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Drazí přátelé,
jsem vděčný za každého z vás. Pokud přečtete celou tuto zprávu, tak pochopíte proč. Vaše štědrost je
příkladem pro mnohé a při každém setkání národních ředitelů FTH slyším obdiv ostatních nad
štědrostí a věrností českých dárců. Rok 2007 pro nás byl potvrzením Božího vedení v práci se sirotky
v Ugandě, Keni, Indii, Severní Koreji a dalších místech. Bůh to potvrdil ve vašich srdcích a vaše
modlitby a dary přináší krásné ovoce. Mnoho dospělých a dětí se modlí „Otče náš, dej nám dnes náš
denní chléb…“. Díky lidem jako jsi ty zažívají odpověď na tuto modlitbu jediným možným způsobem –
dostanou svůj oběd! Každý z nás je tedy velmi důležitý a tedy i ty jsi v této práci důležitý. Proto ti
z celého srdce děkuji a jsem ti vděčný za tvou praktickou a obětavou lásku.
Feed The Hungry, nadační fond Krmte hladové vyzývá věřící v různých zemích, aby se postili a modlili
za hladové a strádající bratry a sestry v jiných částech světa. Vyzýváme věřící, aby peníze ušetřené na
jídle během půstu poslali na jiné místo ve světě, kde každodenní jídlo není samozřejmostí. Mnozí tak
činí a dávají ze svého nedostatku, mnozí to dělají štědře ze svého nadbytku. Každý ze srdce a
obětavě. To nás zavazuje. Jsme mostem pro finanční pomoc a lásku od věřícího k jinému věřícímu, od
církve k církvi, od pastorů pastorům. Tímto způsobem nejen naplňujeme žaludek a zachraňujeme
pozemské životy. Protože se chudí věřící v zubožených částech světa dělí se svými blízkými a sousedy
o darované jídlo a všechny potraviny distribuujeme pouze prostřednictvím církví a místních věřících,
šíříme tím Boží lásku a často se lidé obrací k Bohu a vydávají své životy Ježíši Kristu. A to je naše celé
poslání.
Feed The Hungry založil Dr. Lester Sumrall a dnes je to mezinárodní organizace s místními pobočkami
v mnoha zemích a centrální kanceláří v South Bendu v USA. Celková pomoc poskytnutá všemi
kancelářemi FTH ve světě dosáhla v roce 2007 hodnoty ve výši 10.930.945 dolarů (přibližně 160
miliónů korun) Díky tomu jsme pomohli statisícům lidí jednorázově a desítkám tisíc především dětí a
sirotků pomáháme každý den. Nicméně zbytek této zprávy včetně finančních informací se týkají
pomoci poskytnuté z České republiky.

USKUTEČNĚNÉ PROJEKTY V ROCE 2007

DENNĚ PLNÉ BŘÍŠKO
Do projektu Denně plné bříško zahrnujeme různá místa na světě, kde se křesťané systematicky starají
o každodenní vzdělávání a stravování dětí a sirotků.
Kolika dětem denně pomáháme (čísla za všechny kanceláře FTH), za lomítkem na kolik dětí přispívá
česká kancelář FTH:
Uganda 4,727/1.600
Thajsko 500/0
Indonésie 35/0
Indie 1,000/500
Keňa 1,300/1.300
Severní Korea 2,500/500
Swazijsko 1,750/0
Columbie 550/0
Peru 600/0
Súdan 300/300
Libérie 575/300
Celkem každý den celá mezinárodní organizace FTH sytí 13.837 dětí, z toho Česká pobočka 4.500
dětí denně. Mimo to bylo pomoženo dalším desetitisícům lidí jednorázově.
Česká republika v roce 2007 podporovala v rámci projektu Denně plné bříško následující místa:
UGANDA – KITGUM A OKOLÍ: Australská misionářka Irena Gleeson již téměř 20 let obětuje svůj život,
zdraví a bezpečí pro více než 8.000 dětí. Denně jim v několika školních budovách, které nechala
vybudovat, poskytuje vzdělání a každý školní den dává dětem dvě jídla. Snídaně a oběd jí v přepočtu
stojí 5,‐ Kč denně pro jedno dítě. Sice to není jídlo, které bychom jako západoevropané jedli, ale
dětem chutná a navíc jim poskytuje výbornou nutriční hodnotu. Česká kancelář FTH zde každý školní
den nasytí 800 dětí po celý rok.
UGANDA – KAMPALA: Pastor Salomon Mwesige zde mimo jiné provozuje v chudinské čtvrti školu pro
několik set dětí a každý školní den jim dává oběd. Díky štědrému daru surovin na dehydrované rizoto
obohacené vitamíny a minerály nás jedna porce rizota včetně dopravy stojí 1,‐ Kč. Česká FTH zde
každý školní den poskytne oběd všem dětem po celý rok. Navíc v listopadu zasáhly Ugandu včetně
hlavního města Kampaly silné deště a povodně. Pastor Salomon otevřel dveře svého sboru mnoha
lidem a poskytl jim nezbytnou pomoc také díky uskladněným potravinám pro školní děti. Chceme
proto jeho zdroje doplnit, aby 1.500 dětí mělo stále zajištěný každodenní oběd, který je ve většině
případů jejich jediným jídlem.
KEŇA – NAIROBI: Pastor Chris Okumu se na Boží povolání přestěhoval z prosperující čtvrti a postavil
si dům hned vedle smetiště, kde ve slumech (chatrčích) žije jeden milion lidí bez práce a jakýchkoli
hygienických podmínek. Pastor Chris přímo uprostřed slumu vybudoval školu, kde se vzdělává téměř
300 dětí. Na Bráně školy mají nápis: Poznání nám dává moc. Pastor Chris je velmi tvořivý a ve školním
areálu vybudoval dílnu na výrobu suvenýrů pro turisty, která mu v malé míře pomáhá financovat celé

dílo. Vedle svého domu postavil sborovou budovu, kde káže lidem ze slumu o Boží lásce a o
vysvobození v Ježíši Kristu. Česká FTH zde každý školní den poskytuje oběd všem 250 dětem po celý
rok.
INDIE – Bratr Madhava a sestra Nirmala pracují v oblasti Andra Pradeš a provozují sirotčinec a školu
pro 1.000 dětí. Těmto dětem kromě každodenního jídla čas od času přispíváme i na školní pomůcky,
dětské Bible a podobně. Tento rok jsme jim také přispěli na malý nákladní automobil, který jim
pomůže zlepšit zásobování a snížit nákupní ceny za potraviny.
SEVERNÍ KOREA: Odvážní čínští a severokorejští věřící zde provozují pekárnu. Pečivo je pak zdarma
k dispozici sirotkům a dětem, které nemají dostatek jídla. Pečivo zde každý den dostává přes 500 dětí.
S ohledem na politickou situaci nechceme zveřejňovat jména spolupracovníků. O to více jsou však
žádané modlitby za jejich službu i jejich rodiny.
SÚDÁN – Dr. John A. Nyikako kdysi utekl kvůli bezpečnostní situaci ze Súdánu. V Evropě vystudoval
univerzitu se zaměřením na zemědělství v afrických podmínkách. Nyní se navzdory špatné
bezpečnostní situaci vrátil se svou rodinou na jih Súdánu. Založil křesťanský sbor, sirotčinec, školu pro
300 dětí a zemědělskou farmu. Poskytli jsme jim prostředky na potraviny pro sirotky i pro děti ve
škole. Navíc se s námi spojil jeden americký farmář a na několik měsíců se za nimi přestěhoval a
přivezl s sebou i některé zemědělské stroje. Díky zemědělskému projektu mají děti některé čerstvé
potraviny z farmy, která je zdrojem obživy pro místní lidi, ale také místem vzdělávání jak pro místní
tak i pro starší studenty. Ačkoliv jim některé budovy v roce 2007 shořely v místním požáru, nejenom
že obnovují, co shořelo, ale chtějí přijmout dalších 300 nových dětí.

DALŠÍ PROJEKTY FTH ČR USKUTEČNĚNÉ V ROCE 2007
Česká FTH v roce 2007 financovala také jednorázové projekty na různých místech světa.
MOZAMBIK – Tato země byla na jaře zasažená cyklónem Flavio. Heidi Baker a její tým z Iris Ministries
zprostředkovali cenné informace o potřebách věřících zasažených touto přírodní katastrofou. Díky
jejich kontaktům a organizaci, jsme byli schopni rozdat přes miliardu porcí rizota, polévek, sušené
nebo konzervované zeleniny a dalších potravin. Protože již před cyklónem byl Mozambik mezi deseti
nejchudšími zeměmi, kde 2/3 obyvatel žijí pod hranicí chudoby a kde se lidé v průměru dožívají 38
let, je pro ně takový cyklón opravdovou katastrofou. Když byly v roce 2000‐2001 povodně, Iris
Ministries také díky FTH distribuovala několik miliónů kilogramů potravin v nespočtu záchytných
táborů. Protože spolu s tím bylo kázáno evangelium, vzniklo po celé zemi po návratu obrácených
uprchlíků do svých domovů přes 5.000 skupin a sborů. Proto jsme i tentokrát s radostí vložili
potraviny do jejich rukou a spolu s nimi se modlíme za věčné ovoce pro Boží království.
FILIPÍNY – V Manile, hlavním městě Filipín je sbor založený Dr. Lesterem Sumrallem (zakladatel FTH).
Mnoho věřících i jejich sousedů bylo zasaženo místním tajfunem Durian. Většina obydleného území
se ocitla pod vodou a přes 1.000 lidí zahynulo přímo během tajfunu. Abychom pomohli věřícím
z tísně a prostřednictvím darovaných potravin oslovili evangeliem jejich blízké a sousedy, poslali jsme
jim nezbytnou rychlou pomoc.

DOMINIKÁNSKÁ REPUBLIKA – V březnu 2007 jsme ve spolupráci s 200 místními sbory distribuovali
350 tun potravin v San Pedru a v Barahomě (nejchudší část Dominikánské republiky). Barahoma je
blízko hranic s Haiti, odkud nedávné nepokoje vyhnaly tisíce lidí z jejich domovů. Nyní jsou zde
v utečeneckých táborech, ale protože tato oblast Dominikánské republiky je sama o sobě chudá, není
v táborech dostatek základních potravin a dalších potřeb. Zvláštní tým ve spolupráci s místními
věřícími navštívil 17 táborů a rozdali 5.000 potravinových balíků, které obsahovaly rýži, fazole a
polotovary z rýže a sóji. Díky masivní pomoci stovek místních křesťanů a díky týmům věřících ze sboru
pastora Billy Joe Daughertyho z USA byla celá tato masivní akce uskutečněná během několika týdnů a
přitom všem bylo desetitisícům lidí kázáno evangelium Ježíše Krista.
IZRAEL ‐ V období vánoc jsme zde pro obyvatele Betléma distribuovali základní potraviny
v utečeneckém táboru. Právě zde na obou stranách hranic Izraele a Palestiny je nejvíce vidět, co je
silnější než hořkost, nenávist a válka. Je to Boží láska prakticky projevovaná při pomoci bližním –
sousedům. Co na tom, že mají jinou víru? Co na tom, že mají jiné politické názory? Smělí křesťané
pod vedením křesťanky Nawal si zde na mnoha místech vydobyli respekt od Izraelských i
Palestinských autorit. Vojenští velitelé z obou stran, islámští i židovští vůdci vítají a veřejně uznávají
humanitární pomoc poskytovanou týmem sestry Nawal. A jak řekl v rozhovoru pro místní časopis
jeden z islámských vůdců: Pokud toto je ta pravá křesťanská láska a křesťanské náboženství, pak
nebudu bránit, aby se naši obyvatelé stali křesťany.

Finanční zpráva za rok 2007 (údaje uváděné v Kč)
V roce 2007 proběhla kontrola účetnictví finančním úřadem pro Prahu 8. Pracovnice finančního
úřadu neměly žádné písemné námitky k účetnictví nadačního fondu. Ústně nás pochválily za způsob
vedení účetnictví s poznámkou, že kdyby všechny firmy vedly takto pečlivě a poctivě své účetnictví,
byly by ony bez práce.

Na začátku roku 2007 byl stav v bance a pokladně následující:
506 940,90
872 901,38

počáteční stav pokladny
počáteční stav banka

1 379 842,28

CELKEM

V průběhu roku 2007 jsme přijali následující finanční částky:

256,91
9710,84
3 988 200,78
3 998 168,53

PŘÍJMY V ROCE 2007
přijaté úroky
ostatní příjmy
přijaté dary
CELKOVÉ PŘÍJMY ZA ROK 2007

V průběhu roku 2007 jsme vydali následující finanční částky:
VÝDAJE V ROCE 2007
2 557 650,42 příspěvky na potravinové projekty v zahraničí
10478,51
49 851,97
144 759,22
4 581,00
45 375,64
210 000,00
24 000,00
86 384,60
53 238,50
53 962,38
52 613,80
-3 689,70
731 555,92
3 289 206,34

fa minulého období
spotřeba materiálu (papír, toner apod.)
cestovné
náklady na reprezentaci
fakturované služby (software, poč. servis, úč.konzulatce,
školení)
odměny pracovníků, mzdy zaměstnanců
pronájem kancelář a sklad
Tisk + práce s letáky
poštovné
internet+telefon
jiné ost. náklady- poplatky bankovní
kurzový zisk
celkové provozní výdaje
CELKOVÉ VÝDAJE ZA ROK 2007

Poměr provozních nákladů / přijatých darů v roce 2007 byl 18,34%.

Na konci roku 2007 byl stav v bance a pokladně následující:
190 264,00
1 898 540,44
2 088 804,44

konečný stav pokladny
konečný stav banka
CELKEM

ROZPIS PŘIJATÝCH DARŮ V ROCE 2007
Denně plné bříško DPB
mylné VS
Dominikánská Republika
Filipíny
Severní Korea
Mozambik
Indie
Severní Korea
Izrael / Betlém
Súdán
Propagace
Dle potřeby
CELKEM

111
2701
2702
2703
2704
2705
2706
2707
2708
333
777

1 380 050,29
1 233 882,86
7 805,00
9 150,00
26 815,00
196 778,00
99 030,00
134 861,50
153 886,50
145 050,00
25 845,07
575 046,56
3 988 200,78

ROZPIS ODESLANÝCH PŘÍSPĚVKŮ NA POTRAVINOVÉ PROJEKTY V ROCE 2007
9.1.2007
9.1.2007
11.1.2007
15.2.2007
15.3.2007
18.5.2007
18.5.2007
15.6.2007
22.6.2007
22.6.2007
20.8.2007
4.9.2007
11.12.2007
11.12.2007
12.12.2007

JEŠTĚ JEDNOU DĚKUJEME!
Za FTH, n.f. Krmte hladové
Daniel Skokan, ředitel

140 679,50 Kč
227 251,50 Kč
218 230,00 Kč
219 060,00 Kč
108 330,00 Kč
84 988,00 Kč
127 482,00 Kč
111 577,80 Kč
87 060,00 Kč
413 535,00 Kč
167 360,00 Kč
165 528,00 Kč
135 067,50 Kč
144 072,00 Kč
207 429,12 Kč
2 557 650,42

Uganda 111
Dominikánská Republika 2701
tajfun Filipíny 2702
Severní Korea 2703
Mozambik 2704
Mozambik 2704
Uganda 111
Uganda 111
Indie 2705
Keňa + Uganda 111
Uganda 111
Severní Korea 2706
Izrael 2707
Uganda 111
Súdán 2708
CELKEM

