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1) Stav financí na účtech k 31.12.2015:
Účet – Isachar „klasik“
(107-3361850207/0100)
Účet pro projekt Jižní Súdán (78-7002590237/0100)
Účet pro spoření
(107-3362130287/0100)

+ 73.027,- Kč
+ 141.789,- Kč
+ 275.562,- Kč

2) Hospodaření 2015:
 Účet pro spoření:
Počáteční stav k 1. 1. 2015
Úroky přijaté, bonusy
Srážková daň z úroku
Konečný stav k 31. 12. 2015

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

 Účet Isachar „klasik“:
Počáteční stav k 1. 1. 2015
+ 87.540,-Kč
Tržby za konané akce v roce 2015 celkem přijaté na Bú
+ 141.100,-Kč
Dary pro Isachar klasik na Bú
+ 3.550,-Kč
Cestovné
- 25.274,-Kč
Platba FAP – energie
- 8.248,-Kč
Nákup drobného materiálu
- 7.475,-Kč
Ostatní náklady – pojištění, poplatek za účet, formees kredit… - 13.370,-Kč
Platby kartou – potraviny na akce
- 115.817,-Kč
Pronájem táborového vybavení ZŠ Krupka (M.Lachman)
+ 10.500,-Kč
Ostatní výnosy – úroky
+ 521,-Kč
Konečný stav k 31.12. 2015
+ 73.027,-Kč
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 Účet Isachar „Jižní Súdán“ (předáno Spolku pro Jižní Súdán)
Počáteční stav k 1. 1. 2015
+ 723.721,-Kč
Převedeno SPJS
- 600.000,-Kč
Vybráno Jardou Šmahelem
- 200.000,-Kč
Plat – Jaroslav Šmahel
- 128.000,-Kč
Dary
+ 457.541,-Kč
Dary na projekt celkem:
+ 693.728,-Kč
Konečný stav účtu k 31.12. 2015
+ 141.789,-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 všem dárcům i
vedoucím jednotlivých aktivit.

3) Aktuální představenstvo a statutární orgány:
Představenstvo Isacharu:
Petr Šimmer (CB Litvínov)
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)
Vladimír Hromádka (KS Jirkov)
Předseda představenstva:
Libor Trousil (CB Litvínov)
1. místopředseda představenstva:
Jan Cvejn (KS Děčín)
2. místopředseda představenstva:
Milan Let (CB Most)
Ředitel projektu Jižní Súdán:
Rostislav Staněk (od 1.09.2015) – Spolek pro Jižní Súdán
Ředitel Isachar „klasik“:
Libor Trousil (CB Litvínov)
Revizor:
Ing. Dagmar Švecová
IČO: 26614332

DIČ: CZ 26614332

3/12

č.reg.: VS/I-1/52374/03-R

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 nemůže Isachar jako organizace pracovat a fungovat. Děkuji tímto
vedení sborů i sborům samotným za určité uvolnění nás kazatelů a pastorů
k této regionální spolupráci a aktivitě.

4) Složení isacharského týmu:
Nový isacharský tým vznikl na podzim roku 2015. Isacharský tým si
vybírá ředitel Isacharu. Po oslovení dotyčných lidí (jejich přijetí) a jejich
schválení se isacharský tým skládá z těchto služebníků:
Daniel Šimmer – CB Litvínov
Hynek Jindra – CB Litvínov
Adam Trousil – CB Litvínov
Šimon Let – CB Most
Matěj Voch – KS Krupka
Anna Maria Damaschinová – KS Děčín
Anežka Krajníková – KS Česká Lípa
Martin Horák – KS Česká Lípa
Isacharský tým je „pomocná ruka“ pro ředitele Isacharu. Podílí se na
přípravě isacharských akcí a jistým způsobem je i organizuje. Tito lidé by
měli být informovaní o dění v Isacharu a tudíž se jich můžete zeptat na
jakýkoliv dotaz, pokud by nevěděli odpověď, jistě ji pro vás obstarají.

5) Isachar „klasik“:
Myslím, že se Isachar se podařilo stabilizovat a běžné aktivity fungují
normálně a troufnu si říct dobře. V roce 2016 by měl stavebně – mládežnický
tábor vést nový hlavní vedoucí - Adam Trousil. Podobná změna se plánuje i u
dorostového tábora. Nový hlavní vedoucí bude Viktor Koláček. Go-campy
bude organizovat Daniel Šimmer. To je velký posun a věřím, že k dobrému.
Je to perspektiva zapojení nových lidí, kteří mají u Isacharu srdce.
V roce 2015 proběhla konference na téma: Filipským 4:13 Všecko
mohu v Kristu, který mi dává sílu.
Proběhl podzimní Go-camp v České Lípě a Děčíně. Samozřejmě
stavebně-mládežnický tábor (hl. vedoucí Milan Let) a dorostový tábor (hl.
vedoucí Milan Let) na téma: Zachráněná generace.
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Pro Go-campy je výhled takový, že pokud některý sbor má zájem o Gocamp ve svém městě, tak je většinou třeba, aby měl nějakého svého
osvědčeného služebníka. Tento vedoucí pak Go-camp vede s pověřením jak
Isacharu, ale také místního pastora.
To co vnímám jako klíčové, jsou tři věci:
a) Ochota opravdové spolupráce. Spolupracovat – něco společně dělat
není jednoduché a je to těžší než jen tak o sobě vědět. Je to praktický
rozměr mnohých biblických textů (milujte se navzájem, snášejte se
navzájem, mějte druhé za přednější, podřizujte se jedni druhým,
odpouštějte si atd.) Spolupráce napříč sbory a denominacemi je něco
cenného a vzácného. Je to velká Boží milost, kterou je ale třeba
chránit a pečovat o ni.
b) Růst nových vedoucích a spolupracovníků. Když někdo chce
pomáhat, učit se a spolupracovat tak, že je podporou současnému
vedoucímu je to veliká pomoc. Mnozí lidé, kteří se takto osvědčili ve
svých sborech můžou pak pracovat i pro region. Je i velmi strategické,
když se mnozí mladí lidé mohou i nějak rozvíjet pro nadsborovou
službu. Podmínkou je ale určitá osvědčenost ve svém vlastním sboru.
c) Podpora sborů. Bez podpory místních sborů a to jak personální,
duchovní i finanční nemůže Isachar fungovat. Je velmi vzácné, když
můžeme vedle vlastních sborových a církevních aktivit mít i společné
dílo v regionu. Každý sbor má ve vedení Isachru svého pastora, přes
kterého může Isachar nějak v dobrém ovlivňovat.

6) Projekt Jižní Súdán:
Projekt Jižní Súdán byl předán Spolku pro Jižní Súdán. V letošním
roce (2016) jsem ještě vydával potvrzení o darech pro dárce, kteří v roce 2015
darovali nějaký dar na Jižní Súdán. Tuto agendu za rok 2016 již bude
vyřizovat jen Spolek pro Jižní Súdán. Peníze došlé na účet Isacharu: 787002590237/0100 jsem přeposlal Spolku pro Jižní Súdán. Podle informací
od bratra Rosti Staňka (ředitel spolku) se projekt vyvíjí dobře a dokonce lépe
než jsme očekávali.
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7) Poděkování:
Moc děkuji všem minulým i současným pracovníkům i
spolupracovníkům Isacharu a to jak z regionu, tak i mimo region. Považuji
Isachar ve svém mnoholetém fungování za zázrak. Samozřejmě to
neznamená, že vždy se všechno jen podařilo a dařilo. Přesto Boží milost
v Isacharu je s námi. Věřím že Isachar je z dlouhodobého pohledu dílem Boží
milosti Pána Ježíše Krista v našem regionu.
Kéž se nám i nadále daří ovlivňovat mladou generaci v zapálení pro
Boží dílo, spolupráci mezi sebou a k oslavě Ježíše krista v našem regionu.
Tedy ještě jednou děkuji celému regionu za vše dobré, co kdo pro
Isachar v roce 2015 vykonal.

v Litvínově 31.03.2016
Libor Trousil
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