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Úvodem 
 

Vážení přátelé, 

předkládáme vám přehled o činnosti české pobočky Mezinárodního křesťanského velvyslanectví Jeruzalém 
(ICEJ) za rok 2019. I v uplynulém roce jsme pokračovali v činnosti, jejímž prostřednictvím od roku 1995 
představujeme v naší zemi křesťanský hlas pro smíření a spolupráci s židovskou komunitou a podporu Státu 
Izrael. 

Loňský rok potvrdil trend několika posledních let, kdy díky kombinaci úsporných opatření a obětavé 
podpory našich dárců jsme schopni z přijatých příspěvků pokrýt veškerou činnost a samozřejmě předávat 
dary na projekty do Izraele. Velký dík patří všem dárcům a také dobrovolníkům, kteří pracují bez nároku 
na odměnu.  

V loňském roce jsme pokračovali v tradičních projektech, které už prokázaly svou udržitelnost: hlavní akce 
„Kulturou proti antisemitismu“ v Praze zůstává vlajkovou lodí naší pobočky. Druhým největším projektem 
se stal Vrba-Wetzler Memorial inspirovaný Fedorem Gálem, který proběhl již pošesté a těší se stálému 
zájmu, takže se pravidelně konají dva turnusy. Tento projekt svým zaměřením cílí na širokou veřejnost 
a vzbuzuje zájem i daleko za hranicemi ČR. Kromě toho pokračují regionální projekty v Brně, Valašském 
Meziříčí a Karlových Varech a série přednášek v moravských městech.  

Začali jsme připravovat nový velký projekt, který se uskuteční na podzim roku 2020: konferenci pro 
křesťany s názvem „ICEJ Connection“, jejímž cílem je propojit křesťany v ČR s mezinárodní prací ICEJ, 
představit židovské a arabské věřící a rozšířit povědomí o práci ICEJ v církvi. 

Chtěl bych na tomto místě 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, v ČR byla zaregistrována 
jako organizace s mezinárodním prvkem a v současné době je zapsaným spolkem. 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 je vždy zástupce ICEJ z Jeruzaléma. 
Předseda české pobočky je zároveň členem mezinárodní Asociace ICEJ a zastává funkci viceprezidenta pro 
mezinárodní záležitosti ICEJ v Jeruzalémě. 

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 82 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 2019 

Naše kancelář funguje na adrese Na Žertvách 23, Praha 8, a je dostupná každý pracovní den. Zaměstnáváme 
pouze dva pracovníky, oba na poloviční úvazek: Jaroslav Sloboda pracuje jako tajemník a Samuel Sloboda 
vykonává práci účetního, psaní a vyúčtování grantů a další administrativní činnost. Celkem tedy je základní 
chod české pobočky zajišťován na jeden pracovní úvazek. Zpracování mzdové agendy zajišťuje Marie 
Kouklíková. S marketingem nám nově pomáhá Karin Miháľová ze slovenské pobočky ICEJ, čímž také 
dochází k posilování spolupráce se Slovenskem. Na překladech z angličtiny se podílí Tamara Bláhová. 

V Brně je aktivní regionální kancelář pode vedením Lenky Veselé. Členové ICEJ v Brně pořádají 
každoroční setkání pro veřejnost při příležitosti Dne památky obětí holocaustu a podílejí se na Dni pro 
Izrael v listopadu. Valašská pobočka pod vedením Jindřicha Kimlera pořádá společná setkání s místním 
klubem České společnosti přátel Izraele v Přerově a podílí se na festivalu Chaverut ve Valašském Meziříčí. 
V Českých Budějovicích pořádá jménem ICEJ Alice Michalcová v průběhu roku různé akce pro 
křesťanskou i židovskou komunitu a pro veřejnost. 

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 obsahuje také příspěvky ve slovenštině. Kromě tištěného časopisu rozesíláme e-mailový 
zpravodaj „Listy z Jeruzaléma“. Do časopisu pravidelně vkládáme aktuální přílohy se zprávami 
o projektech ICEJ v Izraeli. Rozesíláme také modlitební dopisy v rámci celosvětové iniciativy Izaiáš 62 
a cyklus výkladů Tóry Strom života.  

Pokračuje pravidelná aktualizace webových stránek www.icej.cz, www.vsichnijsmelidi.cz, 
www.vrbawetzler.eu a facebookových účtů ICEJ, Kulturou proti antisemitismu a Vrba-Wetzler Memorial.  

Na jednotlivé projekty finančně přispěl Magistrát hl. m. Prahy, Česko-německý fond budoucnosti, 
Ministerstvo kultury, Nadace Mezinárodní potřeby, F-Nadace, Nadace pro rozvoj vzdělání, Nadační fond 
obětem holocaustu. 

Pokračovala spolupráce s Mezinárodní školou pro studium holocaustu při Jad Va-šem, Židovským muzeem 
v Praze, Terezínskou iniciativou, s židovskými obcemi v ČR i na Slovensku a s Křesťanskou akademií 
mladých. 

Nadále udržujeme kontakty s vybranými médii, zejména s Českým rozhlasem, Rádiem Proglas a Rádiem 7, 
s TV Noe a s internetovým serverem Křesťan dnes. 

  

http://www.icej.cz/
http://www.vsichnijsmelidi.cz/
http://www.vrbawetzler.eu/
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Následuje přehled činnosti za loňský rok podle hlavních oblastí: 

1. Veřejná činnost: aktivita ve společnosti 

Izrael a my – Brno  

Další ročník tradiční akce naší brněnské pobočky proběhl 20. ledna 2019. Hlavním hostem byl izraelský 
velvyslanec Daniel Meron, dále se zúčastnil předseda brněnské židovské obce Jáchym Kanarek a za Klub 
vojenské historie Dukla Jaromír Vykoukal. Shromáždění bylo dobře navštíveno a hodnoceno.  

Chaverut – týdny přátelství ve Valašském Meziříčí 

Po celé čtyři týdny ve Valašském Meziříčí probíhal již 15. ročník oblíbené akce Chaverut/Přátelství. 
Posledním programem série byla beseda o aktuálním dění na Blízkém východě se zástupkyní velvyslance 
Státu Izrael Irit Amitai v neděli 17. března 2019. 

Celkem sedm různých programů probíhalo na území města v době od 17. února do 17. března. Všechny se 
nějakým způsobem dotýkaly Židů nebo Izraele. „Patnáctý ročník byl v něčem tradiční, ale přinesl i novinky. 
Nově jsme letos do série programů zařadili cestovatelskou besedu,“ předeslala místostarostka města 
Zdislava Odstrčilová, která má nad akcí za město patronát, a dodala: „Program se povedl a určitě 
zorganizujeme v příštím roce i šestnáctý ročník. Už teď přemýšlíme nad tím, co návštěvníkům připravíme.“ 

„Moc tuto akci oceňujeme. Chaverut znamená v hebrejštině přátelství. To je to, co my jako občané Izraele 
cítíme k České republice, k tomuto městu i k české křesťanské komunitě. Je to skutečné 
přátelství,“ konstatovala Irit Amitai, zástupkyně izraelského velvyslance. 

Irit Amitai spolu s poslancem Parlamentu ČR Ondřejem Benešíkem a dalšími hosty diskutovala o situaci 
na Blízkém východě. Mezi šesti tematickými okruhy byla například jaderná dohoda s Íránem, přesun 
amerického velvyslanectví z Tel Avivu do Jeruzaléma nebo česko-izraelská hospodářská a kulturní 
spolupráce v uplynulém roce. Všechny akce byly dobře navštíveny a pozitivně hodnoceny. 

Kulturou proti antisemitismu  

Šestnáctého ročníku naší každoroční největší akce se v neděli 14. dubna 2019 v Praze zúčastnilo více než 
700 lidí, mezi nimi 57 středoškoláků z Česka, Německa a Dánska, kteří absolvovali společně třídenní 
vzdělávací program v Praze a v Terezíně. 

Již po šestnácté prošel Prahou, srdcem Evropy, Pochod dobré vůle, pořádaný českou pobočkou ICEJ. 
Průvod tradičně vyšel ze Staroměstského náměstí a pokračoval uličkami Josefova k Rudolfinu a pak až do 
Valdštejnské zahrady. 

Převládaly izraelské vlajky nad českými, protože jsme pochodovali na podporu Izraele a proti 
antisemitismu. K vidění byly i německé vlajky, které přivezla mládež z Německa. Mnozí cizinci by asi ve 
své zemi takový „nekorektní“ průvod nezažili. Však se nás kolemjdoucí, hlavně turisté, ptali, jestli je to 
proti, nebo pro. Někteří byli mile překvapeni, když slyšeli, že „pro Izrael“! 

V dnešní Evropě takových akcí bohužel mnoho není. Jak také ve Valdštejnské zahradě připomenul při 
zahájení kulturní části programu předseda Senátu Jaroslav Kubera, který celé akci poskytl záštitu, když řekl: 
„Evropa se vrací k hledání vnitřního nepřítele, k hledání toho, kdo může za všechny potíže, a my nesmíme 
dopustit, aby to byli opět Židé nebo stát Izrael, kdo to odskáče.“ Také další řečník, předseda poslaneckého 
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klubu KDU-ČSL Jan Bartošek konstatoval, že antisemitismus nevymizel, jen na sebe vzal jinou podobu. 
Připomněl své nedávné vystoupení v Ženevě, kdy na setkání na podporu Státu Izrael v průběhu zasedání 
Rady pro lidská práva OSN prohlásil: „Stojím tu proto, že čelíme nové vlně antisemitismu, skrytému za 
ušlechtilou maskou lidských práv. Stojím tu proto, že je třeba pozvednout hlas a vyzdvihnout právo Izraele 
na to, aby s ním bylo zacházeno jako s každým jiným státem.“ 

Na setkání, kam i přes chladné počasí přišlo několik stovek lidí, vystoupil s pozdravem také velvyslanec 
Izraele pan Daniel Meron. Mimo jiné ocenil, že český parlament schválil definici antisemitismu, kterou 
doporučuje Mezinárodní aliance pro připomínání holocaustu. „Shodneme-li se na definici, můžeme pak 
společně proti tomuto zlu postupovat,“ řekl Meron. 

Hlavním hostem ve Valdštejnské zahradě byla Hana Sternlichtová – pamětnice holocaustu, rodačka z Holic, 
žijící v Izraeli. Scénické čtení založené na pasážích z její knihy „Svobodná, volná“ v režii Jana Kačera 
přednesli Jan Potměšil a Adéla Kačerová. Poté byl promítnut krátký videozáznam rozhovoru s paní 
Sternlichtovou a nakonec tato 89letá dáma, která přiletěla kvůli tomuto setkání z Izraele, hovořila o svých 
zkušenostech. Starosta města Holice Ondřej Výborný jí pak předal čestné občanství jejího rodného města. 

O kulturní náplň se postarali studenti Tanečního centra Praha pod vedením choreografa Igora Vejsady. 
Předvedli čtyřaktový balet „Cestování“ podle choreografie polsko-švédské umělkyně Lidie Wos. První dvě 
části zatančili studenti během pochodu při zastávce před Rudolfinem, druhé dvě přímo v zahradě.Zazněla 
i hudba v podání české klezmerové kapely Mackie Messer Klezmer Band.  

Třebaže bylo naše setkání tematicky vážné a zabývali jsme se smutnou minulostí a znepokojující 
současností, veselá hudba všem připomněla, že je stále proč se radovat, a dala nám společně naději 
v budoucnost. Přesně v duchu židovské tradice. Tak se končil tento, v Evropě ojedinělý proizraelský 
happening hudbou, tancem a dobrým občerstvením. 

Vrba – Wetzler Memorial 
Projekt vzešlý z iniciativy Fedora Gála připomíná od roku 2014 útěk vězňů Vrby a Wetzlera z Osvětimi 
a příběh jejich hrdinství a snahy informovat veřejnost o hrůzách šoa. V roce 2019 se uskutečnil šestý ročník 
tohoto dálkového pochodu, který pořádáme ve spolupráci se slovenskou pobočku ICEJ. Již podruhé byl 
pochod pro velký zájem rozdělen na dva turnusy v červenci a srpnu. Zúčastnilo se ho celkem 85 lidí 
převážně ze Slovenska a Česka, dále z Polska, Maďarska, Británie a Izraele. Akce byla zakončena v Nové 
synagoze v Žilině koncertem ve spolupráci se Stanicí Žilina-Záriečie a Nadací Milana Šimečky.  

Dny pro Izrael na Moravě 

Putovali jsme pěti městy: v neděli 3. listopadu jsme byli ve Šternberku, v pondělí 4. v Prostějově, v úterý 
5. v Olomouci, ve středu 6. v Českém Těšíně a nakonec ve čtvrtek 7.11. v Brně. 

Téma bylo Izrael, EU a my. Tím „my“ byla myšlena Česká republika. Hodnotili jsme tedy prohlášení 
i reálné postoje zemí EU i EU samotné k Izraeli, potažmo Židům. A to stejné jsme potom vztáhli i na 
zahraniční politiku České republiky. 

Přednášeli jsme letos ve třech: Jaromír Vykoukal měl za úkol shrnout historii toho nejdůležitějšího, co se 
doposud v česko- (či československo-) izraelských vztazích událo. Mojmír Kallus popisoval současnou 
mediální, politickou i „lidovou“ situaci ve státech Středního východu v kontrastu s tím, co se děje v EU. 
A Dan Žingor shrnoval vlastní situaci v EU a u nás. 
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Připomenutí tzv. křišťálové noci v Karlových Varech 

Vzpomínkové odpoledne připravované tradičně ve spolupráci s Židovskou obcí Karlovy Vary se konalo 
10. listopadu 2019 pod názvem Am Israel Chaj. Programu se zúčastnilo asi 80 lidí, promluvili na něm 
Mojmír Kallus a Radek Hejret za ICEJ, generální vikář Jiří Majkov, historik muzea Karlovy Vary Lukáš 
Svoboda, představitelé města a ŽO Karlovy Vary. Hlavním hostem byla paní Rachel Alon Margalit 
z Izraele, jejíž otec a strýc měli české kořeny právě v Karlových Varech. Pěvecký sbor Cubitus připravil 
hudebně-recitační pásmo na téma šoa. Také tato akce si již našla stálé publikum a těší se zájmu veřejnosti.  

2. Sociální a humanitární činnost: pomoc Židům 

Členové ICEJ Praha a také dalších pražských křesťanských sborů se i nadále jako dobrovolní pomocníci 
účastní pravidelných aktivit a schůzek sociálního oddělení pražské židovské obce vedených paní Ing. Janou 
Wichsovou. Koordinátorkou dobrovolníků je paní PhDr. Erika Landischová, Ph.D. 

Dobrovolnická služba zahrnuje návštěvy starých a nemocných osob v DSP Hagibor a Pensionu Ch. Jordana 
a také v domácím prostředí, pomoc při obsluze v Kavárně Miriam a nově i v Kavárně na balkoně, roznášení 
narozeninových dárků, doprovod klientů na procházky a na návštěvy u lékaře a dále různé aktuální pomoci 
potřebným v těžkých životních situacích atd. 

Po celý rok pokračovala podpora projektů sociální pomoci v Izraeli: pod názvem Dáváme naději do 
budoucnosti podporujeme potřebné, konkrétně středisko Keren Or pro ohroženou mládež v Sderotu na jihu 
Izraele, denní centrum pro předškolní děti v městě Imanuel v Samaří a dále projekty podle aktuální potřeby. 
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. Další oblastí 
podpory je alija a integrace nových přistěhovalců. Kromě toho přijímáme příspěvky do krizového fondu, 
z něhož jsou financovány aktuální potřeby. V loňském roce byly z těchto prostředků pořízeny bombové 
kryty pro autobusové zastávky, školy a hřiště a dále mobilní hasicí přívěsy pro boj proti žhářským útokům. 
Obojí pomáhá obyvatelům obcí ležících v blízkosti hranic s Pásmem Gazy žít relativně normální život. 

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. V roce 2019 jsme 
takto věnovali dary ve výši 15 000 Eur (asi 400 tisíc Kč). Nejvíc darů jsme poslali na projekt Izrael v krizi 
(5 500 €), dále na domov pro přeživší šoa Haifa Home (4 500 €), další projekty ICEJ AID pod souhrnným 
názvem Naděje do budoucnosti (3 500 €), a na pomoc přistěhovalcům – alija (1 500 €).  

3. Osvětová činnost: hlas do církve 

Přednášky v církvích 
 
Pokračuje naše úsilí šířit poselství o Izraeli mezi křesťany. Mojmír Kallus přednášel v Plzni (KS), 
Karlových Varech (CB) a Litoměřicích (Ichthys). Radek Hejret přednášel pro křesťany v těchto městech: 
Brno (v rámci akce ICEJ Izrael a my), Hrádek u Rokycan (Křesťanské sdružení Immanuel), Opava (zástupci 
místních církví a veřejnosti), Pardubice (zástupci místních církví a veřejnosti), Praha (Apoštolská církev 
a Bratrská jednota baptistů) a Třešť (zástupci místních církví a veřejnosti). Kromě toho vedl dva workshopy 
po děti a mládež v rámci akce Samorost, kterou organizovala v srpnu Slezská církev evangelická a. v. 
v Orlové, a dále vedl mládežnickou výpravu po stopách Rudolfa Vrby a Alfréda Wetzlera organizovanou 
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Jednotou bratrskou z Ústí nad Orlicí. Jaroslav Sloboda měl přednášku v Apoštolské církvi Trutnov na téma 
Náš otec Abraham.  

4.  Vzdělávací projekty 

Světlo paměti, Cemach, Křesťanská akademie mladých 

Přednášky o holocaustu pokračují i po ukončení grantu ESF a povinného pětiletého období udržitelnosti. 
V roce 2019 byli aktivní tito lektoři: Radek Hejret (viz dále), Monika Slunečková – více než 100 přednášek 
v Českých Budějovicích a jižních Čechách o holocaustu, judaismu a moderním Izraeli. Dále Hana 
Vavříková, Milan Konejl a Petr Plaňanský. 
Někteří přednášejí zdarma, někteří se financují jinými cestami. Díky dlouhodobé podpoře dárců a Nadace 
mezinárodní potřeby pracují na částečný úvazek jako lektoři Radek Hejret a Monika Slunečková. Máme 
vybudovanou síť partnerských škol.  
 
Radek Hejret věnoval nejvíce programů, celkem 78, tematice holocaustu a antisemitismu, nejčastěji 
s tříhodinovou časovou dotací. Ve 43 případech jej doprovázeli žijící svědkové holocaustu. Programů 
o moderním Izraeli uskutečnil celkem 26. Novému projektu ze série Duchovní dědictví Komenský 2020 
věnoval 29 programů, ponejvíce na základní škole Slovanka v České Lípě. O světových náboženstvích 
hovořil celkem na 11 programech, o staletých kořenech naší státnosti na pěti dalších. V rámci těchto 
programů předal 57 Nových zákonů vytištěných péčí Nadace Mezinárodní potřeby. Čtyři programy 
o základech judaismu zrealizoval pro žáky prvního stupně Bratrské školy v Praze. V návazné činnosti 
oslovil 997 osob. 
 
Radek dále pracoval pro Křesťanskou akademii mladých v oblasti tvorby nových metodik, školení 
křesťanských lektorů a na udržení certifikace MŠMT pro výuku o holocaustu.  
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Výtah z finanční zprávy 
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.  

Vzhledem k pozdějšímu termínu setkání Širšího výboru ICEJ jsou výsledky prezentované v této výroční 
zprávě již finální a auditorem odsouhlasené.  

V roce 2019 ICEJ ČR hospodařil se ziskem 194 tis. Kč. Účelem neziskové organizace není kumulace zisku, 
proto předpokládáme, že bude tento zisk využit zejména v následujícím roce na rozjetí nových projektů 
ICEJ a na podporu projektů v Izraeli. 

Provozní náklady organizace byly průběžně sledovány a kontrolovány a držely se v rámci hodnot 
odsouhlasených Výkonným výborem ICEJ. 

Celkové výnosy organizace byly 3 738,- tis. Kč, z čehož 2 222,- tis. Kč bylo vybráno na darech a členských 
příspěvcích, 959,- tis. Kč jsou výnosy z projektů ICEJ, 225,- tis. Kč jsou provozní dotace a 322,- tis. Kč 
ostatní výnosy. 

K 31.12.2019 organizace evidovala výnosy příštích období ve výši 523,- tis. Kč. Tyto peníze byly 
zasmluvněny a projekty realizovány ještě v roce 2019, nicméně na účet ICEJ přišly až v prvním pololetí 
roku 2020. 

Na doporučení auditora byla pozměněna metodika účtování účelově vybraných prostředků a na straně pasiv 
tedy přibyla položka fondů ve výši 407 tis. Kč. Tyto byly zúčtovány v první polovině roku 2020. 

Na straně aktiv probíhá pravidelně kontrola reálnosti stavu skladu (knihy k prodeji), ICEJ nemá žádné 
nedobytné ani dlouhodobě splatné pohledávky. 

Krátkodobé závazky k 13.12.2019 ve výši 71 tis. Kč jsou plně kryty penězi ve výši 409 tis. Kč a následně 
průběžně hrazeny. 

Finanční zpráva za rok 2019 konstatuje, že jsme hospodařili v souladu se svým statutem a posláním 
a náklady na svůj provoz dokážeme (opět v souladu se svým statutem) krýt přijatými dary a příspěvky, 
dotacemi a vlastními aktivitami. Tím je zaručena dlouhodobá udržitelnost organizace. Vygenerovaný zisk 
za rok 2019 použijeme na realizací projektů (v souladu se svým statutem) v následujících letech. 

Úplná finanční zpráva a auditovaná rozvaha a výkaz zisků a ztrát jsou přílohou této výroční zprávy. 

Poděkování za bezchybné vedení účetnictví patří Samuelu Slobodovi a za metodické vedení a dohled nad 
hospodařením Danielu Žingorovi.  
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Mezinárodní křesťanské velvyslanectví Jeruzalém 

International Christian Embassy Jerusalem 

 

Sídlo: 

Pierre Koenig 38, 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:  

FIO Banka, a. s., V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1 

název účtu: Mezinárodní křesťanské velvyslanectví Jeruzalém 

číslo účtu (CZK): 2001528834/2010 

IBAN: CZ1120100000002001528834, SWIFT (BIC): FIOBCZPPXXX 

číslo účtu (EUR): 2801069402/2010 

IBAN CZ8520100000002801069402, SWIFT (BIC): FIOBCZPPXXX 

 

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, SWIFT (BIC) KOMBCZPPXXX 
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Širší výbor (aktivní členové) – členové k 31. 12. 2019: 
Jürgen Bühler, Jeruzalém; Božena Dokoupilová, Praha; Marcela Folbrechtová, Praha; Radek Hejret, 
Unhošť; Jana Hlávková, Český Těšín; Pavel Horák, Zlín; Jana Hofmanová, Náchod; Mojmír Kallus, Praha; 
Jindřich Kimler, Hranice na Moravě; Petr Kimler, Hranice na Moravě; Jaromír Klimek, Křenovice u Brna; 
Eva Kopřivová, Brno; Josef Jan Kovář, Brno; Daniel Krejčí, Kynšperk n/O; Alice Michalcová, České 
Budějovice; Eva Němcová, České Budějovice; Olga Nešetřilová, Praha; Bedřich Novotný, České 
Budějovice; Petr Plaňanský, Nymburk; Jan Pospíšil, Uničov; Milada Sedláková, Brno; Jaroslav Sloboda, 
Praha; Martin Slunečko, České Budějovice; Monika Slunečková, České Budějovice; Ondřej Vaněček, 
Praha; Lenka Veselá, Brno; Daniel Žingor, Bělotín. 

Výkonný výbor (2018–2021): 

Předsedou a statutárním zástupcem je Mojmír Kallus, místopředsedou Radek Hejret, hospodářem Daniel 
Žingor, členkou Lenka Veselá a členem Jaroslav Sloboda.  

Tajemník: Jaroslav Sloboda 

Účetní: Samuel Sloboda, mzdová účetní: Marie Kouklíková 

Revizor účtů: Vlastimil Říha 
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