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Úvodem 
 
Vážení přátelé, 
 
předkládáme vám přehled o činnosti české pobočky Mezinárodního křesťanského velvyslanectví 
Jeruzalém (ICEJ) za rok 2007. V tomto roce došlo z našeho pohledu k některým významným 
změnám. Dá se bez nadsázky říci, že začala další etapa rozvoje naší organizace.   
 
Hlavní novinkou bylo přijetí dalšího placeného pracovníka: na základě rozhodnutí Širšího výboru 
společnosti byla zřízena nová funkce výkonného ředitele a od 1. dubna na tuto pozici nastoupil na 
plný úvazek místopředseda ICEJ Ing. Karel Sedláček. Náplní jeho práce se stalo operativní řízení 
naší stále se rozšiřující činnosti a zejména fundraising – získávání finančních prostředků jak od 
soukromých dárců a sponzorů, tak prostřednictvím žádostí o financování projektů od různých 
národních i mezinárodních institucí. 
 
V přímé souvislosti s těmito aktivitami se zrodil projekt vzdělávací činnosti, který představuje pro 
nás vstup do nové oblasti. Prostřednictvím přednášek na školách oslovíme novou cílovou skupinu 
mládeže, což má pro budoucnost naší práce strategický význam. Přestože jsme dosud nezískali 
grant, který by rozvoj projektu usnadnil, oslovili jsme přes 30 dobrovolných lektorů z celé 
republiky, uskutečnili jsme pro ně školení ve Vzdělávacím a kulturním centru Židovského muzea 
(VKC) a ve spolupráci s Terezínskou iniciativou jsme již zahájili přednášky, na které nás 
doprovázejí pamětníci holocaustu.  
 
V loňském roce jsme také získali významný grant od Evropské komise, který nám umožní 
uskutečnit projekt Pochod vzpomínek a naděje do Osvětimi na jaře roku 2008. Přípravy na tento 
projekt byly již zahájeny v druhé polovině loňského roku. 
 
Ve spolupráci s ICEJ AID v Jeruzalémě jsme vyhlásili dva projekty sociální pomoci pro potřebné 
v Izraeli, na které budou dlouhodobě přispívat čeští křesťané. Odezva nás velmi mile překvapila 
a díky ní jsme byli schopni zaslat do Izraele historicky dosud nejvyšší příspěvek – 25 tisíc dolarů. 
 
Hlavní domácí akce pro veřejnost se vesměs konaly již opakovaně a ve všech případech jsme 
zaznamenali další zvýšení jejich kvality a návštěvnosti. 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. 
 
Nadále máme zájem iniciovat vznik dalších místních kanceláří v jednotlivých krajích ČR, která by 
se stala regionálními centry naší práce. Umožní to zapojení dalších dobrovolných spolupracovníků 
a současně otevírá možnost oslovit a ovlivňovat místní komunity. 
 
Dovolte mi, abych osobně poděkoval všem spolupracovníkům: členům výkonného výboru, 
výkonnému řediteli, tajemníkovi a zejména mnohým dobrovolníkům, kteří velmi obětavě a bez 
nároku na odměnu i v loňském roce 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 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 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 2007 svou hlavní kancelář v Praze, kde nadále pracoval ve funkci 
tajemníka jako placený zaměstnanec Jaroslav Sloboda. Jeho původně 75% úvazek byl od září 
v souvislosti s grantem EU rozšířen na 100%. Od 1. 4. byl přijat jako výkonný ředitel na plný 
úvazek Ing. Karel Sedláček. Kancelář je dostupná každý pracovní den. Brněnská regionální 
kancelář funguje na dobrovolné bázi pod vedením Milady Sedlákové a valašské zastoupení vedou 
Jindřich Kimler a Radomír Hubálek. 
 
V Praze byla obnovena modlitební setkání členů a přátel ICEJ, která se nyní konají každé pondělí 
v naší kanceláři. 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 nadále pořádá jednou měsíčně společná setkání 
s přerovským klubem České společnosti přátel Izraele. 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 jsme spolupracovali s mnoha dalšími organizacemi. Vedle již tradičních 
partnerů, jako je Federace židovských obcí, Židovské muzeum, Společnost křesťanů a Židů, 
Společnost přátel Izraele, Operace Ester, Židovská agentura, městské úřady v Praze, Valašském 
Meziříčí a Prostějově došlo k dalšímu velmi živelnému rozvoji ke konci roku v souvislosti 
s demonstrací proti neonacistům v Praze. Na ní se podílela celá řada organizací a skupin, s nimiž 
jsme tak navázali kontakt. V průběhu roku 2007 vznikla v Plzni z iniciativy Dr. Věry Tydlitátové 
Liga proti antisemitismu, která se pak stala jedním z hlavních motorů koordinace. Od počátku jsme 
jejími členy.  
 
Pokračuje také spolupráce s Izraelským velvyslanectvím, Senátem Parlamentu České republiky, 
Evropským parlamentem a nově byly navázány kontakty s GŘ Evropské komise pro kulturu 
a vzdělávání. V souvislosti s grantovou činností jsme navázali kontakty s Národním fondem pro 
oběti holocaustu a Českou radou pro oběti nacismu. 
 
Podařilo se nám rozšířit kontakty s médii, zejména s Českým rozhlasem 6 a televizní stanicí 24cz, 
pokračovalo mediální partnerství s rozhlasovou stanicí Čro 3 – Vltava a spolupráce se stanicí 
Proglas. Mojmír Kallus měl hodinový pořad v rozhlasové stanici TWR a dva rozhovory na Čro 6. 
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Následuje přehled činnosti za loňský rok podle hlavních oblastí: 
 
1. Veřejná činnost: aktivita ve spole čnosti 
 
Izrael a my - Brno 
 

 
 
Při příležitosti Dne památky obětí holocaustu, který se stal v ČR významným dnem, uspořádala 
brněnská kancelář pod vedením Milady Sedlákové opět přednáškový den pod názvem „Izrael 
a my“. Hlavními hosty byli izraelský velvyslanec Arie Arazi, poslankyně Evropského parlamentu 
Jana Hybášková a tajemník ECI Tomas Sandell. Diskusi moderoval novinář Petr Brod. 
 
Tomas Sandell v úvodu citoval nedávný výrok předsedy německého Spolkového Sněmu dr. 
Norberta Lammerta o holocaustu: „Stalo se to, a může se to stát znovu.“ V živé debatě s mnoha 
otázkami z publika Jana Hybášková z pozice předsedkyně parlamentní skupiny Evropského 
parlamentu pro vztahy s Izraelem konstatovala, že Česká republika má zcela výjimečně dobré 
vztahy k Izraeli, což potvrdil i izraelský velvyslanec, podle něhož je na ministerstvu zahraničí 
v Jeruzalémě Česká republika považována vedle Spojených států za nejlepšího přítele Izraele na 
světě.  
 
Již tradičně byla akce velmi dobře navštívena – sál v budově Veřejného ochránce práv byl zcela 
zaplněn, odhadujeme 250 až 300 lidí. Po promítnutí dokumentu o Terezíně jsme vyslechli svědectví 
člověka, který tyto hrůzy prožil na vlastní kůži. O svých zážitcích, včetně setkání s neslavně 
proslulým doktorem Mengelem, hovořila členka brněnské židovské obce paní Zuzana Wachtlová. 
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Chaverut – týdny přátelství ve Valašském Meziříčí 
 

 
 
Ve Valašském Meziříčí se již potřetí konal cyklus přednášek pod názvem „Chaverut – Přátelství“, 
který organizuje Jindřich Kimler a Radomír Hubálek z valašské kanceláře ICEJ ve spolupráci 
s místními církvemi, židovskou obcí a městským úřadem. Konaly se tři akce pro veřejnost, každá 
s jiným zaměřením. Ing. arch. Jaroslav Klenovský měl v místním muzeu přednášku na téma 
Židovské památky Moravy a Slezska. V modlitebně Církve adventistů hovořil brněnský rabín Moše 
Chaim Koller o židovských svátcích a o poslední březnové neděli cyklus vyvrcholil besedou „Izrael 
dnešních dnů“, která nabídla pohled na Izrael a židovství z hlediska společensko-politického. Ve 
zcela zaplněném velkém sále Žerotínského zámku hovořili velvyslanec státu Izrael v ČR Arie Arazi 
a ministr Cyril Svoboda, který má na podobě české zahraniční politiky – a to i směrem ke státu 
Izrael – zásadní podíl. Celý program již tradičně moderoval místní radní Bohdan Mikušek. Na závěr 
odpoledne hostům poděkovala místostarostka paní Dagmar Lacinová a obdarovala je poctivou 
valašskou slivovicí. Program ozdobila lidovými písněmi cimbálová muzika Polajka, která pro 
vzácného hosta předvedla v náročném aranžmá i klezmerovou skladbu „If I were a rich man“ 
z muzikálu Šumař na střeše. 
 
Všichni jsme lidi 
Při příležitosti dne Jom ha šoa jsme uspořádali v pražské Valdštejnské zahradě již počtvrté veřejné 
shromáždění proti antisemitismu „Všichni jsme lidi“. Zaznělo na něm vzácné svědectví světově 
proslulé cembalistky prof. Zuzany Růžičkové, která vyprávěla o tom, jak prožila období holocaustu. 
Tomas Sandell z Evropské koalice pro Izrael představil celoevropskou iniciativu „Poučme se 
z historie“ a tajemník Federace židovských obcí Tomáš Kraus referoval o projevech antisemitismu 
v ČR za předchozí rok. Akci podpořil svou přítomností předseda Senátu Přemysl Sobotka 
a izraelský velvyslanec Arie Arazi, hudební část obstaralo duo Ester a kantor Michal Foršt. Jako 
moderátorka se nově představila známá televizní tvář Veronika Sedláčková. Akce byla slušně 
navštívena a vzbudila také pozornost médií, zejména rozhlasu. 
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Den pro Izrael v Prostějově 
V říjnu se konal v Prostějově ve spolupráci s městským úřadem a místními církvemi Den pro Izrael 
s bohatým kulturním programem. Vystoupila v něm místní taneční skupina Rut a bylo prezentováno 
dvojjazyčné vydání básnické sbírky prostějovské rodačky Edny Amit, která právě v ten den oslavila 
doma v Izraeli své 80. narozeniny. Vyslechli jsme také přednášku o historii židovského osídlení 
v Prostějově, který byl svého času nazýván „hanáckým Jeruzalémem“. O velké šíři aktivit se 
židovským tématem svědčí také činnost studentů místního gymnázia, kteří mapují místní židovský 
hřbitov. Již dříve se zapojili do projektu Židovského muzea „Zmizelí sousedé“. Čestným hostem 
dne byl izraelský velvyslanec, který byl přijat starostou města a prohlédl si také místní židovské 
památky. Touto akcí vyvrcholilo několikaleté úsilí Alžběty Šafrové, která pro tuto myšlenku 
postupně získala místní církve a nakonec také městský úřad.  

 
Křišťálová noc – Karlovy Vary 
V listopadu jsme si připomněli výročí nacistického pogromu v Karlových Varech. Zde se již potřetí 
konalo vzpomínkové a kulturní odpoledne zorganizované ve spolupráci s místní Židovskou obcí, 
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které bylo tentokrát navíc vyvrcholením týdne židovské kultury. Po pietním aktu na místě, kde 
stávala karlovarská synagoga, zničená právě při „k řišťálové noci“, proběhl program v kině 
Panasonic za účasti izraelského velvyslance Arie Araziho, který ochotně odpovídal na četné dotazy 
z publika. Historické souvislosti neblahého výročí připomněl představitel karlovarské židovské 
obce Chaim Kočí a Mojmír Kallus jménem ICEJ seznámil přítomné se současnými projevy 
antisemitismu ve světě. O hudební doprovod se postarala skupina Marion. Organizační duší 
projektu je Zuzana Firmanová. 
 

 
 
Protest proti neonacistickému pochodu v Praze 
V den výročí tzv. „křišťálové noci“ se čeští neonacisté pokusili uspořádat pochod pražskou 
židovskou čtvrtí. Akce byla značně medializována a budila velkou pozornost. Spontánně se zrodila 
myšlenka zorganizovat pietní setkání, které by bylo reakcí na snahy neonacistů. Nakonec byl 
původní pochod zakázán a místo toho se uskutečnily dvě akce s pozitivním nábojem. Pražská 
židovská obec uspořádala pietní shromáždění před Staronovou synagogou a Židovská liberální unie 
demonstraci na Staroměstském náměstí, jíž jsme se aktivně zúčastnili. Program moderoval Mojmír 
Kallus a vystoupil také Karel Sedláček. Před Staronovou synagogou vystoupil s poselstvím 
solidarity kardinál Miloslav Vlk a na Staroměstském náměstí neméně jednoznačně předseda 
Ekumenické rady církví Pavel Černý, tedy dva nejvyšší církevní představitelé v zemi. Míra 
spolupráce mezi židovskými a křesťanskými skupinami, která je v České republice v posledních 
letech realitou, zřejmě ještě nikdy nebyla vidět tak zřetelně.  
 
Setkáním dodala váhu účast nejvyšších představitelů země. Protokolárně druhý muž ve státě, 
předseda Senátu Přemysl Sobotka, vyjádřil jednoznačně solidaritu se židovským národem a uvedl 
současné události do jasných globálních souvislostí. Vážnost ohrožení svobodného světa 
antisemitismem vystihl velmi přesně, když parafrázoval Kennedyho výrok z obleženého Berlína: 
„Dnes jsme všichni Židé“. Promluvili také předseda dolní sněmovny Miroslav Vlček 
a místopředsedkyně Miroslava Němcová, před Staronovou synagogou za vládu hovořil zase Cyril 
Svoboda, takže byla aktivně zastoupena větší část politického spektra a všechny vrcholné instituce. 
Za hlavní město promluvil na závěr primátor Pavel Bém. Staroměstské náměstí bylo zaplněno 
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zástupem nejméně tří tisíc lidí a na setkáních panovala důstojná atmosféra plná solidarity a dobré 
vůle. Akcí se zúčastnila celá řada organizací a stala se impulsem pro jejich užší spolupráci 
a koordinaci. 
 
Další aktivity 
Ve spolupráci s Muzeem hlavního města Prahy jsme uskutečnili sérii přednášek pro veřejnost 
o Jeruzalému. Přednášky realizovala Lenka Veselá. 
 
Zahájili jsme projekt „Národy světa píší Bibli“, jehož koordinací pro Českou republiku nás pověřilo 
izraelské velvyslanectví. Projekt byl spuštěn ve Valašském Meziříčí, kde jsou archy k dispozici 
v místní knihovně. V psaní se pokračovalo na dalších místech v průběhu celého roku. Koordinaci 
má na starosti Darina Sedláčková. 
 
Podnikli jsme dvoudenní cestu do Bruselu na pozvání poslance Evropského parlamentu Jana 
Zahradila. Setkali jsme se s poslancem Paulem van Buitenenem, který hovořil o své zkušenosti 
křesťana v politice, a s Janou Hybáškovou, předsedkyní parlamentní delegace Izrael. Program pro 
nás připravil zakládající člen Evropské koalice pro Izrael (ECI) Tomas Sandell.  
 
Jedním z výsledků této cesty byla podpora celoevropské kampani ECI, jejímž cílem je apelovat na 
Červený kříž, aby se zajímal o osud již více než rok unesených izraelských vojáků. Součástí 
kampaně je evropská petice, kterou jsme zveřejnili v české verzi, a dále mediální kampaň. Získali 
jsme během dvou letních měsíců 440 podpisů online a 1992 podpisů na papírových arších.  
 
Petici podpořila samostatným tiskovým prohlášením Jana Hybášková a umístila na ni odkaz na 
svých stránkách. Odkaz se objevil také na stránkách izraelské ambasády. Podařilo se nám navázat 
mediální kontakty se stanicí Český rozhlas 6 (redaktorka Jana Šmídová natočila s Mojmírem 
Kallusem rozhovor) a s televizní stanicí 24cz (vystoupení s moderátorem Milanem Řepkou 
v pořadu „24 minut“). 
 
2. Sociální a humanitární činnost: pomoc Žid ům 
 
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 jaře jsme vyhlásili dva specifické 
projekty sociální pomoci v Izraeli, na 
než budeme vybírat příspěvky v České 
republice. Je to Denní centrum 
Emanuel, které leží poblíž města Ariel 
v Samaří. Centrum zajišťuje přes den 
bezpečné prostředí, citlivou péči 
a výživu sto dětem v předškolním 
a školním věku. Děti dostávají čtyři 
jídla denně z nichž jedno je teplé. 
Většina dětí pochází z rodin žijících 
pod hranicí chudoby. Naše příspěvky 
pomáhají udržet toho středisko 
v provozu.  
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Druhý projekt je určen středisku Keren Or pro ohroženou mládež v Sderotu. Toto město ležící 
blízko pásma Gazy je často pod palbou palestinských raket. Sociální pracovníci z neziskové 
organizace se starají asi o 50 mladých lidí pocházejících většinou z neúplných rodin a původem ze 
SSSR. Vytvořili centrum, kde děti dostanou teplé jídlo, pomoc s učením a určité zázemí. Často je to 
jediné teplé jídlo, které za ten den mají.  
 
Odezva na tyto dvě výzvy předčila veškerá očekávání. Během roku se shromáždilo 180 000 Kč na 
projekt Emanuel a 118 000 Kč na projekt Sderot. Dalších 60 000 Kč bylo přijato na sociální pomoc 
bez konkrétního určení. Díky tomu jsme mohli zaslat do Jeruzaléma přes 460 000 Kč. Na podzim 
jsme také Sderot navštívili, osobně jsme se setkali s vedoucím centra Yigalem Levim a pracujeme 
na výměnném projektu, který by umožnil skupině mladých lidí odjet v létě na týden do České 
republiky. 
 
3. Osvětová činnost: hlas do církve 
 
V květnu jsme se podíleli na konferenci smíření v Pardubicích, kterou organizovalo místní 
Křesťanské společenství a Operace Ester, s níž jsme tak mohli prakticky spolupracovat. Akce byla 
určena křesťanům, měla však přesah i na veřejnost. Podpořil ji městský i krajský úřad, součástí bylo 
přijetí u hejtmana, koncert v místním kostele a návštěva izraelského velvyslance. Hlavním řečníkem 
byl novinář a teolog Johannes Gerloff z Jeruzaléma. Mojmír Kallus pak s Johannesem Gerloffem 
navštívil ještě Teplice, Děčín a Brno, kde se konaly přednášky pro církev i veřejnost.  
 
V srpnu jsme se zúčastnili tradiční konference přátel Izraele pořádané organizací Chevra v Žilině.  
 
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. Při této příležitosti byl 
naším hostem opět Johannes Gerloff, který navštívil kromě Prahy také Kladno a Písek.  
 
V předvečer Dnu modliteb jsme zorganizovali první konferenci pro členy a přátele ICEJ nazvanou 
„Konference modliteb a vyslání“. Velkým povzbuzením bylo vystoupení řady našich členů 
z různých měst, kteří referovali o zdařilých akcích. Ukazuje se, že se osvědčil program pro sbory 
„Podporuji Izrael“, který umožňuje rozvoj dlouhodobé spolupráce s konkrétními sbory a často se 
stává jakýmsi jádrem, na které se pak nabalují rozsáhlejší aktivity. Účastníci vyplnili také dotazník, 
který nám umožnil navázat konkrétní spolupráci v řadě oblastí.  
 
Mojmír Kallus přednášel v křesťanských sborech v Sušici a Krupce a vystoupil také s přednáškou 
v synagoze v Hartmanicích. 
 
Milada Sedláková vystoupila s Evou Kopřivovou s přednáškami a hudebním programem ve sborech 
v Hlinsku, v Brně, v Holešově a ve Vracově. Společně s členem brněnské židovské obce Jurajem 
Neufeldem vystupovaly na koncertě a vernisáži v Brně a na řadě dalších akcí pořádaných 
židovskými obcemi. Hudební doprovod zajišťují již tradičně na akcích v Brně, ve Valašském 
Meziříčí a v Žilině. 
 
V přerovském klubu ČSPI a ICEJ se konala pravidelná setkání, jichž se zúčastnili hosté 
z židovských komunit. Členové valašského zastoupení se kromě těchto přednášek aktivně zúčastnili 
týdnu židovské kultury v Holešově, kde zajistili vystoupení pamětnice holocaustu Eriky 
Bezdíčkové.  
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Ve sboru Slezské evangelické církve v Bystřici nad Olší se uskutečnil v září Den pro Izrael 
s bohatým programem, který připravil Jaroslav Rusz.  
 
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. 
 
4.  Vzdělávací projekty 

 
 
Světlo paměti 
Zahájili jsme přípravu rozsáhlého vzdělávacího projektu pro základní a střední školy, který dostal 
název „Světlo paměti“. Spočívá nejprve v odborném vyškolení vlastních lektorů, kteří tak získají 
kvalifikaci k přednáškám na školách, a následně nabízení přednášek o antisemitismu a holocaustu 
pro střední školy, případně poslední ročníky škol základních. Díky spolupráci s Terezínskou 
iniciativou nabízíme v rámci těchto přednášek přednostně besedu s pamětníky holocaustu. 
 
Nejprve jsme oslovili potenciální lektory a v červnu pro ně uspořádali první jednodenní školení. 
Dostavilo se téměř 50 křesťanských aktivistů z celé republiky a celého spektra církví. Seznámili 
jsme je podrobně s projektem i jeho duchovním zakotvením, v odpolední části Peter Švec 
s manželkou Andreou z ICEJ Slovensko provedli školení o zásadách veřejného vystupování a práce 
s dětmi a mládeží. Následovaly čtyři zkušební projevy náhodně vybraných účastníků před kamerou, 
které pak byly vyhodnoceny. Lektoři vyplnili dotazník, z něhož jsme získali řadu užitečných 
informací pro další spolupráci. Mnozí mají buď pedagogickou praxi nebo zkušenosti s prací na 
školách. Získali jsme také konkrétní kontakty na školy nebo školské správy. 
 
V září pak proběhlo dvoudenní školení ve Vzdělávacím a kulturním centru židovského muzea 
v Praze (VKC). Jeho vedení nám vyšlo bezprecedentně vstříc a uspořádalo své školení, které je 
jinak nadlouho dopředu obsazeno, speciálně pro naše lektory. Účastníci pak na základě získaných 
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poznatků měli vypracovat písemnou práci, podle které byli hodnoceni. Celkem 33 lektorů získalo 
osvědčení VKC, které je opravňuje vystupovat na školách. 
 
V závěru roku se konala první přednáška v Hartmanicích, jíž se zúčastnil předseda Terezínské 
iniciativy Pavel Werner. Koordinace projektu se ujal výkonný ředitel ICEJ Karel Sedláček. 
 
Den vzpomínek a naděje 
Evropská komise schválila naši projektovou žádost a umožnila tak realizaci projektu „Pochod 
vzpomínek a naděje“, který obsahově navazuje na přednášky na školách. Jeho podstatou je 
zorganizování třídenní cesty do Osvětimi pro studenty, kteří se tam zúčastní tradičního „Pochodu 
živých“ a současně budou mít vlastní interaktivní program s pamětníkem holocaustu. Tento projekt 
se uskuteční v květnu 2008 a spolupracujeme na něm se slovenskou pobočkou ICEJ, Chevrou 
Žilina a polskou organizací Služba Šalom. Finanční podporu nám poskytne také americká 
organizace International Center for Study of Jewish Heroism. 
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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 zajišťovaná oddělením ICEJ AID 
v Jeruzalémě a příspěvky na životní náklady dobrovolných pracovníků ICEJ v Jeruzalémě.  
 
Z nerozlišených prostředků se vedle projektů české pobočky financuje také režijní provoz, kterým 
se rozumí provoz kanceláře včetně plateb za energie, telefony a internet, kancelářské vybavení, plat 
tajemníka a ředitele kanceláře, náklady na účetnictví a další drobné výdaje. Režie v loňském roce 
bez mzdových nákladů představovala 8 % celkových příjmů. Režijní náklady včetně platů se však 
vyšplhaly až na 44,3% příjmů, což je dáno výrazně vyššími mzdovými náklady (viz dále). Režie 
v této výši je dlouhodobě neudržitelná. Výroba časopisu Slovo z Jeruzaléma je financována 
z přímých příspěvků na tento účel a z ročních členských příspěvků. 
 
Přehled příjmů a výdajů v roce 2007 
 
 Příjmy Výdaje Saldo 
Příjmy a výdaje celkem 2 117 628,27 Kč 2 352 558,77 Kč -234 930,50 Kč 
Členské a nerozlišené příspěvky 1 066 293,06 Kč 1 309 554,20 Kč -243 261,14 Kč 
Účelové příjmy 1 051 335,21 Kč 1 043 004,57 Kč 8 330,64 Kč 
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Celkový obrat se v roce 2007 vrátil na hodnotu dosavadního maxima z roku 2005 a přesáhl dva 
miliony korun. Toto číslo vypovídá především o celkově míře aktivity: hlavní akce z hlediska 
objemu byla cesta do Bruselu, shromáždění Všichni jsme lidi a příspěvky na sociální práci v Izraeli. 
Zejména poslední položka zaznamenala v roce 2007 významný nárůst díky vyhlášení dvou 
zvláštních projektů české pobočky – Denní středisko Emanuel a Centrum pro ohroženou mládež 
Sderot.  
 
Vždy porovnáváme zvlášť výsledek běžného hospodaření (rozdíl mezi členskými příspěvky 
a provozními výdaji) a zvlášť hospodaření s účelovými prostředky. Tyto hodnoty v loňském roce 
měly opačný průběh než obvykle: fondové hospodaření bylo vyrovnané, tzn. vydali jsme v součtu 
stejné prostředky, které jsme na konkrétní účely dostali. Naopak běžné hospodaření skončilo 
s výrazným deficitem 243 000 Kč. Tento deficit vznikl prudkým nárůstem mzdových nákladů, který 
je dán přijetím ředitele kanceláře od 1. dubna 2007.  
 

Rozdělení p říjmů

49%

18%

13%

11%
2% 7%

Členské příspěvky Sociální projekty ECI

Všichni jsme lidi Přednášky apod. ostatní 

  
 
Financování projektů 
Hospodaření s účelovými prostředky, které v součtu bylo vyrovnané, je nutno dále podrobněji 
rozvést, protože jde o součet několika různých projektů s různými výsledky. V zásadě je třeba 
rozlišovat mezi projekty sociální pomoci v Izraeli a našimi vlastními aktivitami.  
 
Na projekty do Izraele pouze vybíráme peníze a zasíláme je dál. Žádoucím výsledkem je v tomto 
případě nula, resp. záporné hodnoty, pokud vyplatíme víc, než jsme dostali. Tak tomu bylo v 
loňském roce, kdy jsme splnili závazek uvedený v loňské výroční zprávě a plně kompenzovali 
vnitřní dluh z roku 2006: poslali jsme tak na charitativní účely v Izraeli o 110 000 Kč více, než jsme 
na tyto účely přijali. Následující tabulka uvádí kompletní přehled vývoje tohoto fondového 
hospodaření: 
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 Počáteční stav Příjmy Výdaje Saldo Konečný stav 
Sociální práce ICEJ 226 296,23 Kč 358 066,00 Kč 468 254,99 Kč -110 188,99 Kč 116 107,24 Kč
Práce ICEJ obecně -35 483,23 Kč 6 216,00 Kč 20 452,00 Kč -14 236,00 Kč -49 719,23 Kč
Ruští Židé 199 588,71 Kč 15 440,00 Kč 0,00 Kč 15 440,00 Kč 215 028,71 Kč
 
Naopak u našich vlastních aktivit je žádoucí, aby skončily „ziskově“ nebo alespoň neutrálně, neboť 
dlouhodobě chceme pořádat pouze takové akce, na které získáme příslušné prostředky. Zdroje jsou 
různé podle povahy projektu, nejčastěji dary, sponzorské příspěvky a dotace. Právě v oblasti 
získávání dotací jsme v loňském roce významně pokročili. Výsledkem naší aktivity je především 
schválený grant od Evropské komise na Pochod vzpomínek a naděje v Osvětimi. Kromě toho jsme 
získali dotaci Národního fondu obětí holocaustu a České rady obětí nacismu na pořádání setkání 
proti antisemitismu Všichni jsme lidi a Staronová šance.  
 
Následující tabulka uvádí přehled projektů uskutečněných v loňském roce.  
 
 Příjmy Výdaje Saldo 
Přednášky a semináře 800,00 Kč 58 284,60 Kč -57 484,60 Kč 
Akce pro veřejnost 36 008,00 Kč 15 135,00 Kč 20 873,00 Kč 
Všichni jsme lidi 222 950,00 Kč 112 800,50 Kč 110 149,50 Kč 
ECI Brusel 270 122,92 Kč 221 543,78 Kč 48 579,14 Kč 

 
Jak je vidět, náš hlavní projekt Všichni jsme lidi skončil výrazným přebytkem, podobně jako cesta 
do Evropského parlamentu v Bruselu. Tyto prostředky jsme použili na částečné pokrytí mzdových 
nákladů ředitele kanceláře a na vyrovnání vnitřního dluhu z předchozího roku, kdy jsme nezaslali 
prostředky na sociální projekty do Izraele. V kolonce „akce pro veřejnost“ se skrývají dva začínající 
a navzájem související projekty: vzdělávání na školách „Světlo paměti“ a „Pochod vzpomínek 
a naděje“. Jejich výsledky za loňský rok nejsou definitivní. Projekt pochodu do Osvětimi bude plně 
pokryt grantem Evropské komise a dalšími příjmy, takže by měl skončit neutrálně. Fakticky se 
uskuteční až v roce 2008, kdy bude také definitivně vyúčtován. Pokud jde o vzdělávací projekt, 
usilujeme o získání dalších grantů. V případě negativního výsledku jsme připraveni v něm 
pokračovat v úsporné variantě, která si nevyžádá významné náklady.  
 
Závěrem lze konstatovat, že česká pobočka ICEJ v roce 2007 splnila záměr kompenzovat vnitřní 
dluh a vydala na sociální projekty více než dostala; podařilo se rovněž eliminovat ztrátové projekty: 
Dříve ztrátový projekt „Všichni jsme lidi“ skončil s kladným výsledkem a cestu do Izraele jsme pro 
malý počet zájemců, který by vedl k vysoké finanční ztrátě, zrušili. Dále se vyhlášením dvou 
nových projektů sociální pomoci podařilo zvýšit míru příspěvků na tyto účely.  
 
Jediný výrazný negativní výsledek je tedy v oblasti mzdových nákladů. Nepodařilo se nám splnit 
původní předpoklad, že plat výkonného ředitele bude pokryt ze získaných grantů. Pokračování 
pracovního úvazku Karla Sedláčka proto není nadále finančně udržitelné. Nicméně jeho působení 
hodnotíme mimořádně pozitivně: umožnilo zásadní rozšíření a udržení všech činností a také přímo 
vedlo ke zlepšení všech ostatních finančních ukazatelů.  
 
Jeho úvazek tedy v roce 2008 skončí a Karel Sedláček bude dále v činnosti pokračovat dobrovolně, 
resp. bude částečně financován z případně získaných příspěvků na různé projekty. 
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Dlouhodobě nadále usilujeme o financování prostřednictvím grantů. Naši činnost jsme rozdělili do 
jasně definovaných projektů, z nichž každý má svůj rozpočet a v něm je pamatováno také na 
mzdové náklady. Do budoucna budeme hledat další spolupracovníky, kterým bychom mohli svěřit 
jednotlivé projekty. V případě, že získáme financování, budeme jim moci nabídnout také finanční 
odměnu.  
 
 

Rozdělení výdaj ů
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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, IBAN CZ2801000000003747530257 
 
Širší výbor (aktivní členové) – členové k 31. 12. 2007: 
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; Karel Sedláček, Praha; 
Milada Sedláková, Brno; Marta Srbová, Praha; Alžběta Šafrová, Prostějov; Zdenka Tanáčová, 
Bratislava; Dagmar Váchová, Praha; Ondřej Vaněček, 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 
 


