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Úvodem 
 
Vážení přátelé, 
 
česká pobočka Mezinárodního křesťanského velvyslanectví Jeruzalém (ICEJ) vstoupila do druhého 
desetiletí své existence ve znamení dalšího rozšiřování a také určité konsolidace své činnosti.  
 
Hlavní domácí akce se vesměs konaly již opakovaně, čímž se vytváří pozitivní tradice 
v jednotlivých regionech. Jde o veřejnou debatu o antisemitismu a popírání holocaustu v Brně, 
měsíc valašsko-izraelského přátelství „Chaverut“ ve Valašském Meziříčí a setkání proti 
antisemitismu „Všichni jsme lidi“ ve Valdštejnské zahradě v Praze, které bylo opět naším celoročně 
největším projektem. Každá z uvedených akcí si již získává své publikum a jejich obsah má rok od 
roku vyšší úroveň. Pozitivní také je, že přibývá návštěvníků.  
 
Tato setkání nejlépe ilustrují význam regionálních poboček, které fungují zatím v Brně a na 
Valašsku. Veřejná shromáždění začínají zejména v menších městech hrát důstojnou roli na místní 
kulturní scéně a umožňují široké veřejnosti seznámit se s cíli a činností naší organizace. Přitom je 
nutno zdůraznit, že představují pouze onu pověstnou špičku ledovce: jsou totiž podložena velkým 
množstvím osobní osvětové a vzdělávací práce na místní úrovni. Proto bychom rádi iniciovali vznik 
dalších místních poboček v jednotlivých krajích naší republiky. Považujeme to za nejúčinnější 
způsob, jak do naší práce zapojit co nejvíce dobrovolných spolupracovníků a současně oslovit 
a ovlivňovat místní komunity. 
 
Jsme potěšeni tím, že jedním z hmatatelných dopadů naší činnosti je vzájemné poznávání 
a sbližování mezi křesťanskou a židovskou komunitou, které byly po staletí tragicky rozděleny 
vinou chybné křesťanské teologie náhrady a antijudaistických předsudků. Jejich překonávání 
zůstává jedním z hlavních cílů naší činnosti. 
 
Na poli práce v církvích byla v loňském roce nejvýznamnější návštěva výkonného ředitele ICEJ 
Jeruzalém Malcolma Heddinga v České republice, při které navštívil řadu sborů různých 
denominací po celé republice a promluvil jako hlavní řečník na Křesťanské konferenci v Praze, 
každoročně jedné z  největších křesťanských akcí v zemi. Partnerství s církvemi představuje páteř 
naší činnosti a rádi je budeme dále rozvíjet.  
 
Rád bych poděkoval všem spolupracovníkům, kteří velmi obětavě a bez nároku na odměnu opět 
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 občanské sdružení 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, která je vrcholným řídícím orgánem této celosvětové organizace. 
 
ICEJ celosvětově již více než 25 let 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 100 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 od domácích i zahraničních sponzorů a dárců 
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 2006 svou hlavní kancelář v Praze, kde pracuje ve funkci 
tajemníka jediný placený zaměstnanec (na 75 % úvazek) Jaroslav Sloboda. Kancelář je dostupná 
každý pracovní den. Brněnská regionální kancelář funguje na dobrovolné bázi pod vedením Milady 
Sedlákové a valašské zastoupení vede Jindřich Kimler a Radomír Hubálek. 
 
V Praze se jednou za měsíc setkává skupina členů a přátel ICEJ na společných modlitbách 
s pražským Domem modlitby. V Brně se konají pravidelná setkání každé 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 má jednou měsíčně společná setkání s přerovským klubem České společnosti 
přátel Izraele. Tyto kontakty mají dlouhou tradici. Přerovský klub ČSPI vznikl již v roce 1990 a po 
vzniku české pobočky ICEJ v roce 1995 se někteří jeho členové začali pravidelně zúčastňovat akcí 
ICEJ a později se stali také jeho členy.  
 
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.  
 
Také v loňském roce pokračovala spolupráce s mnoha dalšími organizacemi. Vedle již zmíněné 
České společnosti přátel Izraele udržujeme přátelské kontakty se Společností křesťanů a Židů, 
Operací Ester, Českou biblickou společností, Biblickou jednotou, Židovskou agenturou, Unií 
židovské mládeže, Federací židovských obcí. Na Slovensku spolupracujeme s organizací Chevra, 
každoročně se účastníme jejích konference o Izraeli v Žilině. Ve spolupráci se slezským Projektem 
Izrael, jehož představitel Jaroslav Rusz je současně členem ŠV ICEJ, produkujeme videodokumenty 
zachycující důležité akce ICEJ.  
 
Za zvláštní zmínku stojí spolupráce s pražským Židovským muzeem, které v roce 2006 slavilo sto 
let své existence. Při této příležitosti připravilo rozsáhlý projekt nazvaný „Rok s židovskou 
kulturou“ a k účasti na něm přizvalo také naši organizaci. Do tohoto cyklu jsme zařadili několik 
pořadů, které tak byly propagovány také v rámci kampaně ŽM. 
 
Pokračuje spolupráce s Izraelským velvyslanectvím, které nás oficiálně pověřilo organizačním 
zajištěním celosvětového projektu „Národy světa píší Bibli“ v České republice. Tento projekt, na 
kterém budeme spolupracovat také s Židovským muzeem, bude realizován v následujících letech. 
 
Navázali jsme kontakty s médii, což se projevilo zejména mediálním partnerstvím Českého 
rozhlasu 3 – Vltava při akci „Všichni jsme lidi“ a rovněž vstupy do vysílání Radia Proglas 
a regionálních televizních stanic.  
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Následuje přehled činnosti za loňský rok podle tří hlavních oblastí: 
 
1. Veřejná činnost: aktivita ve společnosti 
 
Při příležitosti Dne památky obětí holocaustu, který se stal v ČR významným dnem, uspořádala 
brněnská kancelář již podruhé sérii přednášek pod názvem „Izrael a my“. Zúčastnili se jí tajemník 
izraelského velvyslanectví Walid Abu-Haya, místopředseda brněnské náboženské obce Petr Weber 
a vedoucí brněnské kanceláře Milada Sedláková. Pořad se těšil vysokému zájmu veřejnosti, sál pro 
250 lidí byl zcela zaplněn.  
  
V dubnu uspořádala valašská pobočka ve spolupráci s Městským úřadem Valašské Meziříčí již 
druhý ročník cyklu přednášek pod názvem „Chaverut“ – dny přátelství. Ve třech přednáškách 
vystoupil předseda tajemník FŽO Tomáš Kraus, rabín brněnské ŽNO Moše Chaim Koller 
a vrcholem byl společenský večer, kterého se za značného zájmu veřejnosti i médií zúčastnili 
izraelský velvyslanec Arie Arazi a ministr zahraničí ČR Cyril Svoboda. Účast byla opět velmi 
vysoká, přičemž každá přednáška zasáhla specifický okruh posluchačů. Kombinovaná účast 
převýšila 500 osob. V rámci této akce byla ve Valašském Meziříčí instalována výstava „Zmizelí 
sousedé“. 
 
Při příležitosti dne Jom ha šoa se uskutečnil v Praze již třetí ročník veřejného shromáždění proti 
antisemitismu „Všichni jsme lidi“. Tón celému setkání udala vynikající hudební skupina Hradišťan 
s Jiřím Pavlicou, která svou účastí nejen hudebně obohatila celé odpoledne, ale vyjádřila také 
osobní příspěvek k tématu tolerance a přátelství. Se svými osobními vzpomínkami na šoa se podělil 
Pavel Werner, o historii a významu soužití mezi českou a židovskou populací promluvil v rámci 
„Roku s židovskou kulturou“ ředitel Židovského muzea v Praze dr. Leo Pavlát. Shromáždění 
pozdravil nový velvyslanec Státu Izrael v ČR pan Arie Arazi, předseda Senátu MUDr. Přemysl 
Sobotka a primátor hl. m. Prahy MUDr. Pavel Bém. Setkání, které již tradičně moderoval herec Jan 
Potměšil, se opět zúčastnila řada známých osobností kulturního a politického života. Celkem 
navzdory dešti přišlo nejméně pět set lidí. 
 
Jako doprovodná akce se konal v prostorách Senátu odborný seminář, který mapoval závažné téma 
intenzivního šíření nenávisti proti Židům a Izraeli v mnoha orientálních médiích. S nebezpečným 
fenoménem seznámil asi sedmdesát zájemců Yigal Carmon, ředitel výzkumného ústavu pro média 
na Blízkém východě (MEMRI). Součástí přednášky byly i konkrétní ukázky nenávistných karikatur 
publikovaných v tamním tisku. Hřebem, nelze říci zlatým, pak bylo asi čtyřicetiminutové promítání 
ukázek šokujících propagandistických pořadů z televizního vysílání v arabských a muslimských 
zemích. Díky spolupráci se senátorem Karlem Schwarzenbergem a poslankyní EP Janou 
Hybáškovou se Yigal Carmon v rámci svého programu setkal na pracovním obědě také s vybranými 
zástupci médií a byl hostem večerního komentovaného zpravodajství „Události komentáře“ na ČT1. 
 
Ve spolupráci s Nadací pro Novou Bibli Kralickou a pražskou Židovskou obcí se u příležitosti 
letnic – svátku darování Tóry konala ve Španělské synagoze v Praze prezentace nového překladu 
Bible. V programu, který uváděl Mojmír Kallus, vystoupil ředitel Židovského muzea v Praze dr. 
Leo Pavlát, velvyslanec Státu Izrael v ČR Arie Arazi, vedoucí Nadace NBK a překladatel Alexandr 
Flek a překladatel Jiří Hedánek. Scénické čtení knihy Ester přednesli herci Josef Somr, Monika 
Žáková a Ladislav Matějček. 
 
Ve spolupráci s Muzeem hlavního města Prahy jsme uskutečnili sérii přednášek pro veřejnost 
o Jeruzalému. Přednášky realizovala Lenka Veselá. 
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V létě v době války mezi Izraelem a Hizballáhem jsme se společně s dalšími organizacemi 
zúčastnili demonstrací na podporu Izraele v Praze. 
 
Ve spolupráci s místní židovskou obcí a křesťanskou komunitou jsme uspořádali v Karlových 
Varech již podruhé vzpomínkové odpoledne u příležitosti tzv. křišťálové noci. Za hudebního 
přispění skupiny Mišpacha promluvil představitel místní ŽO pan Chaim Kočí a předseda ICEJ 
Mojmír Kallus. Organizační duší projektu je Zuzana Firmanová.  
 
 
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, Marta Srbová, Dana Váchová a Milada Vlasáková.  
 
Na podzim jsme začali ve spolupráci se sociálním oddělením ICEJ v Jeruzalémě pracovat na 
kampani zaměřené na české křesťany, která by vyzývala k adresné podpoře konkrétního projektu 
sociální pomoci v Jeruzalémě. Tato kampaň se uskuteční v roce 2007.  
 
Podali jsme žádost Fóru dárců o registraci projektu DMS pod názvem „Jeruzalémské děti“, který by 
shromažďoval prostředky na pomoc ohroženým dětem všech národností v Jeruzalémě. Pro tento 
účel nám Magistrát hl. m. Prahy povolil veřejnou sbírku, souhlas s projektem vyslovilo Ministerstvo 
zahraničí. Fórum dárců však naši žádost zamítlo, protože projekt svou velikostí nesplňoval 
minimální požadavky, které byly právě od roku 2006 pro příjímání nových projektů zavedeny. 
Zejména zatím není v našich silách realizovat masivní propagační kampaň. 
 
 
3. Osvětová činnost: hlas do církve 
 
V červnu navštívil Českou republiku výkonný ředitel ICEJ z Jeruzaléma Malcolm Hedding. 
Promluvil na přednáškách v církvích v Praze, Kolíně, Brně, Valašském Meziříčí, Českém Těšíně, 
Bystřici nad Olší a Třinci a dále jako hlavní řečník na Křesťanské konferenci pořádané KMS 
v Praze.  
 
Zúčastnili jsme se konference „Kořeny víry“ na Kladně, kterou pořádaly místní církve ve spolupráci 
s Operací Ester, a tradiční konference přátel Izraele pořádané organizací Chevra v Žilině.  
 
V září se v prostorách Senátu uskutečnil již pátý ročník Mistrovství republiky ve znalostech Bible. 
Česká pobočka ICEJ spolupracuje na tomto projektu s Českou biblickou společností a Biblickou 
jednotou. Akci, která má za hlavní cíl přispět k návratu Bible do širšího povědomí našeho národa, 
zajišťuje řídicí výbor, který vede člen výkonného výboru ICEJ Karel Sedláček. Mistrovství se 
zúčastnilo 12 čtyřčlenných družstev z jedenácti denominací z celé ČR. Přijeli i zahraniční hosté 
z Dánska, USA a Izraele. Jako host promluvil tiskový mluvčí ICEJ Jeruzalém Doron Schneider, 
který také navštívil křesťanské sbory na Kladně. 
 
První říjnovou neděli se opět konal Den modliteb za pokoj Jeruzaléma, který pro ČR koordinuje 
česká pobočka ICEJ, národním koordinátorem pro ČR je Karel Sedláček. ICEJ se kromě zajištění 
letáku a vystoupení na celosborovém shromáždění Křesťanského společenství v Praze přímo 
podílelo na organizaci shromáždění v Prostějově (zajišťovala Alžběta Šafrová) a v Brně, kde se 
konalo zvláštní shromáždění s modlitbami a zpěvem za účasti věřících z několika společenství 
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(organizovala Milada Sedláková). Chvály a modlitby probíhaly také v Krupce, Kladně, Českých 
Budějovicích a Hranicích na Moravě. 
 
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. 
 
Mojmír Kallus přednášel o Izraeli, židovských kořenech křesťanství a antisemitismu ve sborech 
CASD Brno, v rámci výstavy „Česká Bible v průběhu staletí“ v Havlíčkově Brodě, v KS Praha – 
Vršovice, na setkání ICEJ v Bratislavě, na konferenci Chevry v Žilině a v Třebíči. Několik 
přednášek v církvích absolvoval také Jiří Zdráhal. 
 
Milada Sedláková vystoupila s Evou Kopřivovou s přednáškami a hudebním programem ve sborech 
v Třebíči, v Hostěnicích a ve Vyškově. Hudební doprovod zajišťují již tradičně na akcích v Brně, ve 
Valašském Meziříčí a v Žilině. Spolu s členem brněnské židovské obce Jurajem Neufeldem 
vystupovaly na akcích pořádaných židovskými obcemi, zejména na tryzně v Žilině a při programu 
ke svátku chanuka v Bratislavě.  
 
Vzdělávací a kulturní centrum pražského Židovského muzea otevřelo svou pobočku v Brně, což 
skýtá řadu nových možností ke spolupráci. Zúčastnili jsme se slavnostního otevření nové pobočky 
i vernisáže první výstavy, která pod názvem „Příběh dětí - kresby dětí z terezínského ghetta“ 
přibližuje historii židovských obyvatel Protektorátu Čechy a Morava s důrazem na život v Terezíně. 
 
V přerovském klubu ČSPI a ICEJ byl hostem brněnský rabín Moše Chaim Koller s výkladem Tóry, 
dále Jan Sterec a Zoša Vyoralová, kteří hovořili o KKL a Židovské agentuře (Sochnutu). Členové 
valašského zastoupení se kromě těchto přednášek zúčastnili týdnu židovské kultury 
v Holešově, konference Chevry v Žilině, tryzny na židovském hřbitově v Olomouci, vernisáže 
výstavy prací studentů s židovskou tématikou v synagoze v Lošticích a řady dalších akcí. Jindřich 
Kimler přednášel při Dnu pro Izrael v Prostějově a na téma hilsneriády ve dvou třídách 4. ročníku 
Střední průmyslové školy lesnické v Hranicích.  
 
V uplynulém roce jsme opět zorganizovali cestu do Izraele na svátek stánků. Výpravu vedla Radana 
Donátová a novinkou bylo, že jsme ji tentokrát organizačně připravili ve spolupráci se 
specializovanou cestovní kanceláří Alea, která zajistila velmi dobré ubytování. Naneštěstí se 
přihlásilo jen velmi málo účastníků, takže celý projekt skončil finanční ztrátou. 
 
 
Finanční zpráva 
 
Česká pobočka ICEJ je financována výhradně z příspěvků a darů svých členů. 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 
(sociální pomoc v ČR, přednášky a semináře, Všichni jsme lidi), nebo o projekty uskutečňované 
v rámci celosvětové práce ICEJ. Sem patří sociální práce v Izraeli, včetně pomoci rusky mluvícím 
Židům, o jejichž potřeby se stará oddělení nazvané Jerusalem Support Center, dále příspěvky na 
životní náklady dobrovolných pracovníků ICEJ v Jeruzalémě nebo příspěvky na svátek stánků, 
největší akci, kterou ICEJ každoročně pořádá a která má v Izraeli značný ohlas.  



Výroční zpráva ICEJ ČR 2006 
 

8 

 
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, plat 
tajemníka, náklady na účetnictví a další drobné výdaje. Režie v loňském roce činila 24,7 % 
celkových příjmů. Výroba časopisu Slovo z Jeruzaléma je financována z přímých příspěvků na 
tento účel a z ročních členských příspěvků. 
 
Přehled příjmů a výdajů v roce 2006 
 
 Příjmy Výdaje Saldo 
Příjmy a výdaje celkem 1 388 625,62 Kč 1 391 853,03 Kč -3 227,41 Kč
Členské a nerozlišené příspěvky 805 964,22 Kč 788 019,86 Kč 17 944,36 Kč
Účelové příjmy 582 661,40 Kč 603 833,17 Kč -21 171,77 Kč
 

-  Kč

500 000,00 Kč

1 000 000,00 Kč

1 500 000,00 Kč

2 000 000,00 Kč

2 500 000,00 Kč

1995 1997 1999 2001 2003 2005

Vývoj p říjmů a výdaj ů

příjmy výdaje
 

 
Celkový obrat v roce 2006 byl nižší než v posledních třech letech. Protože toto číslo vypovídá 
především o celkově míře aktivity, je zřejmé, že tento rok byl méně intenzivní (chyběly akce 
Pochod živých a cesta do Bruselu v objemu asi 400 000 Kč, cesta do Izraele se uskutečnila 
s menším počtem účastníků a obrat byl nižší asi o 200 tisíc).  
 
Výsledek běžného hospodaření (rozdíl mezi členskými příspěvky a provozními výdaji) byl 
v loňském roce opět v podstatě vyrovnaný, což znamená, že jsme byli schopni zajistit běžný provoz 
včetně mzdových nákladů a výroby časopisu, aniž by byly dotčeny účelové prostředky, které nám 
lidé svěřují. 
 
Údaje u účelových prostředků však představují součet mnoha různých čísel a skrývají dramatickou 
situaci, které jsme v loňském roce museli čelit. Zejména dva projekty totiž skončily v propadu 
v celkové výši asi 130 tisíc korun, který jsme museli nouzově vyrovnat tím, že jsme pozastavili 
platby na projekty do Izraele. Vznikl nám tak nový vnitřní dluh téměř 100 tisíc Kč, který přenášíme 
do dalšího roku a který musíme z volných prostředků přednostně splácet.  
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Rozdělení p říjmů
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Projekt „Všichni jsme lidi“ skončil čistým deficitem 90 tisíc Kč, což bylo způsobeno tím, že tři 
nasmlouvaní sponzoři nakonec neposkytli slíbené prostředky. Na základě této zkušenosti jsme 
přijali rozhodnutí, že tuto akci v budoucnu budeme pořádat pouze tehdy a v takovém rozsahu, 
nakolik budou finance nejen přislíbeny, ale předem reálně vyplaceny.  
 
Druhý ztrátový projekt byla cesta do Izraele na sukót, který skončil deficitem 56 tisíc Kč. Zde byl 
důvodem příliš nízký počet účastníků, takže se neuplatnily sjednané množstevní slevy a cena za 
zájezd na jednotlivce se vyšplhala nad předem avizovanou částku. Nepovažovali jsme za seriózní 
nutit statečné účastníky k dalšímu doplatku k již tak vysoké ceně zájezdu, a proto jsme tuto částku 
dotovali. Účast na svátku stánků, který je hlavní akcí mateřského ICEJ Jeruzalém, považujeme 
i nadále za prioritu, neboť jde v konečném důsledku o velmi účinnou službu velké části izraelského 
národa. Organizování těchto cest zůstává i do budoucna náročné, zejména vzhledem k značnému 
nárůstu cen v Izraeli v posledním roce.   
 
Financování projektů 
Dále uvádíme vybrané údaje o financování jednotlivých projektů.  
 
Sociální projekty 
Jak již bylo uvedeno výše, z důvodů řešení akutního propadu u jiných projektů jsme pozastavili 
platby na sociální projekty do Jeruzaléma. Převedením do příštího roku je zajištěno, že prostředky 
každého dárce se dostanou tam, kam byly zamýšleny. Za časové zdržení se omlouváme a učiníme 
vše pro to, aby bylo co nejkratší. Konkrétní kroky jsou popsány na konci této zprávy. 
 
 Počáteční stav Příjmy Výdaje Saldo Konečný stav 
sociální práce ICEJ 178 625,78 Kč 47 670,45 Kč 0,00 Kč 47 670,45 Kč226 296,23 Kč
práce ICEJ obecně -60 003,23 Kč 24 520,00 Kč 0,00 Kč 24 520,00 Kč -35 483,23 Kč
JSC (ruští židé) 180 028,71 Kč 19 560,00 Kč 0,00 Kč 19 560,00 Kč199 588,71 Kč
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Jednorázové projekty 
Zde uvádíme přehled některých projektů, které byly uskutečněny v loňském roce a jejichž zůstatky 
se nepřevádějí.  
 
 Příjmy Výdaje Saldo 
Přednášky a semináře 2 400,00 Kč 25 150,35 Kč -22 750,35 Kč 
Akce pro veřejnost 13 964,00 Kč 25 282,50 Kč -11 318,50 Kč 
Cesty do Izraele 179 072,00 Kč 235 879,95 Kč -56 807,95 Kč 
Všichni jsme lidi 70 256,00 Kč 160 124,91 Kč -89 868,91 Kč 
Mistrovství Bible 120 000,00 Kč 119 063,00 Kč 937,00 Kč 

 
 

Rozdělení výdaj ů

21%
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8%16%
3%

8%

11%

18%

Slovo z Jeruzaléma Personální náklady Ostatní režie

Cesty do Izraele Přednášky apod. Mistrovství Bible

Všichni jsme lidi ostatní
 

 
V loňském roce jsme poprvé obdrželi grant ve výši 15 000 Kč od Ministerstva kultury. V příštím 
období se hodláme mnohem intenzivněji ucházet o grantové prostředky z různých zdrojů, z nichž 
budeme financovat různé domácí projekty, zejména akce typu „Staronová šance“ a vzdělávací 
a přednáškovou činnost. Dále jsme se rozhodli přijmout od příštího roku nového pracovníka, který 
bude mít v popisu práce přednostně získávání prostředků, jimiž by měl pokrýt svůj plat a získat 
finance na další projekty. Tato opatření by měla uvolnit peníze posílané na dobročinné účely.   
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Mezinárodní k řesťanské 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: 28. pluku 15, 101 00 Praha 10 
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 
 
Širší výbor (aktivní členové) – členové k 31. 12. 2006: 
Marie Denková, Praha; Božena Dokoupilová, Praha; Karel Doležal, Havlíčkův Brod; Radana 
Donátová, Praha; Květa Hloušková, Praha; Radoslav Horák, Praha; Radomír Hubálek, Zubří; 
Mojmír Kallus, Praha; Jindřich Kimler, Hranice na Moravě; Petr Kimler, Hranice na Moravě; 
Timothy King, Jerusalem; Richard Kocourek, Praha; Eva Kopřivová, Brno; Eva V. Macková, 
Praha; Alice Michalcová, České Budějovice, Alena Navrátilová, Brno; Jaroslav Rusz, Třinec; Karel 
Sedláček, Praha; Milada Sedláková, Brno; Marta Srbová, Praha; Alžběta Šafrová, Prostějov; 
Zdenka Tanáčová, Bratislava; Dagmar Váchová, Praha; Lenka Veselá, Brno; Zuzana Wirthová, 
Praha; Jiří Zdráhal, 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 
 
Tajemník: Jaroslav Sloboda 
Účetní: Evžen Pekárek; pokladní: Marie Denková (Praha), Alena Navrátilová (Brno) 
Revizor účtů: Vlastimil Říha 
 


