ISACHAR
Isachar, z.s.
Na Příkopech 395/5
430 01 Chomutov

www.isachar.cz

Výroční zpráva
Isachar 2014

IČO: 26614332

DIČ: CZ 26614332

1/8

č.reg.: VS/I-1/52374/03-R

Obsah:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Stav financí na účtech k 31.12.2014
Hospodaření, nákupy, výdaje, dary atd.
Aktuální složení představenstva a statutárních orgánů
Výhled v Isacharu „klasik“
Výhled v projektu Jižní Súdán
Poděkování regionu, dárcům a spolupracovníkům

1) Stav financí na účtech k 31.12.2014:
Účet – Isachar „klasik“
(107-3361850207/0100)
Účet pro projekt Jižní Súdán (78-7002590237/0100)
Účet pro spoření
(107-3362130287/0100)

+ 65.330,- Kč
+ 626.110,- Kč
+ 275.055,- Kč

2) Hospodaření 2014:
Účet pro spoření:
Počáteční stav k 1. 1. 2014
Úroky přijaté, bonusy
Srážková daň z úroku
Konečný stav k 31. 12. 2014

+ 274.112,-Kč
+ 1.085.52,-Kč
- 143,-Kč
+ 275.055,- Kč

Účet Isachar „klasik“:
Počáteční stav k 1. 1. 2014
Tržby za konané akce v roce 2014 celkem přijaté na Bú
Dary pro Isachar klasik na Bú
Benzín – platby kartou celkem
Bankovní poplatky
Platba FAP – energie v Noemi – konference
FAP – aktualizace účet. programu Money S3
Platby kartou – potraviny na akce
Platby kartou – spotřební materiál – nejčastěji drogerie
Pronájem táborového vybavení ZŠ Krupka (Lachman)
Vklad hotovosti na účet – zůstatek z pokladny z PGC Děčín
Konečný stav k 31.12. 2014
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+ 49.942,-Kč
+ 132.700,-Kč
+ 3.500,-Kč
- 4.142,-Kč
- 1.658,-Kč
- 6.443,-Kč
- 2.529,-Kč
- 33.283,-Kč
- 969,-Kč
+ 10.500,-Kč
+ 1.705,-Kč
+ 65.330,-Kč
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Účet Isachar „Jižní Súdán“:
Počáteční stav k 1. 1. 2014
Dary Projekt JS obecně
Dary sirotčinec
Dary stavba vzdělávacího centra (Edo)
Dar od studentů Gymnázia Chomutov – koncert, burza
Dary přímo pro pracovníka projektu J. Šmahela
Dary na projekt celkem:
Multifunkční tiskárna – placena ze súdánského účtu
Doména Isachar.cz - FAP
Bankovní poplatky celkem – vedení účtu, výběry hotovosti:

+ 723.721,-Kč
+ 514.072,-Kč
+ 83.275,-Kč
+ 36.100,-Kč
+ 11.281,-Kč
+ 49.000,-Kč
+ 693.728,-Kč
- 16.666,-Kč
-301,-Kč
- 6.358,-Kč

Náklady pro projekt JS konkrétně:
Mandatorní smlouva J. Šmahel
- 216.000,-Kč
Faktura za Načetín CB Litvínov
- 804,-Kč*
(*CB Litvínov poslal dar pro JS ve stejné částce zpět, zahrnuto v darech.)
Výběry pro cesty do JS:
Vybrané peníze z účtu jsou dary, které odvezl Jaroslav Šmahel do Súdánu a
předal pro konkrétní práci – sirotčinec, Ofirika (klinika), platy afrických
zaměstnanců apod. Platila se víza, hotel. Z těchto výběrů tedy předal dary a
případně zaplatil náklady spojené s cestou do Súdánu.
11.2.
12.2.
13.2.
18.6.

-100.000,-Kč
-100.000,-Kč
-220.000,-Kč
-45.000,-Kč

Výběry z účtu pro cesty do JS celkem:

- 465.000,-Kč

Letenky:
Letenky z větší části proplácí sbory vyslaných služebníků (platí si je sami)
popř. je podpoří nějaký dárce – firma, vlastní firma. V roce 2014 byl Jára
v JS 2x – zima, léto. V zimě s Markem Mudříkem, v létě – Jára, Víťa
Šmajstrla, František Kaštil a Rosťa Staněk. Na podzim přijel do ČR bratr
biskup Bernard.

1.cesta do Jižního Súdánu
Letenky do JS
Marek Mudřík si proplatil svou letenku
Marek Mudřík – úhrada výdajů v Ugandě

- 39.266,-Kč
+ 20.000,-Kč
+ 2.000,-Kč

1. cesta bilance celkem

-17.266,-Kč
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2.cesta do Jižního Súdánu
Letenky do JS (cesta červen – červenec)
Letenky do JS
Poplatek za přerezervování letenek
MAF – letenky „Mission Aviation Fellowship“ (1920,- USD)
Letenka Vít Šmajstrla KS Ostrava
Letenka Rosťa Staněk CB Náchod
Letenka František Kašnil
Letenka Rosťa Staněk CB Náchod
MAF (29.8)– vráceny peníze za stornované letenky
Vráceny peníze za placené letenky Rosťa Staněk
Vráceny peníze za placené letenky Františka Kaštila
Vráceny peníze za placené letenky Víti Šmajstrly

- 37.432,-Kč
- 39.296,-Kč
- 7.606,-Kč
- 39.489,-Kč
+ 33.324,-Kč
+ 17.366,-Kč
+ 27.239,-Kč
+ 9.873,-Kč
+ 39.756,-Kč
- 9.700,-Kč
- 9.700,-Kč
- 9.700,-Kč

2. cesta bilance celkem

- 25.364,-Kč

Biskup Bernard – návštěva v ČR podzim:
Pojištění cizinců
Letenka biskup Juba-Addis
Letenka biskup Addis-Praha
Letenka Praha-Juba
Doplatek letenky
Letenka – Pelicantravel – doplatek
Přerezervace letenky
Biskup v ČR bilance celkem

- 700,-Kč
- 9.739,-Kč
-12.131,-Kč
-14.199,-Kč
- 1.706,-Kč
- 2.073,-Kč
- 1.095,-Kč
- 41.643,-Kč

Zaměstnanec Káťa Fritscheová
(6 měsíců plný úvazek od 1. 2. 2014 – 31. 7. 2014)
Káťa byla zaměstnaná čistě v súdánském projektu; měla podpořit propagaci
projektu ve sborech v ČR – setkání s vedoucími dorostu, učitelů v nedělce.
Pro svůj plat získala dotace od sdružení RaDka – Rodiče a děti Kadaně.
Posílali jsme jim každý měsíc fakturu s vyúčtováním mzdových nákladů na
Káťu, kterou nám propláceli. Přesto náklady na Káťu jako zaměstnance jsou
o něco vyšší než RaDKou proplacené faktury – důvod = projekt byl sjednán
tak, že max. výše proplacených mzdových nákladů bude od RaDKy 16.000,za měsíc, podle toho byla stanovena výše mzdy. Káťa měla ale zákonem
danou dovolenou – 2 týdny – čerpala je na konci července – mzdové náklady
byly za tento měsíc vyšší než 16.000,-. Zároveň se do původního propočtu
nezahrnulo zákonné pojištění, které jsme platili zpětně.

IČO: 26614332

DIČ: CZ 26614332

4/8

č.reg.: VS/I-1/52374/03-R

Vyplacené mzdy:
Záloha na daň:

- 62.078,-Kč
- 2.070,-Kč

Sociální pojištění:
Zdravotní pojištění:
Zákonné pojištění (Kooperativa):
Penále ČSSZ Most – Káťa nebyla včas odhlášena:
Proplacené faktury za mzdové náklady od RaDky celkem:
Káťa Fritscheová – konečná bilance:

- 22.713,-Kč
- 9.733,-Kč
- 352,-Kč
- 1.000,-Kč
+ 95.995,-Kč
- 1951,-Kč

Konečný stav účtu k 31.12. 2014

+ 626.110,-Kč

Částky, které jsou uvedeny jsou většinou zaokrouhlené, tedy součty
všech položek nemusí detailně souhlasit. Některé drobné výdaje či bankovní
a mezibankovní operace nejsou zahrnuty, protože hospodaření ovlivňují jen
minimálně. Poděkování za hospodaření patří především Káťě Srnadové jako
aktuální účetní Isacharu, všem dárcům i vedoucím jednotlivých aktivit. U
projektu Jižní Súdán děkuji zejména řediteli projektu Jaroslavu Šmahelovi
za jeho nasazení v projektu a rozsáhlou administrativní činnost.

3) Aktuální představenstvo a statutární orgány:
Představenstvo Isacharu:
Petr Šimmer (CB Litvínov)
Jaroslav Šmahel (CB Chomutov)
Tomáš Krajník (KS Česká Lípa)
Jan Cvejn (KS Děčín)
Pavel Voch (KS Krupka)
Jiří Škarvada (KS Žatec)
Milan Let (CB Most)
Libor Trousil (CB Litvínov)
Předseda představenstva:
Libor Trousil (CB Litvínov) (zatím neodpovídá registraci u soudu)
1. místopředseda představenstva:
Jan Cvejn (KS Děčín) (zatím neodpovídá registraci u soudu)
2. místopředseda představenstva:
Milan Let (CB Most) (zatím neodpovídá registraci u soudu)
Ředitel projektu Jižní Súdán:
Jaroslav Šmahel (do 31.08.2015)
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Rada pro projekt Jižní Súdán:
Vít Šmajstrla (KS Ostrava)
Rosťa Staněk (CB Náchod)
Ředitel Isachar „klasik“:
Libor Trousil
Isacharský tým:
Není oficiálně ustanoven, ale lidé jsou již vytipováni.
Účetní Isacharu:
Kateřina Strnadová
Revizor:
Ing. Dagmar Švecová
Isachar je jednou z regionálních aktivit v našem regionu. Nositelem
právního subjektu jsou kazatelé a pastoři v regionu ze sborů, které nějak
spolupracují. Samozřejmě bez podpory vedení sborů – staršovstev a místních
sborů jako takových Isachar jako organizace může těžko pracovat a
fungovat. Děkuji tímto vedením sboru i sborům samotným za určité uvolnění
nás kazatelů a pastorů k této regionální spolupráci a aktivitě.

4) Výhled v Isacharu „klasik“:
Myslím, že se Isachar po rezignaci sestry ředitelky Ivany Šmahelové
stabilizuje. Odchod či rezignace každého nasazeného služebníka je
v Isacharu citelně znát a má velmi praktický dopad ať už v části „klasik“ či
v projektu Jižní Súdán. Proto děkuji všem, kdo jsou v Isacharu ochotni
spolupráce na jakékoli úrovni.
Letošní konferenci Isacharu jsem zařizoval takřka sám a musel jsem
domýšlet spoustu detailů. (Samozřejmě byli lidé, kteří byli velkou pomocí a
pomohli mi s dílčími věcmi, za to jim moc děkuji). Další konferenci 2016
bych již rád dělal s Isacharským týmem.
Tábory z velké části zaštiťuje a organizuje Milan Let. Zdá se, že je
dobrý výhled v přípravě a růstu nových bratří vedoucích táborů.
Gocampy má asi nejvíce na srdci bratr Hynek Jindra a Slávek Jirásek.
Nicméně oba bratři jsou pracovně vytížení a nemohou vést všechny Gocampy
v regionu. Výhled je tedy takový, že pokud některý sbor má zájem o Gocamp
ve svém městě, tak je většinou třeba, aby měl nějakého svého osvědčeného
služebníka, který by Gocamp vedl s pověřením jak Isacharu, ale také
místního pastora.
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To co vnímám jako klíčové jsou tři věci:
a) Ochota opravdové spolupráce, kde podtrhuji slovo jak opravdové tak
spolupráce. Není to kritika co píšu, jen si nejsem jist, jestli opravdové
spolupráci opravdu rozumíme. Spolupráce není v tom, že si každý dělá
to co myslí, že je dobré a užitečné, ale funguje v rámci celku a domluvy
s vedoucími. Když to tak není, tak lidé prožívají zbytečné zklamání – ať
už to jsou mladí lidé v Isacharu, tak vedoucí na různých úrovních.
Církevní kultura spolupráce by měla být na daleko větší úrovni, než
běžné mezilidské vztahy. Prosím respektujme, že někdo konkrétní má
danou zodpovědnost i autoritu. „Dobré“ nápady mohou být pomocí, ale
i přítěží a černou můrou mnohých vedoucích.
b) Růst nových vedoucích a spolupracovníků. Za optimální považuji
to, když někdo chce pomáhat, učit se a spolupracuje tak, že je
podporou současnému vedoucímu. Když se k tomu přidá navíc určitý
díl ochoty, pokory a porozumění, tak je to úplně super. Jsem vděčný
za „matadory“ Isacharu, ale vyhlížím i po nových, čerstvých a
nadšených spolupracovnících. Klidně mě oslovte a pokud vám dá váš
pastor souhlas k regionální službě, tak se jistě v Isacharu nějaká
služba najde. Pokud však nemáte určitou dobrou, učednickou pověst
ve vlastním sboru, je složité až nemožné vás zapojit v regionální
službě.
c) Poslední je podpora sborů. Z určitého uhlu pohledu je Isachar jako
spolek samozřejmě jiný právní subjekt než místí sbory. Má své vedení,
svoje vedoucí a sbory mají jiné vedení a jiné vedoucí (staršovstva). Na
spolupráci je třeba se domlouvat a oboustranně komunikovat. Jsem
jako ředitel začátečník a proto prosím o oboustrannou komunikaci.
Nebojte se se mnou mluvit. Obvykle bývám milejší než vypadám a
snažím se o týmovou práci – nebo alespoň týmovou korekci i když dost
věcí pochopitelně musím rozhodnout sám. Dobré fungování Isacharu
je pro mě víc, než detailní dílčí spory. Jde mi i o dobré vztahy přesto,
že sbory i Isachar jsou jiné právní subjekty.

5) Výhled v projektu Jižní Súdán:
Zásadní změnou pro fungování projektu bylo odvolání současného
ředitele projektu bratra Jaroslava Šmahela k 31.08.2015. Jak bylo i
avizováno v rozeslaném zdůvodnění odvolání, byl bratr Jaroslav klíčovým
pracovníkem projektu a to nejen z pohledu vize, ale také z pohledu ochoty do
Jižního Súdánu jezdit, pracovat na agendě projektu, jednání s úřady a
vedení ostatních spolupracovníků, kteří na projektu spolupracují.
Představenstvo Isacharu tedy stojí před otázkou, zda najde v regionu
jiného možného vedoucího projektu, který by převzal celou současnou
agendu. Také je otázkou zda najde další regionální spolupracovníky, protože
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všichni (kromě bratra Jaroslava) jsou služebníci mimo region. Jelikož je
Isachar i jako vize, tak i z hlediska funkčnosti regionální projekt, je asi
neudržitelné, aby zastřešoval projekt dnes už celonárodní, kdy sám na to
nemá odpovídající personální zastoupení.
Pokud nenajdeme ředitele a další angažované služebníky z regionu, je
velmi pravděpodobné, že bude muset projekt Jižní Súdán převést pod
nějakou jinou organizaci, která má kapacitu a schopnost projekt vést a
zaštiťovat. Jak to udělat budeme hledat jak v představenstvu Isacharu, tak
se současným ředitelem projektu i s radou pro Jižní Súdán a pochopitelně i
s biskupem Bernardem, kterého se snažíme o vývoji pravidelně informovat.
Věříme i nadále, že projekt je Božím voláním pro českou církev. Hledáme
však způsob, formu a organizační zaštítění projektu tak, aby to vyhovovalo
potřebám projektu a zároveň projekt (zaštítění projektu) nekolidovalo
z jinými aspekty regionální spolupráce.

6) Poděkování:
Moc děkuji všem minulým i současným pracovníkům i
spolupracovníkům Isacharu a to jak z regionu, tak i mimo region. Považuji
Isachar za zázrak, protože nejde jen o nějakou „firmu“ nebo jak říkají někteří
„servisní organizaci“, ale o určitou symbiózu mezi právní firmou, církví a
regionálním dílem spolupráce. To již není tak jednoduché, jako si založit
firmu nebo spolek, do které si vezmu jen toho koho chci a s kým je
spolupráce jednoduchá. Věřím že Isachar je z dlouhodobého pohledu dílem
Boží milosti Pána Ježíše Krista v našem regionu.
Chápu Isachar jako regionální dílo a prostředek konkrétní možné
spolupráce. V tomto smyslu je to dílo jedinečné. Má jistě své „mouchy“ stinné
stránky a možná jsme mnozí prožili i zklamání. To je ale normální. Dnes má
skoro každý sbor regionu v Isacharu někoho (většinou člena představenstva)
a může tak Isachar v dobrém ovlivňovat. Můžete samozřejmě komunikovat
také přímo se mnou (jak jsem to již dříve nabízel).
Tedy ještě jednou děkuji celému regionu za vše dobré, co kdo pro
Isachar v roce 2014 i jindy vykonal. Jaký si Isachar uděláme, takový bude,
jen postupujme s úctou a s ohledem na druhé.
Za představenstvo Isacharu
Libor Trousil
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