stopách hrdinů, kteří uprchli z Osvětimi, se zúčastnilo téměř 100
lidí. Tento projekt svým zaměřením cílí na širokou veřejnost a vzbuzuje zájem i daleko za hranicemi ČR.
V loňském roce se nám také podařilo modernizovat webové stránky a zvýšit aktivitu na facebooku. Zahájili
jsme dlouhodobou kampaň, jíž bychom rádi zvýšili povědomí o ICEJ v české církvi. Uvítáme v tomto
smyslu aktivitu všech našich členů, například při domlouvání přednášek a vzdělávacích akcí.

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 2015
Po celý rok měla česká pobočka ICEJ svou hlavní kancelář v Praze 4 - Krči na adrese Thomayerova 800/5.
Na podzim jsme dostali výpověď a ke konci roku jsme se přestěhovali na novou adresu, Na Žertvách 23,
Praha 8.
Kancelář byla dostupná každý pracovní den. Brněnská regionální kancelář funguje na dobrovolné bázi pod
vedením Milady Sedlákové, která postupně předává vedení Josefovi Kovářovi. Valašské zastoupení vede
Jindřich Kimler a v Českých Budějovicích pracuje skupina pod vedením Alice Michalcové.
V Praze jsme ve spolupráci s Církví bez hranic zavedli pravidelná modlitební shromáždění každou první
středu v měsíci, která navazují na celosvětovou modlitební iniciativu ICEJ Izaiáš 62. 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 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. Nově jsme začali
rozesílat e-mailový zpravodaj „List z Jeruzaléma“. 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 finančně přispěla Nadace Konrada Adenauera, Magistrát hl. m. Prahy, Evropská komise,
Česko – německý fond budoucnosti a Nadace Mezinárodní potřeby.
Pokračovala spolupráce s Mezinárodní školou pro studium holocaustu při Jad Va-šem, Židovským muzeem
v Praze, Terezínskou iniciativou a židovskými obcemi v ČR i na Slovensku.
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
Další ročník tradiční akce naší brněnské pobočky proběhl 18. ledna 2015. Hlavními hosty byli izraelský
velvyslanec Gary Koren a profesor biblistiky a religionistiky Filosofické fakulty Ostravské univerzity
Tomáš Novotný. Debatu moderoval novinář Petr Brod.
Akce se zdařila, odhad účasti 210 lidí. Byl navázán dobrý vztah s předsedou brněnské ŽO Jáchymem
Kanarekem. Za město přišla náměstkyně primátora a vyjádřila zájem o další vztahy.
Chaverut – týdny přátelství ve Valašském Meziříčí
Mezi 22. 2. a 22. 3. 2015 úspěšně proběhl 11. ročník tradiční akce naší valašské pobočky. Mezi
významnými hosty byli velvyslanec státu Izrael Gary Koren, vrchní zemský rabín Karol Sidon, hebraista,
pedagog a teolog Tomáš Novotný z Ostravské univerzity a poslanec EP Pavel Svoboda. Projekt podpořilo
město Valašské Meziříčí, natáčela Regionální televize CZ.
Kulturou proti antisemitismu
Dvanáctého ročníku naší každoroční největší akce se v neděli 19. dubna 2015 v Praze zúčastnilo více než
500 lidí, mezi nimi padesát českých a padesát německých středoškoláků, kteří symbolicky převzali štafetu
historické paměti od židovských obětí nacistické genocidy. Shromáždění podpořila řada osobností kulturní,
politické i diplomatické scény: herci Jan Potměšil, Jaroslava Kretschmerová a Lenka Sedláčková,
místopředseda Senátu Přemysl Sobotka (ODS), ministr kultury Daniel Herman (KDU-ČSL), radní Hl. m.
Prahy Jan Wolf (KDU-ČSL) a izraelský velvyslanec Gary Koren.
Akce zahájila pochodem ze Staroměstského náměstí do Valdštejnské zahrady. Čeští a němečtí žáci, kteří
se seznámili s osudem židovských spoluobčanů ze svého rodného města, nesli jejich zvětšené fotografie.
Poučení z historie bylo předmětem většiny projevů na následujícím setkání ve Valdštejnské zahradě.
Místopředseda Senátu PČR Přemysl Sobotka připomněl, jak Neville Chamberlain v roce 1938 v Mnichově
domněle zachraňoval mír, ale ve skutečnosti otvíral válce dveře dokořán. Izraelský velvyslanec Gary Koren
konstatoval, že ve světě dramaticky vzrostl počet antisemitských útoků – ve srovnání s rokem 2013 o téměř
40 %. Vrcholem programu bylo hudebně-dramatické pásmo sestavené z úryvků z knihy Eriky Bezdíčkové
„Moje dlouhé mlčení“. Pamětníci holocaustu Dagmar Lieblová a Toman Brod pak v rozhovoru
s moderátorkou Českého rozhlasu Veronikou Sedláčkovou formulovali své životní poselství pro mladou
generaci.
Hudebně program doprovodilo izraelské jazzové duo Yinon Muallem & Guy Mintus, kteří spolu s další
jazzovou formací z Izraele, Hadar Noiberg Trio, věnovali kultuře a přátelství různých kultur večerní
dvojkoncert v divadle U Hasičů.
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.
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Ve dnech 19. – 25. 8. 2015 proběhl druhý ročník pochodu po stopách hrdinů, 25. – 26. 8. závěrečná
konference v Žilině. Projekt se z velké části financuje z příspěvků účastníků a vykazuje životaschopnost
i do budoucna.
Shromáždění na podporu Izraele
V reakci na eskalující násilí v Izraeli se v krátkém sledu po sobě uskutečnily tři veřejné demonstrace v Praze,
Brně i Bratislavě. Ve všech případech u zrodu této do značné míry spontánní aktivity stáli křesťané z ICEJ
spolu s dalšími přáteli Izraele. V Praze se konalo shromáždění pod sochou sv. Václava 18. 10. 2015,
v Bratislavě se občané sešli na Hlavním náměstí 28. 10. a v Brně na Moravském náměstí 31. 10.
Na čtyři stovky účastníků pražské demonstrace, na níž s ICEJ participovaly Židovská liberální unie,
konzervativní komunita Bnei Jisrael, Liga proti antisemitismu a facebooková skupina Podporujeme Izrael,
vyslechly z nahrávky pozdrav vrchního kantora izraelské armády Šai Abramsona a zazpívali českou
a izraelskou hymnu. Mezi řečníky, kteří vyjadřovali podporu právu Izraele na obranu a vytýkali médiím
jednostranné informování, byl vedle představitelů zúčastněných organizací pamětník šoa profesor
Alexander Fried. Pražská pobočka ICEJ vydala k aktuální situaci v Izraeli také tiskové prohlášení.
V Brně na akci pořádané ve spolupráci ICEJ s židovskou obcí nejprve připomněli zástupci organizátorů
události posledních týdnů v Izraeli, kvůli kterým bylo shromáždění svoláno. Za křesťany dále promluvil
František Pala, jenž přítomné seznámil s několika aktuálními citáty palestinských politiků a duchovních,
kteří vyzývají k násilí proti Židům. Řečníci dále vyzdvihli rozsah občanských svobod v České republice
v porovnání s jinými západními státy, kde by podobná demonstrace na podporu Izraele byla jen obtížně
realizovatelná. Účastníci shromáždění si rovněž vyslechli nahrávku slavného Sboru židů z opery Nabucco
od Giuseppe Verdiho a závěrem je organizátoři akce seznámili s věrohodnými informačními zdroji o dění
na Blízkém východě, což bylo s ohledem na nepřehlednost a protichůdnost informací v českých médiích
přijato s povděkem.
Dny pro Izrael na Moravě
Mojmír Kallus spolu s Danem Žingorem a Danielem Haslingerem přednášeli na Dnech pro Izrael 2. 11.
2015 v Prostějově, 3. 11. v Olomouci a 5. 11. v Brně. Tyto akce mají formát diskusních pořadů na aktuální
témata o Izraeli a setkávají se s živým zájmem občanů.
Připomenutí tzv. křišťálové noci v Karlových Varech
Vzpomínkové odpoledne připravované tradičně ve spolupráci s Židovskou obcí Karlovy Vary se konalo
8. listopadu 2015 pod názvem Am Israel Chaj. Programu se zúčastnilo asi 85 lidí, hojně zastoupeny byly
církve. Promluvil izraelský velvyslanec Gary Koren a primátor Karlových Varů Petr Kulhánek.
Podpora usnesení Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Česká pobočka ICEJ v tiskové zprávě podpořila zamítavé usnesení PS PČR k problematice označování
židovského zboží, které chce zavést Evropská komise. Tento jasný hlas podpořený všemi demokratickými
parlamentními stranami právem připomíná Evropské komisi, aby dbala klíčových hodnot Evropské unie,
jako je zákaz diskriminace, podpora volného obchodu a respektování dohod uzavřených pod patronací EU.
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Upgrade webu ICEJ
Na začátku roku 2015 jsme spustili nové webové stránky icej.cz, jejichž vzhled je srovnatelný s globálním
webem icej.org. V rámci projektu Vrba Wetzler Memorial jsme zprovoznili stránky věnované tomuto
projektu, a to v českém a anglickém jazyce.

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 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 uzavřenu 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 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.
Peníze vybrané v ČR zasíláme do Izraele a prostřednictvím oddělení ICEJ AID je předáváme příjemcům,
kteří jsou informováni o tom, že tato pomoc přichází konkrétně od českých křesťanů.

3. Osvětová činnost: hlas do církve
Přednášky v církvích
Jako přímý důsledek naší propagační kampaně jsme dostali řadu pozvánek do sborů. Radek Hejret
přednášel ve Šternberku, Mojmír Kallus v Dvakačovicích ve sboru ČCE a pak ještě na pastorálce
chrudimského seniorátu ČCE. Milada Sedláková sloužila v církvi v Blansku 7. 3., 11. 4. a 29. 5. 2015.
Mojmír Kallus se 16. 9. 2015 zúčastnil v Praze diskusního pořadu Křesťanské akademie spolu s doc.
Pavlem Hoškem a dr. Tomášem Krausem, 12. 10. se zúčastnil galavečeru Dnů pro Izrael v Hradci Králové,
kázal 24. a 25. 10. v ČCE Hošťálková, 8. 11. v CB Karlovy Vary a 6. 12. v ČCE Uherské Hradiště.
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Mistrovství světa ve znalostech Bible v Jeruzalémě 2016
Připravuje se pod vedením Karla Sedláčka a pod záštitou ICEJ Jeruzalém. Soutěž se uskuteční v termínu
27. 11. – 2. 12. 2016 v Jeruzalémě. Webové stránky mistrovství: www.biblejerusalem.com. V rámci příprav
navštívil Karel Sedláček v průběhu roku 2015 několikrát Jeruzalém.
Arise - letní kemp a práce s mládeží
Letošní mládežnický camp ICEJ ČR v Izraeli se uskutečnil v termínu 1. – 10. 7. 2015 pod vedením Radka
Hejreta. Ve srovnání s předchozím rokem bylo více starších účastníků a účastnili se i nevěřící. Cíle byly
v zásadě naplněny, s mnohými mladými účastníky zůstáváme dále v kontaktu.
Peacemakers Today
Na základě grantu získaného v programu Erasmus Plus se celkem 28 mladých křesťanů z ČR, Německa
a Izraele zúčastnilo dvou pětidenních výměnných pobytů: od 7. – 12. 7. v ČR a od 21. – 28. 8. 2015 v Izraeli.
V tomto mezinárodním projektu se pod vedením ICEJ ČR spojily tři pobočky ICEJ.
Výstupem projektu byla mj. společná výtvarná koláž, webové stránky a video klip. Pobyt byl velmi
intenzivní, účastníci se vzájemně spřátelili. V Izraeli se okrajově zúčastnili mesiánského mládežnického
tábora v Galileji. Pak strávili několik dní v Jeruzalémě včetně celodenní návštěvy Jad VaŠem a ICEJ, dále
navštívili domov pro přeživší v Haifě.
Den modliteb za pokoj Jeruzaléma
Proběhl v neděli 4. 10. 2015 v mnohých českých sborech. Jeho českým koordinátorem byl místopředseda
ICEJ Karel Sedláček.

4. Vzdělávací projekty
Světlo paměti
Z našich 36 certifikovaných lektorů je jich dnes aktivních cca 7. Někteří přednášejí zdarma, někteří se
financují jinými cestami. Většina lektorů již není v pracovně – právním vztahu s ICEJ, nicméně v rámci
projektu stále vystupují naším jménem. Díky dlouhodobé podpoře dárců a Nadace mezinárodní potřeby
pracují na částečný úvazek jako lektoři Radek Hejret a Monika Slunečková. Ve školním roce 2014/2015
vykonali lektoři celkem 165 přednášek a besed na školách.
20. 1. 2015 jsme uspořádali v Holicích workshop pro učitele. 19. 11. vedl Radek Hejret v Brně seminář pro
učitele a lektory s Miriam Mouryc z Jad VaŠem.
Auschwitz-Terezín 2015
Projektu se zúčastnilo 5 osob z Etiopie, Ghany, Lotyšska a Rakouska. Do Polska s nimi jela a celkově je
doprovázela Lenka Korolková. Účastníci se poté spolu se skupinou 50 dospělých Němců připojili k akci
Všichni jsme lidi v Praze.
Projekt Cemach
Jedná se o projekt přednášek o současném Izraeli na školách, jehož vedoucím je náš pracovník Radek Hejret.
Přednášky pokračovaly i po celý rok 2015. Ve spolupráci se slovenskou pobočkou ICEJ jsme zahájili práci
na Slovensku.
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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.
Vývoj nákladů a výnosů
9 000 000,00 Kč
8 000 000,00 Kč
7 000 000,00 Kč
6 000 000,00 Kč
5 000 000,00 Kč
4 000 000,00 Kč
3 000 000,00 Kč
2 000 000,00 Kč
1 000 000,00 Kč
- Kč
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výnosy
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2013

2015

náklady

Výnosy činily 5 486 000 Kč, náklady 5 332 000 Kč. Hospodářský výsledek, tedy kladný rozdíl 154 tis. Kč,
se může jevit jako dostatečný, ale započítává v sobě položku rozpuštění dotací z předchozích let ve výši
cca 421 tis. Kč, z čehož vyplývá, že pokud nebude provoz roku 2016 podpořen grantem či zakázkou
generující podobně velký zisk, bude provozní hospodaření organizace v ohrožení.
Na humanitární projekty v Izraeli byli vybráno celkem 382 423 Kč a do Izraele odesláno 285 227 Kč.
Rozdíl je dán časovým nesouladem mezi průběžně přijímanými dary a jednorázovými převody a bude
kompenzován v příštím období.
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Rozdělení výnosů

Z tohoto přehledu vyplývá, že zásadní pro nás zůstává stále podpora našich dárců a přispívatelů. Závislost
na grantech se relativně snížila, ale přesto zůstává pro provoz naší organizace významným zdrojem příjmů.
Tržbami z prodeje služeb se rozumí především organizace projektů pobytového typu, přičemž příjmům
odpovídají příslušné výdaje (letenky, ubytování).
Rozbor nákladů na režii
Náklady
Poradenské služby
IT služby
Ostatní služby
Ubytování
Mzdy
Bankovní poplatky
Vratka dotace
Telefony
Spotřeba energie
Manka a škody
Ostatní

1 656 116,53
409 595,00
94 148,48
111 673,07
102 970,04
501 625,75
48 860,37
143 157,85
68 197,74
40 317,08
28 467,00
107 104,15

4%

Poradenské služby

2% 2%
6%

IT služby
25%

Ostatní služby

9%

Ubytování

3%
7%
6%

30%

Mzdy

6%

Bankovní poplatky
Vratka dotace
Telefony

Spotřeba energie

Souhrn režijních nákladů zkresluje započítání organizace koncertu pro německý soubor Laudamus Te
v Praze ve výši asi 150 tisíc Kč (ubytování a služby), protože tyto náklady a související výnosy nejsou
režijní činností. Vratka dotace se vztahuje na zúčtování dřívějších projektů. Položka škody je vyčíslení
ztráty z internetového podvodu. Šlo o útok namířený proti více pobočkám ICEJ ve světě.
Závěr
ICEJ se v roce 2015 dařilo naplňovat programové cíle, které si vytkla, nicméně stav hospodaření je v situaci,
kdy je nutné pro rok 2016 navýšit příjmy tak, aby mohl být dosavadní provoz zachován. To se může dít jak
na straně darů, tak i grantů či kombinací obojího.
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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: Na Žertvách 23, 180 00 Praha 8
Telefon: 725 854 354
e-mail: icej@ecn.cz
www.icej.cz
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Italská 2, 120 00 Praha 2
název účtu: Mezinárodní křesťanské velvyslanectví Jeruzalém
číslo účtu (CZK): 3747 530 257/0100, IBAN CZ2801000000003747530257
číslo účtu (EUR): 43-481430297/0100, IBAN CZ2201000000430481430297
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Širší výbor (aktivní členové) – členové k 31. 12. 2015:
Jürgen Bühler, Jeruzalém; Jiří Burda, Prostějov; Pavel Denk, Praha; Marie Denková, Praha; Božena
Dokoupilová, Praha; Marcela Folbrechtová, Praha; Radek Hejret, Unhošť; Ludmila Hejretová, Unhošť;
Jana Hlávková, Český Těšín; Pavel Horák, Zlín; Jana Hofmanová, Náchod; 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; Jan Josef Kovář, Brno; Daniel Krejčí, Kynšperk n/O;
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; Petr Plaňanský, Nymburk; Alžběta Pospíšilová, Prostějov; Karel
Sedláček, Praha; Darina Sedláčková, Praha; Milada Sedláková, Brno; Martin Slunečko, České Budějovice;
Monika Slunečková, České Budějovice; Dagmar Váchová, Praha; Ondřej Vaněček, Praha; Lenka Veselá,
Brno; Zuzana Wirthová, Praha; Benjamin Železník, Praha; Daniel Žingor, Bělotín.

Výkonný výbor (2013-2017):
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, Samuel Sloboda
Revizor účtů: Vlastimil Říha
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