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I. Úvodní slovo pøedsedy
Vážení a milí pøátelé,
rok 2019 je daleko, daleko za námi. Zprávu za minu-
lý rok pøipravuji dnes, kdy panuje mimoøádný stav,
nescházíme se, nechodíme na koncerty, do diva-
del, neslavíme spoleènì Pesach ani šabaty. Chrá-
níme se navzájem rouškami, udržujeme odstup
a nauèili jsme se daleko více komunikovat a jednat
pomocí telefonù a poèítaèù. Než bude výroèní zprá-
va vytištìna, snad se vše zmìní k lepšímu. V kaž-
dém pøípadì jsme se stali svìdky mimoøádné udá-
losti, která pravdìpodobnì na nìkolik let zmìní
naše zvyky, naše uvažování i naše chování. Pro
mnohé vèetnì Židovské obce v Praze se zmìní také
ekonomická situace. Výpadek turistického ruchu
bude pro nás znamenat významnou ztrátu a omeze-
ní výdajù na nìkolik let.

Z dnešního pohledu byl rok 2019 zcela mimo-
øádný zejména stabilitou našich služeb. Domov
sociální péèe Hagibor, domácí péèe EZRA i služby
sociálního oddìlení fungovaly skvìle a na všech
pracovištích byl konsolidovaný tým zamìstnancù. V dobrých èasech je snadné takové vìci
pøehlížet a nedocenit. Skuteèná kvalita se ukáže, až když jsou okolnosti ménì pøíznivé. Ano,
v dnešních zkouškách se ukázalo, jak máme na obci skvìlý tým. Vìøím, že z hlediska
pomoci potøebným i dnes obstojíme na jednièku.

Rok 2019 ovšem nezaèal dobøe. Nemoc pana pøedsedy Jana Munka a jeho následné
úmrtí znamenaly po jeho mnohaleté aktivní èinnosti mimoøádnou ztrátu. Jeho pùsobení ve
Federaci, v pražské obci a zejména øízení Památníku Terezín bude navždy spojené s výji-
meènì úspìšným rozvojem celé naší komunity. Prosím, vzpomeòte si.

Mezi nejvýznamnìjší úspìchy roku 2019 patøí dostavba a celková rekonstrukce Laude-
rových škol. Letošní jaro bylo vyhrazeno dokonèovacím pracím a budova v Belgické ulici
dosáhne svého maxima. V prùbìhu výstavby jsme po nìkolik mìsícù hostili na radnici
nìkolik tøíd prvního stupnì, což bylo jistì obtížné pro pedagogy, ale milé a pøíjemné pro
hosty a návštìvníky radnice. Pedagogové školy prošli nároèným obdobím výuky mimo
vlastní budovu, následnì vyuèováním ve škole, kde ještì pilnì pracovali øemeslníci, a hned
poté se všichni pøehoupli do karanténního režimu s uèením na dálku. Všem pedagogùm
patøí mimoøádné uznání za zcela nevšední a obdivuhodný výkon. Vìøím, že po návratu dìtí
z karantény a dokonèení všech prací ve škole je už èeká „pouze“ nároèná každodenní peda-
gogická práce.
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Ekonomicky rok 2019 splnil oèekávání. Pøíjmy z komerèních aktivit i z dotací a grantù
a výdaje na naše služby, na údržbu komerèních i nekomerèních nemovitostí dopadly rovnìž
podle pøedpokladù. V øadì více než deseti let nic mimoøádného. Z pohledu dnešního staré
zlaté èasy. Již v tomto okamžiku musíme zaèít plánovat redukce výdajù a hledat dodateèné
zdroje. Kompromisy a úsporná opatøení budou nepochybnì bolestivé.

Na druhou stranu nelze vylouèit, že to bude mít na komunitu ozdravný vliv, možná si již
mnozí pøestanou myslet, že obec má nevyèerpatelné zdroje. Virová krize a její dùsledky nás
jednoznaènì vedou k poznání, že bez solidarity èlenù, bez jejich pøíspìvkù a podpory
nebude možné realizovat v potøebném rozsahu ani sociální projekty. Budeme se muset
nauèit, že bez tìch, co dávají, nebudeme moci pomáhat tìm, co potøebují. Mnozí již svou
solidaritu projevili bìhem epidemie svými dary a dobrovolnou pomocí. Patøí jim velké
podìkování.

Za nejkrásnìjší sen mùžeme považovat rychlý návrat k normálu, k Praze plné turistù,
k plným restauracím, divadlùm a koncertním sálùm i k drobným, všedním starostem jed-
notlivcù i celé obce. V každém pøípadì mùžeme konstatovat, že rok 2019 byl pro obec pøe-
vážnì dobrým rokem.

František Bányai
duben 2020
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II. Základní údaje o ŽOP

Poslání
Židovská obec v Praze sdružuje obèany z více než ètyøiceti procent území Èeské republiky,
kteøí se hlásí k židovskému vyznání, národnosti nebo pùvodu a kteøí nejsou pøíslušníky
jiných církví nebo náboženských spoleèností nebo jiné židovské obce v ÈR a byli pøijati za
èleny. Zajišťuje náboženský a kulturní život svých èlenù, prostøednictvím oddìlení sociální
a zdravotní péèe poskytuje pomoc v oblasti sociální a psychosociální èlenùm židovské
obce a jejich rodinným pøíslušníkùm, kteøí se ocitli v nepøíznivé životní situaci. Podporu-
je vzdìlávání svých èlenù v židovských tradicích a pøispívá k všeobecnému vzdìlání
v judaismu a židovské historii, zejména pøi práci s mládeží. Aktivnì vystupuje proti všem
projevùm antisemitismu, rasismu, xenofobie, nacismu, fašismu, proti diskriminaci a neto-
leranci a chrání památku židovských obìtí.

V roce 2019 bylo k 31. prosinci evidováno 1516 øádných èlenù (z toho 692 mužù a 824 žen),
236 nositelù mimoøádného statusu (z toho 106 mužù a 130 žen) a 3 hosté (muži).

Prùmìrný vìk èlenù se v posledních letech stabilizoval: u mužù je 51 rokù (u nositelù
mimoøádného statusu 47, u hostù 59 let), u žen 55 let (u nositelek mimoøádného statusu 53).

Meziroènì v posledních letech nedochází k viditelnìjší zmìnì v celkovém poètu èlenù
a nositelù mimoøádného statusu, jedná se o stabilní stav.

Nárùst poètu èlenù o 6 odpovídá 0,4 % z celkového poètu èlenù. Nárùst poètu nositelù
MS o 22 je již viditelnìjší – jedná se o 10 % a svìdèí o zájmu o tento druh èlenství v ŽOP.
Prùmìrný vìk èlenù i nositelù MS se nemìní.

V budoucnu lze poèítat s vìtším nárùstem poètu èlenù, jejichž rodným jazykem není
èeština.

Shromáždìní èlenù
V nedìli 10. listopadu 2019 probìhlo ve Velkém sále Mìstské knihovny v Praze pravidelné
shromáždìní èlenù ŽOP. Program byl standardní, veškeré podklady i samotné shromáždìní
byly pøipraveny vèas. Pøítomno bylo 141 øádných èlenù ŽOP, takže shromáždìní bylo usná-
šeníschopné. Zahájil je pøedseda ŽOP František Bányai, který vyzval k uctìní památky
zemøelého pøedsedy ŽOP Jana Munka minutou ticha. Následnì pøivítal velvyslance státu
Izrael J. E. Daniela Merona, který pronesl krátkou øeè.

Pøedsedajícím shromáždìní èlenù byl reprezentací navržen a shromáždìním schválen
Tomáš Pasternak. Program se skládal ze zprávy o èinnosti obce a informace o hospodaøení
za rok 2018, zprávy revizní komise za rok 2018, prezentace DSP Hagibor a diskuse. Pøed-
seda ŽOP F. Bányai uvedl zprávu o èinnosti ŽOP. Mezi úspìchy obce zmínil bezpeènostní
sloupky, rozebral hospodáøské výsledky, výnosy z dotaci a grantù a z vlastní hospodáøské
èinnosti. Zmínil spoleèenské a kulturní akce. Nejdùležitìjší akcí roku 2019 je dostavba
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budovy Lauderových škol. Poukázal na detailní informace ve výroèní zprávì ŽOP za rok
2018 a ve zprávì o hospodaøení ŽOP v roce 2018, kde lze najít veškeré konkrétní údaje.
Tato zpráva byla pøítomným rozdána v tištìné podobì.

Po diskusi schválila optická vìtšina pøítomných zprávu o hospodaøení za rok 2018, nikdo
nebyl proti ani se nezdržel hlasování.

Zprávu revizní komise pøednesla její pøedsedkynì Ester Karasová.
Prezentaci DSP Hagibor pøednesl jeho øeditel Radek Roule. Hovoøil o tom, že jako nový

øeditel hodlá pokraèovat v osvìdèených programech domova, rád by rozšíøil kreativní akti-
vity klientù vèetnì speciální skupiny s demencí a zmínil se v této souvislosti o programu
Namasté Care, který spoèívá na pøímé péèi spojené s klientovou aktivizací.

Novinkou na Hagiboru je i stravovací program BeTeavon. Upozornil na fakt, že Hagibor
musí poèítat s tím, že zaène pøibývat klientù z druhé generace. A právì na ni smìøovaly
i dotazy v následné diskusi.

Shromáždìní èlenù bylo ukonèeno krátce pøed dvanáctou hodinou. Novinka, že se úèast-
níci shromáždìní mohli po jeho skonèení naobìdvat v restauraci Šalom, se osvìdèila.

Dotované spolky, organizace a skupiny
V roce 2019 pøispìla ŽOP finanènì na èinnost tìchto spolkù, organizací a skupin:

Lauderovy školy pøi ŽOP
Také v roce 2019 dotovala ŽOP významným zpùsobem èinnost Lauderových škol (27 % roz-
poètu školy). Lauderovy školy pøedstavují jedineèný vzdìlávací projekt urèený dìtem,
žákùm a studentùm se zájmem o výchovu v duchu židovství. Základní škola vznikla v roce
1997, od roku 1999 existuje gymnázium a od roku 2009 mateøská škola. V záøí 2016 byl
obnoven druhý stupeò ZŠ. Výuka na všech vzdì-
lávacích stupních probíhá podle vlastního škol-
ního vzdìlávacího programu Le chajim, vycházejí-
cího z rámcových vzdìlávacích programù pro
pøedškolní, základní a gymnaziální vzdìlávání,
navíc obohacených o židovská specifika – židov-
skou výchovu a hebrejštinu. Na jaøe 2019 zaèala
rekonstrukce budovy – pøístavba 4. patra. Na
konci roku 2019 bylo v MŠ, ZŠ a v gymnáziu Lau-
derových škol 362 žákù a studentù.
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� Dìtské divadlo,
� Mišpacha,
� Besamim,
� Terezínská iniciativa,
� Rafael Institut,

� Chinuch,
� Moishe House,
� Limud 2019 (Federace židovských obcí).
� Koordinátor mládeže

(Federace židovských obcí).

První den ve škole – vítání prvòáèkù



Èlenové statutárních orgánù a vedení ŽOP
V roce 2019 pracovali ve vrcholných orgánech ŽOP tito pøedstavitelé:

Dne 12. kvìtna 2019 zemøel ve vìku 72 let PhDr. Jan Munk, pøedseda Židovské obce
v Praze. Do èela ŽOP byl reprezentací 27. kvìtna 2020 zvolen František Bányai.

Pøedseda – statutární zástupce obce
PhDr. Jan Munk (do 12. 5. 2019)
František Bányai (od 27. 5. 2019)

Vedení – plní roli obecní exekutivy

V roce 2019 se vedení sešlo na deseti øádných schùzích.

Reprezentace – je volena jednou za ètyøi roky, po shromáždìní èlenù je nejvyšším orgá-
nem obce a plní roli obecního parlamentu. Jednání jsou èlenùm obce pøístupná, termíny
jsou uveøejnìny na webové stránce obce.

V roce 2019 pracovala Reprezentace ŽOP ve složení:

V roce 2019 se uskuteènilo devìt øádných jednání reprezentace za úèasti èlenù revizní ko-
mise.
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Jan Munk, pøedseda (do 12. 5. 2019)
František Bányai, pøedseda (od 27. 5. 2019)
František Bányai, první místopøedseda
(do 27. 5. 2019)
Eva Lorencová, druhá místopøedsedkynì
(do 24. 6. 2019), první místopøedsedkynì
(od 24. 6. 2019)

Tomáš Pasternak, druhý místopøedseda
(od 24. 6. 2019)
Michal Borges, tajemník
Jiøí Pacovský
David Peter, vrchní pražský rabín
Barbora Rappaport (do 31. 1. 2019)

František Bányai
Ivan Berkoviè (od 10. 2. 2019)
David Bohbot
Marek Bouda
Jozef Braun
Jiøí Daníèek
Martin Jelínek
Ivana Jureèková
Daniel Köppl
Pavel Král
Tomáš Kraus

Šimon Krýsl
Petr Kuèera
Eva Lorencová
Kateøina Moravcová
Jan Munk (do 12. 5. 2019)
Jiøí Pacovský
Vida Neuwirthová
Tomáš Pasternak
Leo Pavlát
Barbora Rappaport
(do 31. 1. 2019)

Jan Roubínek
Zuzana Skálová
Tomáš Schäfer
(od 12. 5. 2019)
Zuzana Veselá
Michaela Vidláková

Virilní èlenové:
Michal Borges, tajemník
David Peter, vrchní pražský
rabín



Revizní komise
V roce 2019 pracovala revizní komise ŽOP ve složení:

Synagogy a další turistická centra ve správì ŽOP
navštìvované turisty

Staronová synagoga
Staronová synagoga je dnes nejstarší památkou pražského Židovského Mìsta a nejstarší
dochovanou užívanou synagogou ve støední Evropì. Od roku 1995 je národní kulturní
památkou. Pravidelnì se zde konají bohoslužby a další náboženské obøady. V roce 2019 její
návštìvnost díky zapojení do systému Prague Card narostla a bìhem celého roku si pøišlo
synagogu prohlédnout 276 566 platících návštìvníkù, což je ve srovnání s pøedchozím
rokem nárùst o 26 %.

Jeruzalémská synagoga
Jeruzalémská synagoga byla v roce 2019
pøístupna veøejnosti od poloviny bøezna až
do konce kalendáøního roku. Návštìvnost
synagogy se v roce 2019 zvýšila oproti
pøedchozímu roku o 9,7 %, celkem si ji
prohlédlo 54 181 návštìvníkù. Bìhem
sezony probìhlo pìt komentovaných pro-
hlídek, kterých se zúèastnilo 278 návštìv-
níkù. Tyto prohlídky byly doplnìny o var-
hanní intermezzo v podání varhaníka Vác-
lava Petera. Dále probìhlo šest cyklù
vzdìlávacích pøednášek z judaismu a dì-
jin Židù, které se konaly ve spolupráci s Židovským muzeem v Praze.

V roce 2019 pokraèoval již šestým rokem cyklus varhanních koncertù, který probíhal za
finanèní podpory Ministerstva kultury Èeské republiky. Zaèátek byl vždy v 18.00 a hudební
program nepøesáhl 70 minut. Projekt byl i v uplynulém roce èistì osvìtový, bez vstupného.

Bìhem sezony byly v synagoze prezentovány následující krátkodobé výstavy:
4. 4. – 16. 6. Marek Bouda – Horizont událostí
27. 6. – 15. 9. Hasan Sarbakhshian – Židé v Íránu
20. 9. – 10. 1. 2020 Helga Hošková – „90“
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Ester Karasová, pøedsedkynì
Michal Dostál
Otto Herman
Petra Jureèková

Jana Kosáková
Tamara Pavlíèková
Tomáš Taussig

Z vernisáže výstavy obrazù Helgy Hoškové „90“



Starý židovský høbitov na Žižkovì
Starý židovský høbitov na Žižkovì, tzv. první židovský høbitov na Olšanech, byl založen
v roce 1680 jako morové pohøebištì pražské židovské obce. Od 1. ledna 2014 jeho zacho-
valou èást spravuje opìt Židovská obec v Praze, když od roku 1999 tento høbitov spravo-
valo Židovské muzeum v Praze, které po nezbytných stavebních úpravách a základních res-
taurátorských pracích umožnilo jeho otevøení pro veøejnost v záøí 2001.

I pøes výraznou devastaci v druhé polovinì 20. století je høbitov významnou umì-
lecko-historickou památkou. Jsou zde pohøbeny význaèné židovské osobnosti a pøedstavi-
telé Židovské obce v Praze – rabíni Ezechiel Landau, Eleazar Fleckeles, ale i rodiny prvních
prùmyslníkù – Jonasové, Jeitelesové, Pribramové a Dormitzerové.

V sezonì 2019 navštívilo Starý židovský høbitov na Žižkovì cca 16 216 návštìvníkù.
Navíc bìhem roku 2019 probìhly tøi veèerní komentované prohlídky s celkovou návštìv-
ností 58 osob.

Høbitov byl pøístupný celoroènì zdarma.

Historická mikve
Jedná se o unikátní komplex rituální láznì z pøelomu 15. a 16. století, který byl objeven pøi
archeologickém prùzkumu souvisejícím s hydroizolací Pinkasovy synagogy v roce 1968.
Tento prostor je veøejnosti otevøen od roku 2014. V roce 2015 byla v objektu historické mik-
ve provedena rekonstrukce elektroinstalace, pøi které bylo osazeno nové osvìtlení.

Bìhem sezony 2019 byl prostor rituální láznì pøístupný ve dvou režimech – v zimním
(listopad–bøezen) s prohlídkou jednou dennì (podle zájmu i vícekrát); v letním (du-
ben–øíjen) byl objekt historické mikve pøístupný od 10.00 do 16.00. V roce 2019 jej na-
vštívilo 1440 návštìvníkù.

Koncerty a kulturní akce v Jeruzalémské synagoze
V roce 2019 pokraèoval již šestým rokem cyklus varhanních koncertù, kde se pøedstavila
celá øada èeských varhaníkù: Václav Peter a trumpetisté Tomáš Hrbáèek a Petr Cibulka
(29. kvìtna), Ursula Herrmann-Lom (19. èervna), Jitka Chaloupková (pùvodnì plánovaný
termín 10. èervence byl z dùvodu havárie nástroje pøesunut na 25. záøí 2019), Ján Bulla
(21. srpna), Stanislav Šurin (11. záøí) a Pøemysl Kšica (2. øíjna).
� Pravidelné veèerní komentované prohlídky v Jeruzalémské synagoze s krátkým hudeb-

ním vystoupením varhaníka Václava Petera se konaly ve ètvrtek v termínech – 30. kvìt-
na, 27. èervna, 25. èervence, 29. srpna a 26. záøí.

� 2. kvìtna – koncert u pøíležitosti Jom ha-šoa, sbor studentù konzervatoøe z izraelského
mìsta Akko, èestným hostem byla pìvkynì Barbora Polášková de Nunes-Cambraia.

� 27. kvìtna – koncert Lipského synagogálního sboru „Židovské cennosti“, Synagogální
hudba a písnì jidiš. Anja Pöche – soprán, Philipp Goldmann – baryton, Tilmann Löser –
klavír, Reinhard Riedel – housle, Ludwig Böhme – sbormistr.

� 28. kvìtna – koncert hudební skupiny Romale Camerata, který probìhl v rámci 21. roè-
níku Svìtového romského festivalu Khamoro.
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� 23. prosince – Svátky svìtel v Jeruzalémské synagoze. Úèinkovali Milan Hein a Václav
Peter (varhany). Vzácnými hosty byli herci Bára Hrzánová, Hynek Chmelaø a skupina
Tra-la. Pøítomné uvítal pøedseda František Bányai, zdravici pronesla paní Amitai, zástup-
kynì velvyslance státu Izrael, požehnání pronesl a chanukové svíce zapálil vrchní praž-
ský rabín David Peter a chanukové písnì zazpívaly dìti z divadla Feigele pod vedením
Vidy Neuwirthové.

Dny evropského kulturního dìdictví
V rámci Dnù evropského kulturního dìdictví probìhla v záøí 2019 komentovaná prohlídka
nového židovského høbitova v Libni, které se zúèastnilo asi 80 zájemcù.

Den židovských památek
Dne 11. srpna 2019 probìhl na území ÈR první roèník akce pojmenované Den židovských
památek. Zámìrem bylo zpøístupnit a zviditelnit nìkolik desítek regionálních památek,
synagog a høbitovù, které buï nejsou volnì pøístupné, nebo prošly v nedávné dobì rekon-
strukcí. Z tohoto dùvodu byly zapojeny i objekty opravené v projektu Revitalizace židov-
ských památek 10 hvìzd. Veškeré objekty byly pøístupné zdarma. Celkem bylo bìhem DŽP
zpøístupnìno na 43 místech po celé ÈR 31 høbitovù a 27 synagog (vèetnì objektù Revitali-
zace židovských památek 10 hvìzd). Odhadovaná návštìvnost zpøístupnìných objektù
èinila pøibližnì 6000 návštìvníkù.
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III. Obecní noviny
V roce 2019 pokraèovalo vydávání interního neprodejného tisku Obecní noviny urèeného
èlenùm ŽOP; vyšlo jedenáct øádných èísel. Noviny vycházejí jak v tištìné, tak v elektro-
nické podobì, která je umístìna na webových stránkách obce. Webová verze ON je
barevná. Grafická podoba tištìné verze vychází z korporátního designu ŽOP. Do Obecních
novin byl vkládán Rabínský list jako samostatná pøíloha pøipravovaná rabinátem.

Pravidelným uveøejòováním zpráv z jednání reprezentace a vedení ŽOP a také informa-
cemi o spoleèenském dìní a pøipravovaných akcích pøispívají Obecní noviny k vìtší infor-
movanosti a ke zkvalitnìní komunikace mezi èleny ŽOP.

V roce 2019 nadále vycházela dvojstrana vìnovaná informacím z Lauderových škol, kte-
rou pøipravoval Petr Karas a Irena Poláková. Pravidelnì vycházely zprávy z rabinátu a novi-
ny také informovaly o zapojení pražské židovské komunity do celosvìtového „The Shabbat
project“. Pokraèovaly úvahy vrchního rabína Efraima K. Sidona, který v roce 2019 získal
Státní cenu za literaturu (Je Bùh v našem nitru, nebo není?, Je místo se mnou, K sedmému
dni svátku Pesach, 49 dní, Proè mají vlaky zpoždìní, Dopis vrchního rabína k Novému roku
5780, Jónùv kikajon, Když se øekne Chanuka). Pozornost byla vìnována 25. výroèí od zalo-
žení spolku Hidden Child a také 410. výroèí úmrtí Maharala.

Ètenáøi byli informování o založení Fondu Marty Chodìrové na pomoc židovským dìtem
ohroženým nepøíznivou sociální situací a o pokládání dalších kamenù zmizelých, tzv. Stol-
persteinù v rùzných mìstech ÈR.

Pravidelnì byly zveøejòovány zprávy o kulturních programech Židovského muzea
v Praze v oddìlení pro vzdìlávání a kulturu a v Maiselovì synagoze a o výstavì v Galerii
Roberta Guttmanna (Robert Guttmann – pražský poutník).

Ètenáøi se dozvídali o aktivitách Veøejnì prospìšného spolku pro podporu osob dotèe-
ných holocaustem, který dotuje sociální a zdravotní služby ŽOP, v rubrice Spolky pøi ŽOP
byla prezentována èinnost hudební skupiny Mišpacha, taneèní skupiny Besamim, sportov-
ního klubu Hakoach i pøedškolního zaøízení Bejachad.

Informováni byli také o aktivitách sociálního oddìlení ŽOP, o pravidelných akcích
v kavárnì Na balkonì a rekondièních pobytech seniorù ŽOP. Pokraèoval psychokoutek
paní Goldy. K pravidelným informacím ze sociálního oddìlení patøily rozhovory s dobrovol-
níky SO (Eva Chotovinská, Johana Dvoøáková, Ludiše Kalinová, Marta Šépková, Zuzana
Keltnerová, Olga Nešetøilová, Marta Nováková, Nikolas Petrov, Markéta Richterová,
Darina Sedláèková, Adéla Sedláková) a ON také podìkovaly Kateøinì Bíglové za pìtadva-
cet let obìtavé práce v židovském oddìlení mateøské školy Na Výšinách.

V rubrice Osudy byly uveøejnìny vzpomínky Rudolfa Roubíèka, Inky Vostøezové a Marty
Dittrichové. ON pøinesly obsáhlou informaci o výstavì obrazù Helgy Hoškové-Weissové
u pøíležitosti jejích 90. narozenin.

Širokou škálu informací a novinek zprostøedkovaly ètenáøùm rozhovory s osobnostmi ze
sociální, náboženské a kulturní oblasti: s Irenou Kalhousovou o souèasné izraelské politice,
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s Ivanou Klodnerovou Praksovou o Feuersteinovì metodì instrumentálního obohacování,
s novým øeditelem DSP Hagibor Radkem Roulem, s Martou Malou o Chinuchu, s prof.
Josefem Brodym o jeho životì, matematice a židovské komunitì v Montrealu, s koordiná-
torem cestovního ruchu ŽOP Pavlem Veselým o propagaci židovských památek v ÈR
a výsledku prvního roèníku Dne židovských památek 2019, s Evou Šrùt o projektu Moishe
House, se Zuzanou Peterovou a Tomášem Krausem o dalším fungování organizace Terezín-
ská iniciativa a Osvìtimský výbor, s øeditelem Lauderových škol Petrem Karasem o dostav-
bì školní budovy, s varhaníkem Václavem Peterem o souèasném stavu varhan v Jeruza-
lémské synagoze, s Martinem Krajíèkem o hudbì. Ètenáøi byli také informováni o hospo-
dáøském výsledku ŽOP za pøedešlý rok 2018.

V roce 2019 Obecní noviny také pokraèovaly ve zprostøedkování vzpomínek Alexandra
Goldscheidera, pøinesly další povídky z židovského prostøedí z pera Arnošta Goldflama (Kr-
tinec, Zlaté srdce), Romana Cílka (Váleèná koøist), F. R. Krause (Sladkosti z Mikulášské tøí-
dy, W. A. Mozart v Staronové synagoze), Jany Herrmannové (Èernobílý nocturné, Speedy
Gonzales, Bílé pláštì), Zuzany Peterové (Praèka), Petra Eidlera (Kdo zabije Evu S.?), Chai-
ma Cigana (Pátek), Rut Sidonové (Básnì pøíležitostné a jiné, povídka Podveèer na Petr-
ském námìstí), Evy Frantinové (Programy izraelských kin) a Jana Jelínka (Kufr pana
Lederera).

Noviny struènì informovaly o významných projektech, pøinášely pøíspìvky k aktuálním
politickým otázkám i informace o Federaci židovských obcí v ÈR. Podrobnì referovaly
o výsledku hospodaøení ŽOP za uplynulý rok a o schváleném rozpoètu na rok následující.
Pravidelnì vycházely informace o nových knihách, zajímavých výstavách a divadelních
pøedstaveních. Šéfredaktorem byl Petr Balajka.
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IV. Kulturní a spoleèenské akce, oslavy
židovských svátkù, pietní akty, významné
návštìvy

Kulturní a spoleèenské akce, oslavy židovských
svátkù
� Ve ètvrtek 14. bøezna 2019 (7. adaru 5779) uplynulo 400 let od smrti významného pražské-

ho rabína Šlomo Efrajma Lunèice zvaného též Kli Jakar, autora komentáøe k Tóøe, který se
studuje dodnes. Rabín Kli Jakar byl souèasníkem slavného Maharala a podle nìkterých
pramenù ho v 17. století nahradil ve funkci vrchního pražského rabína. Pøi této pøíležitosti
poprvé po 70 letech zavítal na pozvání židovské obce do Prahy úøadující vrchní rabín Izrae-
le, rabín David Lau. Bìhem své dvoudenní návštìvy se úèastnil nejen pøipomínky jarcajtu
rabína Kli Jakara na historických místech s ním spojených, jako jsou Staronová synagoga
a Starý židovský høbitov, ale seznámil se i se souèasným životem pražské židovské obce.
Navštívil pøeživší šoa v Domovì sociální péèe Hagibor i dìti v Lauderových školách.

� V roce 2019 pokraèovaly diskusní poøady Káva o ètvrté, které se uskuteènily osmnáct-
krát. Termíny byly pøizpùsobeny možnostem hostù a pøednášejících i židovskému kalen-
dáøi. Hosty v roce 2019 byli: Karel Hvížïala, novináø a spisovatel; prof. MUDr. Jan Lebl,
pøednosta Pediatrické kliniky Fakultní nemocnice v Motole; Michael W. Pospíšil, generální
øeditel Èeského centra v Paøíži; František Koukolík, sociální psycholog; Tereza Stöckelová,
socioložka; Pavla Horáková – spisovatelka, pøekladatelka, publicistka a rozhlasová redak-
torka; prof. PhDr. Martin Hilský, CSc., dr. h. c., MBE, prof. anglistiky a pøekladatel díla Wil-
liama Shakespeara; MUDr. Petr Tláskal, CSc., vedoucí lékaø odd. léèebné výživy FN Mo-
tol; doc. MUDr. Monika Arenbergerová, Ph.D., a prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc.,
MBA, lékaøi dermatovenerologové; Vladimír Mertlík, producent, režisér, scenárista, tex-

taø, moderátor a spisovatel; PhDr. Ja-
kub Seidler, Ph.D., hlavní ekonom ING
Bank; Iva Pekárková, spisovatelka,
a Petra Procházková, novináøka; prof.
PhDr. Jan Rychlík, DrSc., historik; Petr
Koláø, bývalý elitní diplomat; Pavel Rim-
ský, herec, èlen souboru Divadla na Vi-
nohradech; Bohumil Vurm, historik;
Chantal Poullain, hereèka; gen. Petr Pa-
vel, druhý nejdùležitìjší muž NATO.

Výroèní zpráva za rok 2019

Strana 12

Divadlo Feigele – purimová oslava v DSPH



� V roce 2019 byly v rámci projektu
„Tvùrèí balkon“ realizovány pravi-
delné kulturní akce v kavárnì Na
balkonì:
– 24. ledna – Jan Žáèek a Jan Sou-

kup na knihou Deset hvìzd; mode-
rovala Zuzana Peterová;

– 6. února – vernisáž výstavy Lucie
Lienerové Ženy Izraele;

– 21. února – Jan Šimeèek: Vše
o našem zraku; moderovala Zuzana
Peterová;

– 1. dubna – vernisáž výstavy Vojtoj
003;

– 20. èervna – Lucie Èedíková: Jak léèím kyslíkem a lymfou; moderovala Zuzana
Peterová;

– 1. èervence – zahájení výstavy Lukáše Benèíka Kreslený židovský humor a komiks;
– 19. záøí – specialistka na zdravý životní styl Dominika Marková: Co jíst a zùstat zdráv;

moderovala Zuzana Peterová;
– 2. øíjna – vernisáž výstavy Rozy Rubinové Inspirace;
– 31. øíjna – modistka Daniela Veselá: Co nosit na hlavì; moderovala Zuzana Peterová;
– 14. listopadu – lékárnice Tereza Weissová: Jak se vyznat v lécích; moderovala

Zuzana Peterová;
– 19. prosince – Jan Jelínek: Kufr pana Lederera aneb Jak se píše román; moderovala

Zuzana Peterová.
� 25. ledna – diskusní veèer v Maislovce na téma: Je (nám) obec drahá aneb Jak financo-

vat ŽOP; panelisté: Michal Borges a Jiøí Pacovský; diskutanti: Ester Karasová, Marta
Malá, Jaroslav Nìmec, Ondøej Novák; moderovala Irena Kalhousová.

� 19. února – setkání s novými èleny ŽOP, kde vedoucí jednotlivých oddìlení a øeditel
školy informovali o své náplni práce.

� 20. února – setkání s Dr. Danielem Löw-Beerem, zakladatelem a pøedsedou Nadaèního
fondu Archa.

� 20. bøezna – purimová veèerní oslava pro dospìlé s názvem Purim kabaret a s bohatým
programem. Veèer zahájil vrchní pražský rabín David Peter, který osvìtlil význam
svátku. Poté zahrál Dìtský kvartet ZUŠ I. Hurníka, nový purimšpíl zahrály dìti z divadla
Feigele, s akrobatickým èíslem vystoupily dvì studentky Lauderových škol, Debora
a Ruben Koneèní zahráli na klarinet a klavír výbìr z Klezmer Tunes, kouzelník Jan Kombe-
rec pøedvedl s pomocí dìtí fantastické kousky. Následnì zazpíval a pobavil Diego Brans-
burg, své umìní ukázaly Elisabeth a Martina Selnarovy jako stepaøská dvojice Zig Zag,
Jan Jirák pøedvedl akrobatické kousky a na závìr zazpívala Petra Ernyei se svým Jazz
Quartetem. Na chùdách se sálem pohyboval Jiøí Hájek.
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� 24. bøezna – Purim pro dìti na Židovské obci v Praze, dìtské divadlo Feigele, soutìž
masek a kouzelník

� 4. dubna – pøedstavení knihy Naše sladké nevìry autorky Zuzany Peterové; ukázky pøe-
èetla Miriam Kantorková.

� 17. dubna – O èem jsme jednali na vedení; moderoval František Bányai.
� 24. dubna – diskusní veèer v Maislovce na téma: Mileniálové pøicházejí! Téma: Jaký

bude židovský život v rukou nové generace? Hosté: Matìj Kotrba, vedoucí Szarvase
a koordinátor Taglitu, Ruth Peterová, studentka a místopøedsedkynì ÈUŽM, Klára Ale-
xandra Veselá, studentka a pøedsedkynì ÈUŽM; moderovala Irena Kalhousová.

� 19. záøí – O èem jsme jednali na vedení; moderoval František Bányai.
� 22. záøí – Judafest, osmý roèník festivalu èeské židovské kultury probìhl v prostorách

kampusu v Hybernské ulici.
� 12. listopadu – pøedstavení knihy Elie Munka: Svìt modliteb, za úèasti pøekladatelù Leo

Pavláta a Karola E. Sidona.
� 28. listopadu – diskusní veèer v Maislovce na téma: Jak se barví ptáèe? Host: Václav

Marhoul, režisér, scenárista a producent; moderovala Irena Kalhousová.
� 16. prosince – Chanuka Klubu zdraví v èele s Rut Sidonovou.
� 22. prosince – Chanuka pro dìti na radnici, vystoupilo divadlo Feigele s fungl novým

pøedstavením a s klaunem Alešem.
� 28. prosince – chanuková zábava pro dospìlé ve spoleèenském sále radnice. O úvodní

slovo, modlitbu a zapálení sedmého svìtla se už tradiènì postaral vrchní pražský rabín Da-
vid Peter. Pod vedením Ester Divecké s ním vystoupil i dìtský sbor Lauderových škol, kte-
rý zazpíval nìkolik chanukových písní. Spisovatelka a violoncellistka Zuzana Dostálová
pøeèetla ukázku z pøipravovaného románu Sobìstaèný, skupina mladých umìlcù z Talent
Company vystoupila se dvìma ukázkami z muzikálu Šumaøe na støeše. Operní zpìvaèka
Eliška Gattringerová pøednesla za klavírního doprovodu Ahmada Hedara árie z oper G. Puc-
ciniho, A. Dvoøáka a W. A. Mozarta. Následovalo tøígeneraèní vystoupení Jiøího Hoška,
Dominiky a nejmladší Adiny Weiss Hoškových. Se dvìma jazzovými skladbami vystoupili
Robert Fischmann (pøíèná flétna) a David Dorùžka (kytara) a v klavírní skladbì Franze
Behra 4 taneèní kusy pro 4 ruce se pøedstavili sourozenci David a Irena Kalhousovi. Jarek
Cienciala zahrál na kytaru skladbu Štìpána Raka Rumunská hora. Èesko-nìmecké instru-
mentální Naches Trio (Tereza Rejšková – housle, manželé Jurovi, Jonathan – klavír,
Jeannine – klarinet, basklarinet) se svými rytmickými i hloubavými melodiemi inspirova-
nými klezmer a jidiš hudbou chanukový veèer zakonèilo.

Pietní akce
� 25. ledna uspoøádal Nadaèní fond obìtem holocaustu ve spolupráci s Federací židov-

ských obcí v ÈR a Senátem Parlamentu ÈR již po ètrnácté setkání v Senátu u pøíležitosti
Dne památky obìtí holocaustu a pøedcházení zloèinùm proti lidskosti. Záštitu nad ním
pøevzal pøedseda Senátu Jaroslav Kubera, jenž také pronesl úvodní projev. Následovalo
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vystoupení pøedsedy Poslanecké
snìmovny Radka Vondráèka a poté
tajemník FŽO v ÈR Tomáš Kraus pøe-
èetl zdravici pøedsedy vlády Andreje
Babiše. Jako pamìtník promluvil
bývalý vìzeò vyhlazovacího tábora
v Auschwitzu-Birkenau Jiøí Fišer. Za
romskou komunitu promluvila psy-
choložka Monika Mihalièková. Dále
se k øeènickému pultu postavila
evropská komisaøka pro spravedl-
nost, spotøebitele a rovnost žen
a mužù Vìra Jourová. Na závìr pro-
mluvil pøedseda FŽO v ÈR Petr Papoušek. O hudební vložku se postarala zpìvaèka Táòa
Wajs, houslistka Daniela Grygarová a klavíristka Amaliya Abdurashidová, které pøedne-
sly skladby Gideona Kleina a Ericha Adlera.

� 28. ledna byl u pøíležitosti Mezinárodního dne památky obìtí holocaustu a pøedcházení
zloèinùm proti lidskosti uspoøádán ve spolupráci s Židovským muzeem v Praze koncert
ve Španìlské synagoze, kde zaznìly skladby Antonína Rejchy, Maurice Ravela a Pavla
Haase v podání souboru Belfiato Quintet.

� 8. bøezna se konala v Pinkasovì synagoze vzpomínková tryzna za rodinný tábor
v Osvìtimi-Bøezince, který byl v noci z 8. na 9. bøezna 1944 vyvraždìn. Za obìti hro-
madné vraždy zapálil šest svící Leo Pavlát a za pøeživší promluvil Hanuš Hron. Závìreè-
nou modlitbu pøednesl vrchní zemský rabín Efraim Karol Sidon.

� 2. kvìtna se konala v Pinkasovì synagoze vzpomínka na obìti genocidy Židù Jom
ha-šoa 5779 (2019). Úvodní píseò Shir Lamalot zazpíval Diego Bransburg, úvodním slo-
vem a zapálením šesti svící pokraèoval pøedseda ŽOP František Bányai, následnì za
pamìtníky promluvila Marta Dittrichová. Vzpomínkový text pøednesl Petr Kostka a spolu
s Viktorií Háskovou a Leou Královou pøeèetli vybraná jména zavraždìných židovských
obèanù. S proslovem vystoupil i Daniel Meron, velvyslanec státu Izrael. Zaznìla Hatikva
a závìreènou modlitbu pøednesl vrchní zemský rabín Karol E. Sidon.

� Odpolední akce veøejného ètení jmen obìtí holocaustu, poøádaná Institutem Terezínské
iniciativy a Nadaèním fondem obìtem holocaustu, se konala už poètrnácté, opìt na
námìstí Jiøího z Podìbrad. Záštitu nad akcí pøijali velvyslanec státu Izrael v ÈR J. E.
Daniel Meron a ministr zahranièních vìcí ÈR Tomáš Petøíèek. Oba se spoleènì s dalšími
významnými osobnostmi našeho veøejného života akce zúèastnili. Ke ètení jmen obìtí
šoa se dále pøipojili velvyslanci Rakouska a Nìmecka, zástupce velvyslanectví Spoje-
ných státù amerických, primátor hl. m. Prahy, starostové mìstských èásti Prahy 1 a 2
a rektor Univerzity Karlovy.

� 24. listopadu se konala na Novém židovském høbitovì pravidelná tryzna za zahynulé na
lodi Patria.
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V. Zpráva o èinnosti jednotlivých
oddìlení ŽOP

1. Rabinát
Do pùsobnosti rabinátu patøí: zabezpeèování veškerých náboženských aktivit ŽOP, organi-
zování svátkù, vedení matriky židovských sòatkù a další dokumentace a vydávání pøísluš-
ných potvrzení, dohled nad náboženskou výchovou a výukou èlenù ŽOP (pravidelná výuka
náboženství v midraši i nepravidelné kurzy), mládeže (Pizza a Tora), výuka žen (Roš chodeš
party); dohled nad pøijímáním nových èlenù do ŽOP, dozor nad provozem rituálních lázní,
rozhodování v záležitostech kašrutu, udìlování hechšerù (certifikátù o dodržení pøedpisù
kašrutu), dohled na stravování jak v rámci ŽOP, tak i mimo, zabezpeèení vybavenosti syna-
gog, dohled nad stavem rituálních pøedmìtù, odpovìdnost za užívané rituální pøedmìty
a jejich stav, spolurozhodování o využití sakrálních objektù ve vlastnictví ŽOP, spolupráce
s Lauderovými školami a obèanským sdružením Bejachad a spolupráce s ÈUŽM. Rabinát
zodpovídá také za kontrolu košer potravin ve výrobnách a sestavování seznamu košer po-
travin pro potøeby èlenù ŽOP i za fungování Nového židovského høbitova a Starého židov-
ského høbitova na Žižkovì.

Rabinát vydává mìsíèní pøílohu Rabínské listy k Obecním novinám. Souèasnì probíhají
v midraši ŽOP stálé pøednášky, jako je úvod do judaismu, pøíprava na bar micva, Gemara,
Halacha, Mišna, Maharal.

Vrchní pražský rabín: David Peter
Vedoucí rabinátu: Lior Sharafi
Rabíni: David Peter (vrchní pražský rabín), Menachem Kalchheim (odpovìdný za kašrut),
Efraim K. Sidon
Sekretáøka rabinátu: Dagmar Dushinsky
Koordinátor kašrutu: Olga Breiner, od èervna Chaim Koèí
Kantoøi: Bryan Wood (Staronová synagoga)
Uèitelé v midraši: r. Michael Dushinsky, r. Efraim K. Sidon, r. David Peter, Zeev Breiner
Mašgiachové: Václav Bittner, Marie Goldbergerová, Jakub Peter, Chaim Koèí, Marcela
Horvátová
Balanit v mikve: Dagmar Dushinsky, Marta Polakovièová
Šámesové: Andrej Weissman (Staronová synagoga a Vysoká synagoga), Milan Walter
(Jeruzalémská synagoga), Václav Peter (Domov sociální péèe Hagibor)
Modlitby: každodenní ranní a odpolední modlitba probíhá ve Vysoké synagoze, každodenní
veèerní modlitba se koná ve Staronové synagoze, šabatové a sváteèní modlitby ve Staro-
nové a Jeruzalémské synagoze.
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Kašrut: vedle zabezpeèení kašrutu
stravovacích zaøízení ŽOP (restaurace
Šalom, kavárna Na balkonì, Lauderovy
školy, Hagibor), restaurace Dinitz a novì
otevøených provozù v hotelu Caruso
a v bistru Trdelník byly vystaveny 3 nové
celoroèní košer certifikáty potravináøským
firmám, 38 certifikátù bylo prodlouženo,
pokraèovala spolupráce s hotelem King
David. Osmkrát bìhem roku došlo
k dohledu pøi výrobì ve firmì Extrudo
Beèice, s. r. o., která svoje výrobky ve velkých objemech vyváží do Izraele, tøikrát také ve
firmì Ekofrukt Slaný. Byla upravena a posílena spolupráce s Èeským vinaøstvím Chrámce
a rozšíøen sortiment o vinný džus a vínovici.

V prùbìhu roku byly zajištìny výroby základních košer potravin, napø. sýrù z mlékáren
Polná (paøené sýry, balkánský sýr, Zlatá Praha), Pøibyslav (Hermelín) a Lacrum Velké Mezi-
øíèí (Eidam). Dále pokraèovala spolupráce s pekárnami United Bakeries a Penam, s mlékár-
nou TATRA, firmami Spak (majonéza, hoøèice, keèup), Agrimex Vestec a Agro Jesenice
(mražené ovoce a zelenina), Hamé (konzervované ovoce a zelenina, dìtské výživy
a džemy), Nowaco (mražené ryby), BonaVita (snídaòové cereálie) a Nominal (bezlepkové
instantní kaše a smìsi na chléb). Na místní pražské úrovni pokraèovala spolupráce s pekár-
nami Le Caveau, Mansson, Mamacoffee, kavárnou ChocoCafé a gelaterií Puro Gelato.
Obøízky: 1
Bar micva: 2
Svatby: 2
Noví èlenové: za rok 2019 pøijala ŽOP 60 øádných èlenù, 26 nositelù mimoøádného statusu
a 3 hosty
Tryzny a pietní akce: zástupci rabinátu se zúèastnili 7 akcí
Pøednášková èinnost: denní vyuèování judaismu v midraše ŽOP, pøednášky na Hagiboru,
v Penzionu Charlese Jordana, v Lauderových školách, Pizza a Tora (pro mládež), Roš cho-
deš party pro ženy.

Nový židovský høbitov
Nový židovský høbitov (NŽH) patøí mezi památkovì chránìné objekty. Jelikož se jedná
o høbitov, který je kontinuálnì využíván ke konání pohøbù zesnulých židovského vyznání od
roku 1890, vyžaduje jeho stav stále nákladnìjší péèi. Provoz tohoto høbitova a urnového
háje se øídí øádem neveøejného pohøebištì platným od 1. ledna 2002 a náboženskými zvyk-
lostmi židovské obce.

V srpnu 2010 došlo k rozdìlení správy NŽH na dvì èásti, èást rituální, podøízenou rabi-
nátu ŽOP, a èást technickou ve správì Matana, a. s. Pod novì vzniklou správu byla pøeve-
dena i pracovní èeta èítající ètyøi pracovníky v dìlnické profesi (høbitovní dìlníci, zahradníci
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a údržbáøi). Na této technické
správì bìhem roku 2011 již plnì
ležela odpovìdnost za správu zele-
nì, budov, komunikací i náhrobních
kamenù a hrobek. Rituální správa
byla v srpnu 2011 doplnìna vedou-
cím, jenž v souèinnosti s technickou
správou coby delegát rabinátu ŽOP
zajišťoval veškeré èinnosti spojené
s pohøby, ukládáním uren, archi-
vaèní èinností a dohled nad dodržo-
váním rituálních pravidel. Pro styk
s veøejností, poskytování základních

informací a zajišťování pøístupnosti objektu høbitova byla zachována dvì místa na pozici
vrátného.

V roce 2019 bylo uspoøádáno 17 tradièních pohøbù, což dokazuje, že úmrtnost našich
èlenù se naneštìstí mírnì zvyšuje. Potvrdil se také trend z minulých let, a to èastìjší úmrtí
osob z druhé a tøetí generace. Kromì poøádání tradièních židovských pohøbù došlo také
k 34 uložení uren, což je témìø dvojnásobný nárùst, a to nejèastìji do nových urnových
hrobù. V nìkolika pøípadech se jednalo o nové uložení ostatkù pøíbuzných èlenù ŽOP, kteøí
byli primárnì uloženi jinde, ať už v ÈR nebo zesnuli v zahranièí. Probìhly rovnìž tradièní
pietní akce, jako je napø. vzpomínka na tragédii lodi Patria. Ve spolupráci s pozùstalými
rodinami probìhlo 10 vzpomínkových modliteb na hrobech zesnulých v minulých letech
u pøíležitosti jahrzeitù a vztyèování nových náhrobních kamenù.

Celkovì správa NŽH také v tomto roce pokraèovala v údržbì zelenì a postupné renovaci
poškozených náhrobkù; s tím souviselo i doplòování chybìjících náhrobních kamenù.
Velká pozornost byla vìnována odstraòování porostu bøeèťanu ze vzrostlých døevin a èiš-
tìní sektorù od náletù a odolných travin. Pokraèovala rovnìž rekultivace a úprava prostoru
nového i starého urnového oddìlení. Zaèala pøíprava na zprovoznìní sektoru 24 k pohøbí-
vání. Nadále probíhalo prùbìžné aktualizování nové høbitovní databáze, tak aby maximálnì
korespondovala se skuteèným stavem.

Velká péèe je stabilnì vìnována oznaèování neoznaèených hrobù, a to jak z doby
váleèné, tak z nedávné minulosti. Na této akci spolupracujeme se SBH Matana, a. s., a se
spoleèností Chevra kadiša ÈR, která je významným partnerem pro spolupráci na poli rituál-
ních záležitostí. Èlenové Chevry kadiši se rovnìž aktivnì zapojují do vytváøení nutných min-
janù a pomáhají pøi dalších rituálních úkonech.

Rituální správa NŽH jednala a pøipravovala podklady pro høbitov pro nehalachické
pohøbívání v Brandýse nad Labem, poskytovala konzultace jednotlivcùm i vzdìlávacím
institucím a vytváøela podpùrný aparát pro pozùstalé.

Objekt høbitova byl zapojen do projektu Den židovských památek a do akcí Prahy 3.
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2. Støediska sociální a zdravotní péèe ŽOP
Hlavním cílem práce støedisek je poskytovat sociální a zdravotní služby na profesionální
úrovni podle individuálních potøeb uživatelù.

Cílovou skupinou všech poskytovaných služeb jsou potøebné osoby, zvláštní zøetel je
pak vìnován potøebám osob, které pøežily šoa.

Jednotlivá støediska vzájemnì spolupracují a jsou rozdìlena podle cílové skupiny uživa-
telù služeb a druhu sociální nebo zdravotní služby. Patøí k nim:
1. Komplexní domácí péèe Ezra – terénní sociální a zdravotní péèe,
2. Sociální oddìlení – sociálnì aktivizaèní služby pro rodiny s dìtmi, seniory a osoby se

zdravotním postižením,
3. Peèovatelská služba v Penzionu Charlese Jordana,
4. Domov sociální péèe Hagibor, denní stacionáø a odlehèovací služby – pobytová a ambu-

lantní sociální péèe,
5. Tøígeneraèní komunitní centrum,
6. Støedisko autodopravy,
7. Støedisko praktického lékaøe – zdravotní péèe.

2.1. Komplexní domácí péèe Ezra
Komplexní domácí péèe Ezra (dále jen KDP Ezra) je nestátní zdravotnické zaøízení a registro-
vaná terénní sociální služba Osobní asistence. Od roku 2002 poskytuje uživatelùm služeb
propojenou formu zdravotní a sociální péèe v pøirozeném sociálním prostøedí podle indivi-
duálních potøeb. Hlavním cílem této komplexní péèe je podporovat a prodloužit život uživa-
telùm ve vlastním domácím prostøedí, co nejdéle je to možné a bezpeèné.

Služby byly poskytovány potøebným osobám – uživatelùm se sníženou sobìstaèností
z dùvodu vìku, chronického onemocnìní nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyža-
duje pomoc jiné osoby.

Komplex sociálních a zdravotních služeb
byl poskytován klientùm v jejich pøirozeném
sociálním prostøedí, pøi èinnostech, které
potøebují, a se zvláštním zøetelem k potøe-
bám pøeživších šoa, nìkdejším obìtem na-
cionálnìsocialistického násilí, jejichž osobní
cíle vycházejí z židovských tradic.

Služby osobní asistence byly poskytová-
ny na území hlavního mìsta Prahy 12 hodin
dennì, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce podle
individuálních potøeb klientù.

V roce 2019 bylo v péèi KDP Ezra 144 klien-
tù. Tìmto klientùm byly poskytovány služby
sociální, zdravotní a ergoterapeutické.
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Komplex poskytovaných služeb KDP Ezra v roce 2019:
� domácí zdravotní péèe – odborná zdravotní péèe podle odbornosti 925,
� služby sociální péèe – základní sociální poradenství a výkony osobní asistence podle

§ 39 zákona o sociálních službách è. 108/2006 Sb. a vyhlášky è. 505/2006 Sb., § 5,
� ergoterapie – odborná zdravotní péèe podle vyhlášky è. 55/2011 Sb.,
� pùjèovna kompenzaèních pomùcek.

Náklady na služby byly financovány z více zdrojù – ŽOP, grant Claims Conference, státní
granty a dotace, zdravotní pojišťovny, grant NFOH, finanèní pomoc od Spolku pro osoby
dotèené holocaustem a spoluúèast klientù.

V uplynulém roce byl KDP Ezra zorganizován v Jeruzalémské synagoze benefièní kon-
cert, jehož výtìžek byl použit pro zlepšení služeb klientù KDP EZRA.

Dalším projektem, který KDP Ezra v roce 2019 realizovala, byl projekt Péèe o peèující,
kdy pracovníci pøímé péèe pomáhají rodinným pøíslušníkùm klientù formou osobních
a jiných kontaktù peèovat o jejich blízké, což jim lépe umožnilo zvládat tuto mnohdy velmi
nároènou práci.

V týmu KDP Ezra vedeného øeditelkou Ing. Evou Jelínkovou pracovaly: hlavní sestra,
zdravotní sestry, sociální pracovnice, osobní asistentky, ergoterapeutky a administrativní
pracovnice. Celkovì v roce 2019 tvoøilo tým 29 zamìstnancù.

Další informace jsou k dispozici na webových stránkách ŽOP: www.kehilaprag.cz.

2.2. Sociální oddìlení
Sociální oddìlení poskytovalo v roce 2019 tøi sociální služby:
� sociálnì aktivizaèní služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením,
� sociálnì aktivizaèní služby pro rodiny s dìtmi,
� peèovatelská služba.

Sociálnì aktivizaèní služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením jsou ur-
èeny pøedevším osobám patøícím k židovské komunitì a jejich blízkým, kteøí se nacházejí
v nepøíznivé sociální situaci ať už z dùvodu vìku, ztráty sobìstaènosti, nemoci, krizové situa-
ce nebo zdravotního stavu.

Velký dùraz také klademe na podporu rodiny a rodinných vztahù, výchovu dìtí, partner-
ské soužití, rodinné a mezigeneraèní konflikty. Programy jsou urèeny pøedevším pro mladé
rodiny s dìtmi, a to v rámci sociálnì aktivizaèní služby pro rodiny s dìtmi. Služby jsou
zamìøeny na podporu manželských párù a partnerských dvojic, které patøí k židovské
komunitì a které kromì obvyklých partnerských a rodièovských otázek øeší také otázky
identity.

Obì tyto služby patøí k preventivním službám, které nabízejí první kontakt a pomoc pøi
zvládnutí bìžných životních situací.

V rámci tìchto služeb jsou poskytovány následující aktivity:
Sociální poradenství se týkalo pøedevším informací z oblastí odškodnìní, sociálních

služeb, sociálních dávek, pracovního poradenství a možnosti návazných služeb. Sociální
pracovnice poskytují také pomoc se sepsáním a podáním žádostí o odškodnìní, o sociální
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dávky a s vyøízením dalších úøedních
záležitostí. Zprostøedkují zdravotní a so-
ciální služby a pomáhají s agendou pro-
plácení domácí péèe z grantu Claims
Conference. Poradenství bylo poskyto-
váno v budovì radnice, pomoc pøi jed-
nání s úøady a institucemi a pomoc pøi
obstarávání osobních záležitostí klientù
probíhala v terénu na pøíslušných úøa-
dech èi v domácím prostøedí.

Další realizovanou aktivitou v roce
2019 byla podpora kognitivních funkcí
Feuersteinovou metodou instrumentál-
ního obohacování, poskytovaná klien-
tùm (individuálnì dìtem i osobám
všech vìkových kategorií) s rùzným druhem deficitu.

Pomoc Dusiach – psychoterapeutické služby, krizová intervence po telefonu a v pøí-
mém kontaktu, trénink pamìti a mozkový jogging, trénování pozitivního myšlení.

Klub zdraví – plavání v bazénu AXA, cvièení v tìlocviènách v DSP Hagibor a v Penzionu
Charlese Jordana, individuální fyzioterapie a ergoterapie v domácím prostøedí a na radnici
ŽOP, výlety a vycházky v pøírodì, rekondièní a wellness pobyty (Hejnice, Vysoèina, Šuma-
va, jižní Èechy).

V roce 2019 využilo tìchto služeb celkem 232 osob (183 žen, 49 mužù) a bylo poskyt-
nuto 6912 hodin pøímé práce.

Letní ozdravné pobyty a pøímìstské tábory pro dìti – v roce 2019 jsme poøádali
pobytový tábor a tøi pøímìstské tábory, z toho dva pøímìstské tábory byly urèeny pro dìti
z Lauderových škol a probíhaly v záøí 2019. Pobytových táborù se zúèastnilo 40 dìtí, pøí-
mìstských táborù 65 dìtí.

Dobrovolnický program pro zahranièní a místní dobrovolníky. Program je akredito-
ván u Ministerstva vnitra ÈR a mezi jeho hlavní aktivity patøí pøedevším dobrovolnická
kavárna Miriam, návštìvy dobrovolníkù v domácnostech klientù, v Penzionu Charlese Jor-
dana a v DSP Hagibor, pomoc na Starém židovském høbitovì na Žižkovì. Za rok odpraco-
valo 43 dobrovolníkù ze skupiny Tmicha 1942 hodin. V prùbìhu roku 2018 pùsobili v oddì-
lení ètyøi zahranièní dobrovolníci – dva z Nìmecka a dva z Rakouska. Tito mladí lidé navštì-
vují pravidelnì naše klienty a poskytují jim doprovod na procházkách, zajišťují drobnou
pomoc v domácnosti a pomáhají pøi rozvozu obìdù.

Tým sociálního oddìlení pracoval ve složení: vedoucí støediska, ètyøi sociální pracov-
nice, psychoterapeutka, finanèní asistentka, koordinátorka dobrovolníkù, ergoterapeutka,
dvì fyzioterapeutky, pracovní asistenti, pracovní konzultantka.
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Peèovatelská služba
Peèovatelská služba je poskytována v domácnostech klientù na území Prahy a v Penzionu
Charlese Jordana. Penzion Charlese Jordana patøí k dalším projektùm sociálního oddìlení
ŽOP a je urèen pro trvalé bydlení seniorù a osob se zdravotním postižením. V pìtipatrovém
èinžovním domì je 27 bytù – garsoniér s pøedsíní a koupelnou se sprchovým koutem a toa-
letou a 2 dvougarsoniéry, které jsou urèené pro dvì osoby – manželský pár, popøípadì pro
jednu osobu s tìlesným postižením, jež potøebuje více kompenzaèních pomùcek, a proto
i více prostoru. Jeden z bytù slouží pro krátkodobé bydlení. Je urèený pro klienty sociálního
oddìlení, kteøí z dùvodu náhlé zdravotní nebo sociální nouze potøebují na omezenou dobu
bydlení a sociální služby.

Klienti mají dále k dispozici spoleèenskou místnost, víceúèelovou tìlocviènu a koupelnu
s praèkou. Mohou také využívat balkony a posezení na dvoøe. Správu domu zajišťuje
Matana, a. s. Vstup do domu je zajištìn pracovníky vrátnice, která funguje v nepøetržitém
ètyøiadvacetihodinovém režimu.

V roce 2019 byly poskytovány klientùm v Penzionu Charlese Jordana peèovatelské
služby a sociálnì aktivizaèní služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením. V pøí-
padì peèovatelské služby se pøedevším jednalo o pomoc pøi zvládání bìžných úkonù péèe
o vlastní osobu, pomoc pøi péèi o hygienu, pomoc pøi péèi o domácnost, zajištìní stravy,
nákupy, pochùzky, doprovody. Velmi dùležitou souèástí pak byly kulturní a spoleèenské
aktivity napø. v kavárnì Jordan: spoleèné oslavy narozenin a oslavy židovských svátkù.
V pøípadì sociálnì aktivizaèní služby jsou realizovány tyto aktivity: trénink pamìti, skupi-
nová a individuální cvièení s ergoterapeutkou, poradenství v oblasti využití vhodných kom-
penzaèních pomùcek, odborné pùsobení fyzioterapeutky, výlety a plavání s klubem zdraví
a rekondièní pobyty.

Domácí zdravotní péèi v roce 2019 zajišťovala KDP Ezra, KDP Nadìje, DP Charita pravi-
delnou péèi fyzioterapeutù Monada a KDP Nadìje.

Kromì služeb v Penzionu byla terénní peèovatelská služba poskytována dalším cca 60
klientùm v bytech po celé Praze. Nejèastìjšími úkony u tìchto klientù je pomoc pøi péèi
o domácnost (nákupy, úklidy), zajištìní stravy a doprovody.

Peèovatelskou službu zajišťují dvì sociální pracovnice, sedm peèovatelek a peèovatelù,
jedna peèovatelka souèasnì zajišťuje provoz prádelny. Tým doplòují pracovníci donášky
a dovozu obìdù – koordinátorka a pracovníci, kteøí pøímo obìdy dodávají klientùm, a pra-
covnice úklidu. Služby pro klienty v terénu jsou dostupné v pracovní dny od 8 do 16 hodin.
Peèovatelská služba v Penzionu je v provozu každý den od 8 do 20 hodin.

V roce 2019 využilo peèovatelskou službu celkem 192 klientù (166 žen, 26 mužù)
a bylo poskytnuto 12 313 hodin pøímé péèe
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2.3. Domov sociální péèe Hagibor
Domov sociální péèe Hagibor (DSPH)
je zaøízením sociální péèe, které po-
skytuje komplex sociálních služeb.

V roce 2019 byly poskytovány
registrované sociální služby: Domov
pro seniory s kapacitou 47 lùžek, Od-
lehèovací služby s kapacitou 10 lùžek
a Denní stacionáø s kapacitou 5 míst.

Pobytová služba Domov pro senio-
ry nabízí trvalé ubytování, celodenní
stravování a sociální péèi dle § è. 49
zákona è. 108/2006 Sb. a § 15 vyhláš-
ky è. 505/2006 Sb. a zdravotní péèi
seniorùm v rozsahu odbornosti 913.
Služba je poskytována seniorùm, kteøí
se z dùvodu vìku, zhoršeného zdravot-
ního stavu a snížené sobìstaènosti již
nemohou o sebe starat sami ve svém
pøirozeném prostøedí a potøebují celodenní pomoc druhé osoby.

V roce 2019 využilo službu Domov pro seniory celkem 61 klientù, z toho 50 žen
a 11 mužù. V uvedeném roce bylo pøijato 12 klientù. Zemøelo 13 klientù, z nich 3 v nemoc-
nici a 10 v DSPH. Prùmìrný vìk klientù této služby byl 93 let.

Pobytová služba Odlehèovací služby poskytuje nezbytný odpoèinek rodinám nebo oso-
bám peèujícím o svého èlena – blízkou osobu v domácnosti. Klienty této služby mohou být
jak senioøi, kteøí z dùvodù snížené sobìstaènosti a zhoršeného zdravotního stavu potøebují
celodenní péèi druhé osoby, tak dospìlé osoby se zdravotním postižením, které potøebují
celodenní péèi druhé osoby. Rozsah sociální péèe urèuje § 44 zákona è. 108/2006 Sb.
a § 10 vyhlášky è. 505/2006 Sb. Maximální délka pobytu je 3 mìsíce.

V roce 2019 využilo odlehèovací služby celkem 33 klientù, z toho 25 žen a 8 mužù.
Nìkteøí klienti využívali odlehèovacích služeb opakovanì, do služby Domov pro seniory
pøešlo 9 klientù. Zemøelo 7 klientù. Kapacita odlehèovacích lùžek byla plnì využita. Prù-
mìrný vìk klientù této služby byl 88 let.

Ambulantní služba Denní stacionáø je urèena pro seniory, kteøí mají sníženou sobìstaè-
nost z dùvodù vìku nebo zdravotního postižení, a osoby s chronickým duševním onemoc-
nìním, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Klienti docházejí ze
svých domovù. Služba je poskytována v pracovních dnech v dobì od 8 do 16 hodin. Rozsah
sociální péèe urèuje § 46 zákona è. 108/2006 Sb. a § 12 vyhlášky è. 505/2006 Sb.

Denní stacionáø mìl v roce 2019 maximální kapacitu 5 míst. Evidováno bylo 11 smluv,
3 smlouvy byly bìhem roku ukonèeny a 2 nové uzavøeny.
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Všechny služby jsou poskytovány se zvláštním zøetelem k potøebám obìtí šoa a osob,
jejichž osobní cíle vycházejí z židovských tradic a koøenù.

V roce 2019 pokraèovala spolupráce se sociálním oddìlením ŽOP, v prostorách jídelny
DSPH probíhalo setkávání dobrovolníkù a klientù DSPH v dobrovolnické kavárnì, Tøígene-
raèní komunitní centrum DSPH opìt organizovalo své akce ve spolupráci se z. s. Bejachad
a probíhala Nedìlní kavárna.

Spolupráce se sociálním oddìlením ŽOP pokraèovala i v dobrovolnické oblasti. Režim
dobrovolnických èinností byl rozdìlen tak, aby se dobrovolníci uplatnili ve všech oblastech,
ve kterých je to možné. Za klienty docházelo celkem 8 dobrovolníkù, z toho 2 dobrovolníci
pomáhali také pøi programech denních aktivit. Dobrovolníci zejména navštìvují klienty na
pokojích, doprovázejí je na procházky, hrají spoleèenské hry, pøedèítají a dìlají klientùm pøí-
jemnou spoleènost. Významný podíl na dobrovolnictví v DSPH mìli i zahranièní studenti.

Pøehled kulturních akcí v DSPH v roce 2019:
V rámci CDA se v roce 2019 konaly také mimoøádné debaty s nejvyššími pøedstaviteli
Židovské obce v Praze, což mìlo pozitivní ohlas jak mezi klienty, tak mezi pracovníky.

Besedy
Besedy s režisérem Janem Kaèerem, s Rút Sidonovou, se Zuzanou Pavlovskou, Petrem
Kostkou, setkání s vrchním izraelským rabínem Karolem Sidonem, s Bárou Hrzánovou,
Yechielem Bar-Chaimem.

Koncerty
Emma Trávníèková, Konzervatoø hl. mìsta Prahy, koncert tøídy prof. Majerové Dorùžkové,
Jiøí a Matìj Pinkasovi, Kartaryna Kolcová, Šumaø na støeše – koncertní verze muzikálu, kon-
cert žákù Pražské konzervatoøe a Gymnázia a Hudební školy hl. m. Prahy, klavírní spolu-
práce prof. Vìra Langerová, klavírní dopoledne s prof. Ivanem Klánským, Smetanovo trio,
Klezmer Mazltov, Koty swing band, Indi Stivín a Alice Springs, koncert studentù Pražské
konzervatoøe z klavírní tøídy prof. L. Nováèka, koncert dìtí z hudebních tøíd P. Jahodové
a A. Slivanské.

Výstavy
Fotografie Vladimíra Sonntaga, Myšlenky svìtla – obrazy z výtvarné dílny Denního centra
Hagibor, Kopie slavných obrazù – díla klientù z dílny CDA, fotografie Petra Balajky – Co se
do Obecních novin nevešlo, vernisáž výstavy obrazù L. Štindla, vernisáž výstavy Jany
Dubové, vernisáž výstavy Lenky Kocierzové, vernisáž výstavy Lucie Leinerové.

Rùzné
Sederové povídání a zpívání s rabínem Karolem Sidonem, Sportovní den na DSP Hagibor,
Tu bi-švat, Purim, purimové oslavy s dìtmi a divadlem Feigele Vidy Neuwirthové, Šavuot
a Desatero s vrchním pražským rabínem Davidem Peterem a rabínem Danielem Mayerem,
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Setkání ke svátku Sukot s rabínem
Michaelem Dushinskim, Hagibor Open,
vystoupení mažoretek, setkání s konìm
Rabínem, Osm dní v ráji – pøedstavení
divadla Feigele, návštìva kina Svìtozor,
návštìva Židovského muzea a høbitova.
Úèast na besedách s dìtmi a mládeží
Pamìť národa. Manželé Peterovi se
novì úèastní veèeøí pøed velkými svátky
a obohacují jejich prùbìh.

Všechny uvedené kulturní a spole-
èenské akce byly velmi dobøe hodno-
ceny klienty i návštìvníky a dotváøely
atmosféru a prostøedí DSPH.

V roce 2019 probìhlo mnoho dalších rùzných menších kulturních akcí, byla posky-
tována služba canisterapie, felinoterapie a pravidelné služby kadeønice a pedikérky.

V provozu byly webové stránky DSPH https://www.kehilaprag.cz/cs/dsp-hagibor.

Odborná péèe

Paliativní péèe
V roce 2019 byla poskytována ve spolupráci s klientem, rodinou a lékaøem paliativní péèe
našim klientùm. Odbornou spolupráci máme zajištìnu s organizací Cesta domù. Náš pøed-
poklad z roku 2016 poskytovat specializovanou paliativní péèi v DSPH formou sdílené péèe
s mobilním hospicem Cesta domù byl splnìn. Vzdìlávání zamìstnancù v paliativní péèi
stále øadíme mezi vysoké priority, a to jak v èásti obecné, tak v èásti speciální.

Biografie – životní pøíbìh
I v roce 2019 byla pozornost vìnována biografii a reminiscenci, které nám pomáhají nejen
v péèi o klienty s poruchou chování. Biografie je podmínìna individualizací pøímé péèe, což
je biograficky nastavená péèe, která vychází z osoby klienta, jeho prožitkù a jeho dosavad-
ního života. Základem jsou klientovy vzpomínky. Pro nás je dùležité poskytnout klientovi
služby pøi zachování jeho pohody, zvyklostí, a to vèetnì snahy pøizpùsobit i okolí, prostøedí.
Snažíme se na životním pøíbìhu spolupracovat i s rodinnými pøíslušníky. Odborným garan-
tem zpracování životního pøíbìhu klienta (biografie) je ergoterapeutka Mgr. Svatava
Bartošková, která provází šestièlenný tým. V souèasné dobì je biografie zpracována
u 22 klientù, u 6 je rozpracována.

V roce 2019 jsme na žádost MPSV ÈR byli zapojeni do programu „Kulatý stùl“, kde jsme
jako jediní pøednášeli a prezentovali naše výsledky v programu Biografie. Pro velký zájem
ze strany poskytovatelù sociálních služeb nás MPSV ÈR vyzvalo k další spolupráci v roce
2020.
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Reminiscence
Dlouhodobì pracujeme i s reminiscencí (probíhají reminiscenèní kavárny), která pomáhá
využívat znalosti o minulosti èlovìka k obohacení jeho pøítomnosti. Reminiscenèní terapie
oživuje pozitivní zážitky a jejich vybavování prostøednictvím rùzných pøedmìtù, verbální
i neverbální komunikací. V roce 2019 jsme pokraèovali v rozvoji reminiscenèních koutkù,
protože práce se vzpomínkami posiluje lidskou dùstojnost a mùže ovlivnit kvalitu života
seniorù a lidí trpících demencí. Ocenili jsme spolupráci ostatních na ŽOP pøi shánìní sta-
rého nábytku a zaøízení, které nám v Hagiboru velice vhodnì posloužilo.

Systém zdravotní péèe
DSPH i v roce 2019 spolupracoval s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou (VZP), Vojenskou
zdravotní pojišťovnou (VOZP), Zdravotní pojišťovnou Ministerstva vnitra (ZPMV), Oborovou
zdravotní pojišťovnou (OZP) a Zamìstnaneckou pojišťovnou Škoda.

V roce 2019 se podaøilo po nìkolika letech navázat smluvní vztah s VZP pro odbornost
fyzioterapie.

Probíhaly 1x týdnì multidisciplinární porady (týkající se potøeb klientù DSPH), v akut-
ních pøípadech byla svolána intervenèní porada.

Dalšími poskytovanými službami v DSPH byly: ergoterapie, fyzioterapie, rehabilitace,
psychoterapie, ambulance praktického lékaøe, geriatrická ambulance a služby dalších
odborných lékaøù.

Od roku 2011 je sledována statistika pádù a v minulém roce došlo celkem k 99 zazname-
naným pádùm. Jedná se o klienty, kteøí mají snahu být co nejsobìstaènìjší, èasto se snaží
i nároènìjší úkony a èinnosti vykonávat bez asistence personálu.

Odborná spolupráce s dalšími subjekty:
V roce 2019 jsme spolupracovali s níže uvedenými vzdìlávacími zaøízeními jako odborné
pracovištì pro praxi studentù:
Univerzita Karlova, 1. lékaøská fakulta, Praha – Klinika rehabilitaèního lékaøství, nutrièní
terapeut,
Univerzita Karlova, 3. lékaøská fakulta, Praha – všeobecná zdravotní sestra,
Univerzita Karlova, 3. lékaøská fakulta, Praha – všeobecné lékaøství, fyzioterapie,
Univerzita Karlova v Praze, Husitská teologická fakulta,
Univerzita Jana Evangelisty Purkynì v Ústí nad Labem – fyzioterapie, ergoterapie,
Ostravská univerzita – Fakulta sociálních studií,
Západoèeská univerzita v Plzni – všeobecná sestra, ergoterapie,
Technická univerzita v Liberci – Fakulta zdravotnických studií – ošetøovatelství,
Støední škola – Waldorfské lyceum,
Evangelická akademie – støední oborná škola – sociální èinnost,
VOŠZ a SZŠ 5. kvìtna, Praha – diplomovaný nutrièní terapeut,
MAVO, s. r. o. – pracovník v sociálních službách,
Jihoèeská univerzita v Èeských Budìjovicích, Zdravotnì sociální fakulta.
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Profesní rozvoj zamìstnancù
Vzdìlávání pracovníkù v sociálních službách
a sociálních pracovníkù vymezuje zákon o sociál-
ních službách è. 108/2006 Sb. Naplánované vzdì-
lávání na rok 2019 bylo dodrženo v uvedených ter-
mínech dle plánu vzdìlávání. Vzdìlávací tým z øad
odborných pracovníkù DSPH prùbìžnì vzdìlával pra-
covníky pøímé péèe v oblasti odborné ošetøovatelské
péèe. Neustále je kladen velký dùraz na prevenci syn-
dromu vyhoøení, proto byl ve spolupráci s MUDr.
Babiakovou (psychiatr) nastaven systém odborných
pøednášek, který byl zakonèen teambuildingem.

Soubìžnì s novì nastaveným systémem pravidel-
nì probíhaly supervize s nezávislým externím odborní-
kem. Novì jsme v roce 2019 zaøadili školení o finanèní
gramotnosti, a to ve spolupráci s odbornou skupinou
organizace Èlovìk v tísni. Vzdìlávání v paliativní péèi
pokraèovalo dle stanoveného plánu vzdìlávání. Zahájili jsme vzdìlávání personálu pøímé
péèe v oblasti stravování – „Pochopení stravování se seniorù jinak – jídlo do ruky“. Koncem
roku èást zamìstnancù pøímé péèe absolvovala kurz Namasté, vedený profesorkou Joyce
Simard. Návštìva zaøízení Domova sociální péèe v Bechyni byla organizována za úèelem
získání zkušeností s péèí v programu Namasté. I v tomto roce probíhala individuální podpo-
ra vzdìlávání každého jednoho zamìstnance, proto byla s každým zamìstnancem konzul-
tována jeho vlastní potøeba vzdìlávání nad stanovený plán vzdìlávání pro rok 2019 (a ve
všech pøípadech bylo zamìstnancùm vyhovìno). Stále pokraèovalo vzdìlávání zamìstnan-
cù v základních otázkách judaismu, což je dùležité pro pochopení pravidel, tradic, svátkù
a cítìní našich klientù.

Vzdìlávání zamìstnancù DSPH nad stanovený plán

Vzdìlávání managementu
21. 5. 2019 – Konference profesního svazu zdravotnických pracovníkù v sociálních služ-
bách
13. 9. 2019 – Namasté (prof. Joyce Simard a prof. MUDr. Ladislav Volicer)
14. 11. 2019 – Multidisciplinární spolupráce v dlouhodobé péèi o seniory
29. 11. 2019 – Mezinárodní konference – Vzdìlávání sester 30 let poté

Vzdìlávání odbornost 913
8. 3. 2019 – Vykazování ošetøovatelské a rehabilitaèní péèe v pobytových zaøízeních –
odbornost 913
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Vzdìlávání pro zdravotní sestry
13. 5. 2019 – Chronické hojení ran
21.–22. 5. 2019 – Mezinárodní konference Stáøí spojuje 2019
13. 9. 2019 – Namasté (prof. Joyce Simard a prof. MUDr. Ladislav Volicer)
5.–8. 11. 2019 – Mezinárodní konference Elnec (End Of Life Nursing Education Consor-
cium), intenzivní vzdìlávací kurz pro všeobecné zdravotní sestry
øíjen–prosinec 2019 – tøídenní stáže – Cesta domù a hospic Štrasburk
11. 12. 2019 – Edukace – inkopomùcky

Vzdìlávání pro fyzioterapeuty
17. 4. 2019 – Mezinárodní konference – Historie, souèasnost a budoucnost rehabilitace –
12. Pfeifferovy dny
21. 5. 2019 – Duševní zdraví pøeživších holocaust a jejich rodin, projevy traumatu v každo-
denním životì
13. 9. 2019 – Namasté (prof. Joyce Simard a prof. MUDr. Ladislav Volicer)
19. 9. 2019 – Vinohradský den – RHB bolestivých stavù
11.–14. 12. 2019 – Fyzioterapie u dysfunkce pánevního dna a inkontinence

Vzdìlávání pro ergoterapeutku
17.–22. 1. 2019 – Kurz pro certifikované trenéry pamìti I.
13. 9. 2019 – Namasté (prof. Joyce Simard a prof. MUDr. Ladislav Volicer)
22.–24. 11. 2019 – To nejlepší od trenérù pamìti
9. 12. 2019 – Mezinárodní konference: Biografie – pamìti národa

Vzdìlávání urèené pro sociální pracovnice
6. 3. 2019 – Individuální plánování a model AEDL a inspirace z nìmecké praxe
19.–20. 3. 2019 – Konference Prestiž, profesionalita a vìdeckost èeské sociální práce ke
Svìtovému dni 2019
21. 5. 2019 – Duševní zdraví pøeživších holocaust a jejich rodin, projevy traumatu v každo-
denním životì
28. 5. 2019 – Konference profesního svazu sociálních pracovníkù v sociálních službách
13. 9. 2019 – Namasté (prof. Joyce Simard a prof. MUDr. Ladislav Volicer)
2019 – Multidisciplinární spolupráce v dlouhodobé péèi o seniory

Vzdìlávání nutrièního terapeuta
28. 3. 2019 – Školení kašrutu
8. 4. 2019 – Školení kašrutu
17. 10. 2019 – Aktuální i globální témata, která ilustrují souèasné problémy produkce po-
travin a výživy ve vztahu ke zdraví èlovìka a planety
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Vzdìlávání pracovníka v sociálních
službách – metodika pracovníka
v sociálních službách
4. 3. 2019 – Jak být vedoucím, za kterým
jdou lidé sami – vzdìlávání urèené pro meto-
diky
6. 3. 2019 – Individuální plánování a model
AEDL a inspirace z nìmecké praxe
28. 3. 2019 – Školení kašrutu
8. 4. 2019 – Školení kašrutu
7. 6. 2019 – Psychohygiena jako prevence
syndromu vyhoøení
13. 9. 2019 – Namasté (prof. Joyce Simard a prof. MUDr. Ladislav Volicer)
øíjen–prosinec 2019 – tøídenní stáže – Cesta domù a hospic Štrasburk
11. 12. 2019 – Edukace – inkopomùcky

Vzdìlávání pracovníkù Centra denních aktivit
12. 2. 2019 – Aktivizaèní techniky pro seniory
21. 5. 2019 – Duševní zdraví pøeživších holocaust a jejich rodin, projevy traumatu v každo-
denním životì
27.–28. 8. 2019 – Semináø pro uèitele a lektory židovských vzdìlávacích institucí
18. 9. 2019 – Cvièení pamìti u seniorù
13. 9. 2019 – Namasté (prof. Joyce Simard a prof. MUDr. Ladislav Volicer)
18. 9. 2019 – Cvièení pamìti u seniorù I
17. 10. 2019 – Konference Bioetika, rozhodnutí konce života, paliativa
23. 10. 2019 – Motivace klienta

Semináøe
4. 3. a 1. 4. 2019 – Dluhové poradenství – Èlovìk v tísni (odborná skupina)
13. 9. 2019 – Namasté (prof. Joyce Simard a prof. MUDr. Ladislav Volicer)

Stáže
øíjen–prosinec 2019 – tøídenní stáž Cesta domù (zdravotní sestry a peèovatelé)
øíjen–prosinec 2019 – tøídenní stáž hospic Štrasburk (zdravotní sestry a peèovatelé)

Teambuilding
3.–5. 5. 2019 – Jak nevyhoøet aneb Teorie a praxe zvládání stresu a zátìžových situací

Exkurze
3. 5. 2019 – Psychiatrická léèebna v Bohnicích
13. 11. 2019 – Domov sociální péèe Bechynì – Namasté
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Konference
26. 2. 2019 – Konference Ošetøovatelská péèe v sociálních službách v roce 2019
19.–20. 3. 2019 – Konference Prestiž, profesionalita a vìdeckost èeské sociální práce, kon-
ference ke Svìtovému dni 2019
17. 4. 2019 – Mezinárodní konference Historie, souèasnost a budoucnost rehabilitace –
12. Pfeifferovy dny
21.–22. 5. 2019 – Mezinárodní konference Stáøí spojuje 2019
21. 5. 2019 – Konference profesního svazu zdravotnických pracovníkù v sociálních služ-
bách
28. 5. 2019 – Konference profesního svazu sociálních pracovníkù v sociálních službách
17. 10. 2019 – Konference Bioetika, rozhodnutí konce života, paliativa
5.–8. 11. 2019 – Mezinárodní konference Elnec (End Of Life Nursing Education Consor-
cium) intenzivní vzdìlávací kurz pro všeobecné zdravotní sestry pracující s pacienty
v koneèné fázi života
14. 11. 2019 – Konference Multidisciplinární spolupráce v dlouhodobé péèi o seniory
17.–19. 11. 2019 – 13th European Annual Conference of Jewish Social Welfare, Paøíž
29. 11. 2019 – Mezinárodní konference Vzdìlávání sester 30 let poté
9. 12. 2019 – Mezinárodní konference Biografie – pamìti národa

2.4 Tøígeneraèní komunitní centrum
Tøígeneraèní komunitní centrum (TKC),
které v Hagiboru rozvíjí spoleèensko-kulturní
aktivity, i nadále úzce spolupracovalo s Cen-
trem denních aktivit.

Mezi nejvìtší akce patøily:
� oslava svátku Purim, spojeno s dìtským

divadlem, ètením megily, balonkovou
a žonglérskou dílnou a karnevalem;

� oslava svátku Pesach – pøedpesachové
trhy, kde bylo možno nakoupit macesy,
víno a pesachové potraviny, a sederová
veèeøe;

� oslava Jom haacmaut – výroèí založení
státu Izrael – tradièní izraelské pokrmy,
hudba, tanec a zpìv;

� oslava Roš hašana – novoroèní oslava
s dílnami pro dìti;

� v rámci Chanuky bylo hned nìkolik akcí:
oslava pro seniory, chanukové trhy, cha-
nukové divadlo, chanukové dílny a spo-
leèná Chanuka pro èleny obce;
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� dále pak oslavy Tu bi-švat, Lag baomer, Šavuot, Sukot a Simchat Tora.
Všechny pøipravené akce a projekty mìly velký úspìch, o èemž svìdèila hojná úèast lidí

všech generací.
Akce TKC byly v roce 2019 finanènì podporovány JDC, ŽOP, Nadaèním fondem obìtem

holocaustu a v rámci dotaèního programu MHMP.

2.5 Støedisko autodopravy ŽOP
Støedisko autodopravy ŽOP (AD, autodoprava) nabízí své služby èlenùm židovských obcí
v Èeské republice, zamìstnancùm ŽOP a èlenùm pøidružených spolkù.

Vybavení automobilù a provoz støediska jsou uzpùsobeny tak, aby služeb mohli využívat
hlavnì klienti s omezením mobility, zejména senioøi, a to pro cesty k lékaøi, k pravidelnému
dojíždìní do Denního stacionáøe DSPH èi do Centra denních aktivit a zpìt domù, na úøady,
na kulturní akce, na výlety a rekondièní pobyty. Vozidla jsou také využívána pro rozvoz
košer obìdù do jednotlivých domácností.

Služby støediska autodopravy navazují na služby poskytované sociálními a zdravotními
støedisky ŽOP, a podílejí se tak na zajištìní komplexní péèe o seniory.

Každý klient si mùže objednat autodopravu u støediska, které o nìho již peèuje, nebo
pøímo u dispeèerky autodopravy.

Vedoucím støediska autodopravy ŽOP byl v první polovinì roku 2019 Mgr. Martin Roth
a v druhé polovinì roku 2019 Dr. Radek Roule.

Autodoprava v roce 2019 disponovala tøemi osobními automobily, z toho jedním s ploši-
nou a jedním mikrobusem (16 míst). Zakázky klientù zajišťovali dva øidièi støediska auto-
dopravy spoleènì s externími smluvními dopravci Profi Taxi, AAA Taxi, Taxi Kužel
a Pragotour.

Spolupráce s externími dopravci umožnila uspokojovat požadavky klientù na dopravu
v pozdních odpoledních èi veèerních hodinách, o víkendech a státních èi židovských svát-
cích. Externí dopravci zajišťovali v rámci svých zakázek ponejvíce dopravu klientù a rozvozy
obìdù.

V roce 2019 èinily celkové náklady støediska 3 293 520 Kè a vyøízeno bylo 5364 objednávek.

Autodoprava byla v roce 2019 financována z tìchto zdrojù:
16,5 % – úhrady klientù a fond CC (v roce 2018 – 45 %),
45 % – støediska ŽOP (v roce 2018 – 46 %),
3,5 % – externí klienti mimo ŽOP (Bejachad, FŽO, TI apod.; v roce 2018 – 1,5 %),
34,5 % – ŽOP (tj. ve výši záporného hospodáøského výsledku; v roce 2018 – 7,5 %).
Nejvìtší náklady byly pøi rozvozech obìdù (37 %, tj. 1 214 086 Kè; v roce 2018 – 31 %) a pøi
jízdách klientù (42 %, tj. 1 367 989 Kè; v roce 2018 – 53 %).
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Vývoj v posledních letech znázoròují tabulky:

Rok Poèet objednávek
celkem

Z toho:
Øidièi ŽOP Externí dopravci

2015 4 573 30 % 70 %
2016 6 280 19 % 81 %
2017 8 013 15 % 85 %
2018 6 602 18 % 82 %
2019 5 364 20 % 80 %

Rok Celkové náklady Z toho:
Øidièi ŽOP Externí dopravci

2015 2 465 940 41 % 59 %
2016 3 482 161 26 % 74 %
2017 4 039 171 20 % 80 %
2018 3 502 321 26 % 74 %
2019 3 293 520 32 % 68 %

Vìøíme, že i v roce 2020 bude støedisko autodopravy poskytovat své služby klientùm
k jejich spokojenosti.

2.6 Praktický lékaø
Hlavní èinností praktického lékaøe ŽOP na Hagiboru je zajištìní individuální, kvalitní péèe
o registrované pacienty ŽOP, klienty DSP Hagibor a zamìstnance v rámci závodní péèe.

Ordinace pracuje v rámci plného úvazku, péèi zajištuje MUDr. Daniela Macháèková,
MUDr. Karin Taussig, MUDr. Pøemysl Šubrt a MUDr. Jiøí Pleska a zdravotní sestra Kateøina
Èítková.

Ordinace zajištuje péèi o 1365 pacientù, z toho je 718 registrovaných. Ordinace má tøi
základní pilíøe péèe, o které v souèasné dobì opírá svoji práci:
� Provoz klasické ordinace praktického lékaøe pro dospìlé,
� Péèe o obyvatele Penzionu Ch. Jordana v Holešovicích,
� Péèe o klienty v DSP Hagibor.

Provoz klasické ordinace praktického lékaøe pro dospìlé: Každý den zajištujeme léèeb-
nou, preventivní, návštìvní i závodní péèi pro pacienty ordinace na Hagiboru. Provádíme
odbìry krve, stanovení parametru zánìtu CRP s výsledkem do 2 minut, monitoraci nasta-
vení antikoagulaèní léèby INR, vyšetøení okultního krvácení ve stolici. Nasmlouvali jsme se
zdravotními pojišťovnami nové výkony, a tak se nabízí možnost pravidelného sledování
nekomplikovaných metabolických onemocnìní (cukrovka, poruchy štítné žlázy...).

Péèe o obyvatele Penzionu Ch. Jordana v Holešovicích: Tato péèe je zajištìna pravidel-
nými návštìvami každý týden s možností kontroly zdravotního stavu u obyvatel, kteøí to
potøebují nebo požadují. Zde se postup koordinuje s agenturami domácí péèe (Ezra, Cha-
rita, Galia apod.), sociálním oddìlením a peèovatelskou službou v místì.
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DSP Hagibor: Zaøízení Hagibor je vedeno jako zaøízení sociální, nikoliv zdravotní péèe.
I tak se mùžeme díky pravidelnosti provozu ordinace praktického lékaøe podílet na péèi
o klienty Domova. Dennì provádíme vizitu a kontrolujeme zdravotní stav klientù, u nichž
došlo ke zhoršení nebo potøebují úpravu léèby. Spolupracujeme multioborovì – tedy
s ergoterapií, rehabilitaèními a sociálními pracovníky a dalšími zástupci nejrùznìjších
lékaøských odborností.

Mimoto ordinace zajištuje závodní péèi o zamìstnance ŽOP a pøidružených organizací.
Ke konci roku 2019 ukonèila pracovní pomìr MUDr. Daniela Macháèková a MUDr. Jiøí

Pleska.

3. Knihovna a informaèní centrum, støedisko
pøedarchivní péèe
Knihovna Židovské obce v Praze je veøejnou knihovnou, která slouží èlenùm a zamìstnan-
cùm obce i ètenáøùm široké veøejnosti.

V roce 2019 navštívilo knihovnu 189 ètenáøù, z nichž 14 se zaregistrovalo novì. Bìhem
roku bylo uskuteènìno celkem 322 výpùjèek.

Naše knihovna nakupuje, zpracovává a pùjèuje knihy židovských autorù a knihy s židov-
skou tematikou, pøevážnì beletrii, ale také odbornou literaturu zahrnující judaika èi témata
týkající se holocaustu. Pro dìtské ètenáøe máme v nabídce vyèlenìno 89 titulù.

O nových knihovních pøírùstcích informujeme prostøednictvím Obecních novin, ve kte-
rých pravidelnì uveøejòujeme tituly novì zakoupených knih. V tomto roce jsme pro kni-
hovnu zakoupili 121 nových knih, darem jsme získali 58 titulù.

Všechny naše pøírùstky uveøejòujeme rovnìž v Souborném katalogu ÈR na webových
stránkách Národní knihovny, kde lze dohledat i jednotlivé signatury, pod kterými jsou tituly
v naší knihovnì uloženy.

Abychom vytvoøili prostor pro nové pøírùstky, i v tomto roce jsme vyøadili øadu starších
titulù, o které již ètenáøi neprojevovali zájem, pøedevším beletristickou literaturu psanou
v nìmeckém jazyce.

Ve Spolkovém domì v Jáchymovì ulici 3 sídlí spoleènì s knihovnou také její souèást –
informaèní støedisko. Pravidelnì sleduje pøehled denního tisku a eviduje obsazení zasedací
místnosti v pøízemí.

Pøedevším však hledá odpovìdi a odpovídá veøejnosti na nejrùznìjší dotazy. Nejèastìji
se otázky týkají hledání konkrétních osob z období holocaustu, ale i jejich potomkù v sou-
èasnosti. Žadatelé o informace jsou z rùzných okruhù, od pøíbuzných až po soudy a právní
zástupce. Pøestože mnoho informací lze vyhledat na www.holocaust.cz, poskytujeme
základní a pøesná data ve spolupráci s Národním archivem i Institutem Terezínské inicia-
tivy. Nejvìtším zdrojem je nám stále pùvodní kartotéka z Terezína, kde jsou evidenèní karty
tìch, kteøí zahynuli, ale i tìch, kteøí válku pøežili. Evidenèní karta obsahuje první jméno, pøí-
jmení, datum narození, adresu pøed deportací, datum 1. a 2. transportu a poøadové èíslo.
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Datum druhého transportu je považováno za den úmrtí. Je ovšem tøeba zjistit, zda dotyèní
skuteènì nepøežili, nebo se zachránili. Další informace poskytne datum úmrtí v knize
pohøbených na Novém židovském høbitovì, popøípadì na jiném židovském høbitovì. Údaje
jsou potøeba napøíklad pøi pøípravì a poøízení tzv. Stolpersteinù, v dìdických øízeních, resti-
tucích i v dalších úøedních i osobních záležitostech. Najít odpovìdi o konkrétním èlovìku se
nám ve vìtšinì pøípadù daøí.

V prùbìhu roku 2019 byly do støediska pøedarchivní péèe (dále jen SPP) pøevzaty doku-
menty z následujících støedisek èi oddìlení Židovské obce v Praze. Z restaurace Šalom
a z KDP Ezra bylo v lednu pøedáno 0,4 bm a 1,7 bm dokumentace. Sekretariát pøedal ve
dvou fázích celkem 1,5 bm dokumentace. Menší pøedávka byla pøijata i ze støediska fund-
raisingu, a to v rozsahu 0,25 bm. Nejvìtší objem dokumentù pøedalo jako každý rok ekono-
mické oddìlení, a to 3,2 bm. Celkem bylo za rok 2019 do SPP pøevzato 6,85 bm písemností.

Další pravidelnou èinností, které se SPP vìnuje, je vyhledávání písemností èi informací
na základì žádostí jednotlivých støedisek èi oddìlení Židovské obce v Praze. V roce 2019
pøišlo nejvíce badatelských dotazù pøes KIS a z ekonomického oddìlení.

Vedle této zmínìné bìžné agendy se archiváøka SPP i v roce 2019 vìnovala povinnos-
tem spojeným s GDPR. V této oblasti šlo pøedevším o pravidelnou aktualizaci záznamù
o èinnostech, konzultace nìkterých otázek s povìøencem pro ochranu osobních údajù
a spolupráci s jednotlivými oddìleními (èi støedisky) na pøípravì jejich materiálù.

Ke konci roku pak SPP pøibyla problematika pøípravy podpisového øádu, na které spolu-
pracuje s vedoucím ekonomického oddìlení.

I v roce 2019 se archiváøka SPP zúèastnila nìkolika semináøù a konferencí. Zejména pak
Celostátní archivní konference, která se tento rok konala v Plzni.

Vedoucí knihovny, informaèního støediska a støediska pøedarchivní péèe je Eva Fantová.

4. Restaurace Šalom
Hlavním posláním restaurace Šalom je pøíprava košer stravy, zajišťování prodeje košer po-
travin pro èleny, zamìstnance ŽOP a jejich rodiny. Souèástí jsou také cateringové služby.

Restaurace mìla v roce 2019 deset zamìstnancù a celkem pøipravila 29 585 porcí jídla
jak pro èleny ŽOP v restauraci, tak pro obyvatele Penzionu Charlese Jordana.

Souèasnì za pomoci sociálního oddìlení ŽOP a dobrovolníkù byla zajištìna roznáška
košer obìdù do bytù èlenù ŽOP.

Pro turisty bylo v roce 2019 pøipraveno 949 porcí jídel.
Restaurace Šalom se jako každoroènì podílela na zajišťování obèerstvení pøi rùzných

spoleèenských a kulturních akcích poøádaných ŽOP. Mezi obzvlášť významné patøilo zajiš-
ťování obèerstvení pro potøeby FŽO, spolkù ŽOP, Senátu PÈR a rùzné soukromé akce.

Do pùsobnosti støediska spadá i prodejna košer potravin, kde patøí k nejnároènìjším
akcím komplexní zajištìní potravin na svátek Pesach.

Vedoucím restaurace je v souèasné dobì Marek Holík.
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5. Program Lauderovy školky v Praze ve Fakultní
mateøské škole pøi Pedagogické fakultì Univerzity
Karlovy
Program Lauderovy školky v Praze je realizován ve
Fakultní mateøské škole Na Výšinách, ve tøídì se
specifickým programem pro židovské dìti. V této
škole pøi Pedagogické fakultì UK je jedna z tøíd
urèena dìtem z židovských rodin, na kterou pøi-
spívá Židovská obec v Praze. Program, zøízený
radou mìstské èásti Praha 7, je realizován 25 let
a je urèen dìtem pøedškolního vìku pøináležejícím
k ŽOP.

Vzdìlání a výchova jsou zamìøeny na optimální
vývoj a individualizovanou péèi o dìti ve vìku od
tøí do sedmi let. Nejmladší, tøíleté dìti zùstávají
v rámci adaptace se svou uèitelkou ve tøídì, starší
dìti se uèí hravou formou hebrejsky ve skupinách.
Všechny dìti jsou spoleènì vedeny k židovským
tradicím, historii a svátkùm. Starší dìti si mohou
vybrat angliètinu, výtvarnou, taneèní èi dramatickou výchovu, hru na flétnu, kroužek pro
malé vìdce a práci v keramické dílnì s židovskými tradicemi. Nìkterým dìtem jsou v rámci
rozvoje øeèového projevu urèeny logo-hrátky. Volitelné aktivity platí rodièe ke školnému.

Tøídní vzdìlávací program zahrnuje židovský rok a roèní období. Zpívání dìtí seniorùm
v Hagiboru a dìtem Bejachadu organizované Tøígeneraèním centrem a pøedstavení divadla
Feigele se staršími dìtmi ze školky spojují dìti s dìním židovské obce. Pøi chanukové
oslavì pro rodiny zahrály dìti hudebnì pojatý chanukový pøíbìh. Z divadelních pøedstavení
ve školce dìti nejvíc zaujalo téma Davida a Goliáše. Kromì divadel jsme s dìtmi v prùbìhu
roku navštívili Planetárium, interaktivní výstavu ve Veletržním paláci a expozici v Národním
zemìdìlském muzeu. Pro absolventy skonèil školní rok tradiènì zahradní slavností.

Poèet dìtí v 1. B Lvíèata je stejný jako v ostatních tøídách, dvacet osm.
Dìtem se vìnují dvì zkušené uèitelky, které dìti znají z pøedcházejících let. Za naplòo-

vání programu Lauderovy školky v roce 2019 odpovídala PhDr. K. Bíglová do konce záøí.
K 1. øíjnu 2019 pøevzala vedení programu Lauderovy školky v Praze Alžbìta Glancová, která
jej nadále vedla.

V košer kuchyni školky pøipravuje kuchaøka košer stravu podle stravovacích norem.
Spolupráce s rodièi se uskuteèòovala prùbìžnì bìhem školního roku, rodièe byli týdnì

informováni o výchovném programu a výuce hebrejštiny, participovali na nìkterých èin-
nostech (Chanuka, Purim, oslavy narozenin).
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Financování provozu tøídy je obdobnì jako v jiných státních pøedškolních zaøízeních
organizováno státem s výrazným pøispìním zøizovatele, tzn. mìstské èásti Prahy 7, dále je
zajišťováno sponzory, rodièi a Židovskou obcí v Praze.

Souèasný stav a perspektivy
Ve tøídì pro židovské dìti je nadále maximální poèet žákù. Prostøedí a vybavení jsou
vhodné nejen pro pøedškolní dìti, ale také pro studentky Pedagogické fakulty UK, které
mají ve školce praktickou výuku. Vhodné didaktické hraèky, pomùcky a rozsáhlá zahrada
dotváøejí podnìtné zázemí ku prospìchu svìøených dìtí.

Program Lauderovy školky v Praze je samozøejmou souèástí života obce, nyní jsou ve
školce již i dìti absolventù Lauderových škol, takže se jedná o druhou generaci.

6. Ekonomické oddìlení
V roce 2019 vykonávalo ekonomické oddìlení obce všechny potøebné povinnosti práv-
nické osoby. Zamìstnávalo celkem sedm pracovníkù v hlavním pracovním pomìru
v tìchto pozicích: vedoucí ekonomického oddìlení, hlavní úèetní, mzdová úèetní, dvì
finanèní úèetní, pokladní a kontrolor-rozboráø. Jeden IT pracovník pracoval na DPP. Správu
IT zajišťoval externí odborník.

7. Oddìlení bezpeènosti
Bezpeènost je vzhledem k aktuálním hrozbám i nadále jedním z prioritních témat obecního
života. Oddìlení bezpeènosti Židovské obce v Praze (OB) proto kontinuálnì pracovalo na
zvyšování odolnosti chránìných objektù a zajišťovalo prùbìžné opravy, revize i nové pro-
jekty technických prvkù fyzické bezpeènosti. Vedle koncepèní a plánovací èinnosti spolu-
pracovalo OB se všemi støedisky a oddìleními ŽOP, s mnoha dalšími židovskými spolky
a organizacemi i se státními a komunálními institucemi, do jejichž gesce bezpeènost patøí.

OB se souèasnì vìnovalo i rozsáhlému tématu krizové pøipravenosti, bezpeènostnì ana-
lytické èinnosti a monitoringu projevù antisemitismu. Za rok 2019 bylo evidováno, pøede-
vším v on-line prostøedí, témìø 700 incidentù s antisemitským podtextem.

ŽOP se prostøednictvím OB i nadále podílela na naplòování cílù Memoranda o spolu-
práci pøi zajišťování bezpeènosti židovských institucí (mìkkých cílù), které bylo uzavøeno
5. dubna 2016 mezi MV ÈR, PÈR a hl. m. Prahou na jedné stranì a FŽO, ŽMP a Chabad
Lubavitch na stranì druhé. Koordinací spoleèných bezpeènostních aktivit zejména v období
významných židovských svátkù se daøilo pokraèovat v dobré praxi, která je s Memorandem
spojena.

Pracovníci bezpeènosti odsloužili v loòském roce celkem 35 335 hodin. Vedle bìžného
rutinního provozu jednotlivých chránìných objektù ŽOP a sváteèních a šabatových boho-
služeb zajistilo OB ostrahu pøibližnì 250 komunitních, náboženských i veøejných akcí, na
jejichž organizaci se vedle ŽOP podílelo více než 20 dalších institucí.
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VI. Matana, a. s.
Sídlo: Malá Štupartská 1/646, Praha 1
IÈ: 41 69 12 11

Matana, a. s., jejímž výluèným a jediným vlastníkem je Židovská obec v Praze, je èinná jako
samostatná obchodní spoleènost, oddìlená od zakladatele. V èele spoleènosti stojí pøed-
stavenstvo. Valná hromada je tvoøena jediným akcionáøem, Židovskou obcí v Praze, která
rovnìž jmenuje dozorèí radu spoleènosti. Plnìní rozhodnutí pøedstavenstva a valné hro-
mady zajišťuje øeditel spoleènosti s týmem zamìstnancù. Prùmìrný poèet zamìstnancù
v roce 2019 byl 25, z toho 3 vedoucí zamìstnanci.

Pøedstavenstvo: Ing. František Tomášek, BSc. – pøedseda
Ing. Mojmír Malý
Mgr. Alice Güttlerová
Ing. Zdenìk Skála
Ing. Daniel Kosta

Dozorèí rada: p. František Bányai – pøedseda
JUDr. Tomáš Pezl
p. Tomáš Hruda

Hlavní èinností a. s. Matana bylo i v roce 2019 zajišťování správy nemovitého majetku své-
ho zakladatele a 100% vlastníka, Židovské obce v Praze. Spoleènost Matana vykonává tuto
èinnost i pro Nadaci Židovské obce v Praze, Federaci židovských obcí v ÈR a Nadaci Hagi-
bor. Jedná se nejen o správu tzv. komerèních objektù pøedevším v Praze, ale i o správu
273 židovských høbitovù (z toho ŽOP 181), 40 synagog (z toho ŽOP 30) a více než 150 høbi-
tovních budov nejrùznìjšího typu a velikosti na území celé Èeské republiky.

Kalendáøní rok 2019 se vyznaèoval dobrým ekonomickým vývojem, což se projevilo i na
nemovitostním trhu, kdy témìø všechny prostory ve správì spoleènosti byly obsazeny.

Nebytové prostory. Velký podíl nebytových prostor v majetku Židovské obce v Praze
tvoøí kanceláøské plochy. Ve ètvrtém kvartálu roku 2019 došlo v Praze k dokonèení celkem
90 100 m2 v projektech Harfa Office Center (27 000 m2) v Praze 9, Telehouse v Praze 6
(20 900 m2), SmíchOFF (9600 m2) a Green Point (7500 m2) v Praze 5, Centrum Stromovka
(5700 m2) v Praze 7. Dále byla také dokonèena rekonstrukce budovy Vinice v Praze 10
(19 300 m2). Celkovì bylo za rok 2019 dokonèeno 203 000 m2 moderních kanceláøských
ploch. Tím opìt narostla konkurence, které mùžeme èelit jen velmi omezenì. Naší výhodou
je lokalita v centru, bohužel komfort, který jsme schopni nájemcùm nabídnout, je výraznì
nižší. Nájemné v tomto segmentu trhu bylo v roce 2019 stabilní.
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U komerèních prostor s výlohou (prodejen) byla situace dobrá stejnì jako v pøedchozích
letech a poptávka v centru mìsta pøevyšovala nabídku.

Byty. Cena pronájmù v Praze roce 2019 dále mírnì rostla, a to zejména vzhledem ke klesa-
jící nabídce novì stavìných bytù. Rovnìž ÈNB zpøísnila podmínky poskytování hypoték
a vlivem toho nemálo lidí na hypotéky nedosáhlo a byli nuceni si hledat nájemní byt. Jak
ceny pronájmù v Praze ovlivní nadcházející ekonomická recese, neumíme odhadnout. Pøe-
vis poptávky byl v roce 2019 velký, na druhé stranì bylo na trh dlouhodobých nájmù vrženo
více než 25 000 bytù, které døíve sloužily pro ubytování typu Airbnb.

V roce 2019 jsme pokraèovali v opravách uvolnìných bytù. Opravené byty byly
následnì novì pronajaty za vyšší nájemné. Na základì rozhodnutí reprezentace ŽOP
z 19. ledna 2015 byla pro financování tìchto nákladù využita rezerva ŽOP vytvoøená ve výši
50 mil. Kè, která vznikla prodejem domu v Krakovské 13 a jejíž vyèerpání pøedpokládáme
v roce 2020. Celkem bylo na opravy 9 bytù v majetku ŽOP v roce 2019 vynaloženo
6,548 mil. Kè.

Matana, a. s., i v roce 2019 pokraèovala ve své politice vytìsòování pronájmù typu
Airbnb, mùžeme øíci, že v roce 2019 se nám tento problém podaøilo úplnì vyøešit. Z hledi-
ska pronajímatelù se sice jednalo o výnosný, ale dlouhodobì neperspektivní obchod, jak
ukázal vývoj v roce 2020. Zdravotní krize, která vypukla 12. bøezna 2020, možná bude mít
na pøíjmy z bytù nìjaký negativní dopad, rozhodnì ale nebude tak kritický jako u krátkodo-
bých pronájmù.

Výnosy z nájemného v bytových i nebytových prostorech ve výši 91,375 mil. Kè byly
oproti schválenému rozpoètu na rok 2019 nižší o 0,45 %.

Celkové výnosy dosáhly èástky 91,744 mil. Kè bez zapoètení dodací. Do této sumy je
zapoèteno i pojistné plnìní a ostatní výnosy. Pøíjmy byly tedy o 0,1 % nižší než schválený
rozpoèet.

Mezi nejvýznamnìjší stavební akce roku 2019 u komerèních objektù patøí bezesporu
rekonstrukce a dostavba Lau-
derových škol, schválená repre-
zentací ŽOP. Dostavba nebo
rekonstrukce školy je vždy nej-
vìtší výzvou, jaké mùže èelit
správce objektu a stavební
firma. Vždy se musí uskuteènit
bìhem prázdnin, které ale
v tomto pøípadì nestaèily. Pan
øeditel LŠ Karas nám vyšel
vstøíc s mìsícem èervnem
a záøím, kdy musel výuku pøesu-
nout mimo objekt.
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Hrubou stavbu, která by za normální situace
mìla trvat 7 mìsícù, jsme museli zvládnout za
mìsíce 4 tak, aby škola mohla fungovat od øíjna
2019. To se podaøilo za významného pøispìní
vedení školy, ale také všech rodièù, kteøí projevili
obdivuhodnou míru tolerance. Stavba bude kom-
pletnì dokonèena v roce 2020. Bohužel bude
nákladnìjší, než jsme oèekávali. V roce 2019 bylo
proplaceno 47,354 mil. Kè.

Další významnou akcí byla revitalizace levého
dvora Jeruzalémské synagogy za 3,4 mil. Kè.
Tímto krokem ŽOP spoleènì s Matanou postou-
pily dále ve své snaze uèinit synagogu atraktiv-
nìjší pro veøejnost, což se v posledních letech
daøilo. Pøíjmy ze vstupného do synagogy až do
roku 2019 rostly. Levý dvùr je navíc využíván pro
oslavy židovských svátkù, vìøící tak získali
dùstojnìjší prostøedí.

Celkovì nebyl plán stavební èinnosti v oblasti
oprav pøekroèen.

V èásti investic došlo k pøekroèení rozpoètu o 49 % kvùli nìkolika významným faktorùm:
1) Pøedpokládaná èástka na dostavbu a rekonstrukci budovy školy v Belgické 25 byla do

rozpoètu navržena pouze z poloviny z dùvodu oèekávané dotace od Nadace Ronalda
Laudera. K jejímu fyzickému pøijetí ale dojde až v roce 2020.

2) Byli jsme nuceni investovat 1,8 mil. Kè do klimatizace budovy školy v ulici Milady Horá-
kové. Nájemci vypršel kontrakt a reálnì hrozilo, že budovu opustí kvùli výhodnìjší
nabídce. Tato investice byla jedním z dùvodù, proè se nám jej podaøilo udržet.

3) O 800 tis. Kè oproti oèekávání vzrostla cena klimatizace 1. NP klientské èásti DSP Hagi-
bor. Nárùst byl zpùsoben rùstem ceny materiálù a stavebních prací. Dodavatel vzešel
z výbìrového øízení.
Nový židovský høbitov (NŽH) – èinnost technické správy v roce 2019 byla znaènì roz-

sáhlá. Stejnì jako v roce pøedchozím byla zamìøena pøedevším na záchranu náhrobkù ve
staticky havarijním stavu, pokraèování celkové revitalizace zelenì a také na dlouhodobý
projekt oznaèování opuštìných hrobù. Èást nákladù souvisejících s tìmito pracemi byla
kryta z dotací a darù v úhrnné výši 1,39 tis. Kè (MÈ Praha 3, MHMP a soukromé osoby).
Mezi ostatní stavební akce patøilo napø. dokonèení opravy západní èásti ohradní zdi, zpra-
cování návrhu úprav pro snížení vlhkosti základového zdiva obøadní sínì vèetnì opravy
dožívající støešní krytiny, zpracování projektu celkové rekonstrukce obytné vilky v urnovém
oddìlení, zámìna elektrického akumulaèního vytápìní za plynové v kanceláøích správy
høbitova, oprava a doplnìní odpoèinkových lavièek a další. Soubìžnì s tím probíhalo množ-
ství menších akcí, které mìly povahu údržby a z vìtší èásti byly realizovány vlastními
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zamìstnanci. Celkovì vynaložené náklady na uvedené èinnosti dosáhly èástky 3,3 mil. Kè,
pøièemž schválený rozpoèet nebyl pøekroèen.

Opìt se potvrdilo, že od roku 2010, kdy správu NŽH pøevzala a. s. Matana, došlo prak-
ticky ve všech oblastech údržby a správy k významnému zlepšení.

Èerpání prostøedkù pro stavební a restaurátorské èinnosti na NŽH dosáhlo celkem
95,5 % plánovaných výdajù ŽOP.

Starý žižkovský høbitov na Žižkovì (SŽHŽ) – Za nejvýznamnìjší akce související
s technickou správou a údržbou areálu lze v roce 2019 oznaèit restaurování šesti nejohrože-
nìjších náhrobkù, z nichž jeden byl celoplošnì zapuštìn v terénu. Jeho vyzdvižením ze
zemì a sestavením jednotlivých èástí se podaøilo rozšíøit tuto èást høbitova o cenný
a dosud skrytý pøírùstek. Na základì dochované pøedváleèné fotografie byla uskuteènìna
rekonstrukce náhrobku rabína Abrahama Steina. Tento náhrobek, situovaný v blízkosti
tumby rabína Rapoporta, byl doposud v chatrném stavu a bez nápisové desky. Jeho
obnova do pùvodní podoby významnì posílila povìdomí o druhém rabínském okrsku, který
v tìchto místech vznikal od poloviny 19. století.

Souèástí prací na høbitovì byla rovnìž pravidelná údržba zelenì. Bìžné èinnosti (sekání
trávy, úklid odpadkù, listí a spadaných vìtví) byla zajišťována pøímo ŽOP prostøednictvím
klientù sociálního oddìlení, jednorázovì pomáhaly i dobrovolnické týmy v rámci tzv. dobro-
volnických firemních dnù, vyhlašovaných ve spolupráci se spoleèností BPS – Byznys pro
spoleènost. Nároènìjší práce související s ošetøováním stromù provádìli odborní
arboristé.

Novou aktivitou se stalo poøizování detailní fotodokumentace 1700 náhrobkù, což pøed-
stavuje významnou èinnost vzhledem k tomu, že doposud nebyly náhrobky fotografovány.
Pøi dokumentaci byly mimo jiné identifikovány náhrobky z druhého pohøbívacího období
kolem roku 1747, kdy Marie Terezie vyhnala Židy z pražského ghetta. Takto poøízená foto-
dokumentace bude sloužit pøedevším k další badatelské práci, ale rovnìž i jako pod-
klad k budoucímu restaurování náhrobkù. Èást celkovì vynaložených nákladù ve výši
350 tis. Kè, které s tìmito pracemi souvisely, byla kryta z pøíspìvku NFOH v èástce
100 tis. Kè a z pøíspìvku ÈNFB ve výši 80 tis. Kè. Schválený rozpoèet nebyl pøekroèen,
dokonce došlo k úspoøe ve výši 332 tis. Kè.

Péèe o mimopražské památky
Správa budov a høbitovù (SBH) je samostatným oddìlením a. s. Matana, které zajišťuje
pøedevším péèi o židovské památky ve vlastnictví ŽOP, nacházející se na území velkém
témìø jako polovina celé ÈR. Pøi své èinnosti se zamìstnanci SBH snaží maximálnì využí-
vat doplòkových zdrojù financování, pøedevším získávat prostøedky z nejrùznìjších dotaè-
ních programù a darù.

Souhrnný objem získaných dotací, darù a ostatních pøíjmù èinil v roce 2019 4 579 000 Kè,
což pøedstavuje 37 % z celoroènì vynaložených nákladù ve výši 12 517 000 Kè.
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Pomìr sumy získaných dotací a darù vùèi disponibilním prostøedkùm ŽOP (celkový roz-
poèet minus správní výdaje) byl 1,36, což znamená, že každá 1 Kè vynaložená z prostøedkù
ŽOP jako spoluúèast k dotacím a darùm pøinesla 1,36 Kè navíc. Suma získaných dotací
a darù odráží vysoké nasazení pracovníkù SBH pøi jejich získávání, využití léta budovaných
dobrých vztahù a následnou administraci. Tato èástka sestává ze 75 samostatných polo-
žek, z nichž vìtšina pøedstavuje velmi komplikovaný administrativní, vyjednávací a zdùvod-
òovací proces.

Mezi nejvýznamnìjší stavební a restaurátorské akce patøilo v roce 2019 pokraèování
postupné stavební a restaurátorské obnovy høbitovních areálù v Èernovicích, Golèovì
Jeníkovì, Polné, Praze 5 na Smíchovì – Radlicích a Milevsku-Sepekovì.

Na historicky významných, za nacistické okupace a bìhem minulého režimu násilnì
poškozených a dnes v dùsledku toho erozí ohrožených høbitovech, v roce 2019 napø.
v Benešovì – novém høbitovì, Brandýse n. L., Bøeznici, Èeských Budìjovicích, Èichti-
cích, Èkyni, Dobøíši, Døevíkovì, Habrech, Hoøepníku, Hoøicích v Podkrkonoší, Hrou-
bovicích, Jindøichovì Hradci, Kamenici n. L., Kolínì – starém i novém høbitovì,
Mìchnovì, Miroticích, Myslkovicích, Novém Bydžovì – starém høbitovì, Oráèovì,
Pardubicích, Pístinì-Stráži nad Nežárkou, Pøistoupimi, Rychnovì nad Knìžnou, Tuèa-
pech, Vamberku a v Žamberku, byly provádìny záchranné, konzervaèní nebo restaurátor-
ské práce na vybraných náhrobcích.

Vedle uvedených pak probíhala i celá øada akcí dalších, menších sice rozsahem, význa-
mem však neménì dùležitých. Jmenovitì šlo pøedevším o odstraòování nevhodné vegeta-
ce a odpadù, havarijní kácení, zdravotní proøezy døevin a èinnosti dokumentaèní (høbitovní
plánky, fotodokumentace náhrobkù, pøepisy a pøeklady epitafù) a v neposlední øadì i zajiš-
ťování technického provozu synagog obnovených v projektu 10 hvìzd (www.10hvezd.cz).

Pùvodnì plánovaný rozpoèet SBH pro rok 2019 nebyl pøekroèen a ve výsledku došlo
dokonce k úspoøe ve výši 360 000 Kè.
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VII. Webové stránky ŽOP
Bìhem roku 2019 nedoznaly webové stránky ŽOP žádných zmìn, mají však novou grafic-
kou podobu a èlenìní. Stránky s obecnými informacemi jsou rozdìleny do dvou úrovní –
veøejná èást nabízí nejen všeobecné informace o ŽOP, ale i výbìr z denního tisku a kultur-
ních akcí.

V èásti, která je pøístupna pouze èlenùm ŽOP, držitelùm mimoøádného statusu ŽOP
a zamìstnancùm ŽOP, jsou uveøejòovány zápisy z jednání vedení a reprezentace, dùležitá
oznámení, pøehled akcí poøádaných pro èleny obce a lze odtud stáhnout i Obecní noviny
a Rabínský list v barevném formátu PDF. Webové stránky Židovské obce v Praze si mùžete
prohlédnout na adrese http://www.kehilaprag.cz.

ŽOP zlepšuje komunikaci se svými èleny – od roku 2018 jsou prostøednictvím e-mailu
informováni elektronickou formou – dostávají každý týden newsletter: Kulturní, spoleèen-
ské a náboženské akce.
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VIII. Granty, dotace a dary poskytnuté
ŽOP v roce 2019

Nadace a instituce

a) se sídlem v Èeské republice:
Èesko-nìmecký fond budoucnosti,
Èeskomoravský štìrk,
Federace židovských obcí,
Magistrát hl. mìsta Prahy,
Ministerstvo práce a sociálních vìcí ÈR,
Ministerstvo kultury ÈR,
Ministerstvo školství, mládeže a tìlovýchovy ÈR,
Ministerstvo vnitra ÈR,
Ministerstvo zdravotnictví ÈR,
Ministerstva životního prostøedí ÈR,
MÈ Praha 3,
MÈ Praha 7,
MÈ Praha 10,
Nadaèní fond obìtem holocaustu,
Sdružení pøátel Lázeòského hosta,
Veøejnì prospìšný spolek na podporu osob dotèených holocaustem,
Jihoèeský kraj,
Kraj Vysoèina,
Pardubický kraj,
mìstské úøady Nový Bydžov, Èeský Krumlov, Golèùv Jeníkov, Habry, Jindøichùv Hradec,
Kolín, Polná, Žamberk.
Obec Vysoèina.

b) se sídlem v zahranièí:
Claims Conference (USA),
Jewish Agency for Israel,
Temple Sholom of West Essex,
The Ronald S. Lauder Foundation (USA),
The American Jewish Joint Distribution Committee.
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Jednotlivci (dary nad 10 000 Kè)
Michal Arend,
Helena Becková,
Michal Dostál,
Vìra Dvoøáková,
Jan Flemr,
Jiøí Frankl,
Michal Frankl,
Václav Furst,
Martin Gerstman,
Lenka Havlová,
Renata Kašparová,
Marie Konìtopská,
Daniel J. Krátký,
Ivan Kraus,
Jan Kraus,
Michael Kraus,
H. Krupníková,
Jan Krušina,
Katarina Leder,
Eva Lorencová,
Alexandra Masnerová,
Hana Neuwirth,
Peter Neuwirth,
Irina Pak,
Tomáš Pasternak,
Blažena Petrlíková,
Tatiana Romanova,
Vladimír Singer,
Zuzana Skálová,
Vladimír Stoje,
Dita Šnajdrová,
Zuzana Valoušková,
Jiøí Vytlaèil,
Charles Wiener,
Michael Wiener,
Helena Wienerová,
Jiøí Zeman
a mnoho dalších, kteøí nedali souhlas s uveøejnìním jména.
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Dárci (dary do 10 000 Kè):
ŽOP obdržela v roce 2019 finanèní dary od více než stovky dárcù, vìtšinou na sociální
úèely, opravy židovských høbitovù nebo jako pøíspìvek na vybavení DSPH.
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IX. Hospodáøský výsledek ŽOP v roce 2019
Materiál byl projednán v reprezentaci Židovské obce v Praze (ŽOP) dne 15. 6. 2020.

Hospodaøení roku 2019 lze oznaèit za úspìšné, hospodáøský vývoj byl dobrý, pøestože
se projevil výrazný nárùst mezd pracovníkù ve zdravotních a sociálních službách. Hospoda-
øení pøineslo celkový pøebytek 14,3 mil. Kè pøi splnìní všech úkolù stanovených rozpoè-
tem ŽOP pro rok 2019. Tento výsledek zahrnuje rozpoètované navýšení fondu na budoucí
údržbu památek ve výši 3,0 mil. Kè a zohledòuje èerpání rezervy 6,5 mil. Kè na opravu bytù.

Na základì celkového zhodnocení výsledkù hospodaøení, podloženého i úèetním audi-
tem Ing. Danuše Prokùpkové, KAÈR è. 0712, se doporuèuje hospodáøské výsledky roku
2019 schválit. Prostøedky vytvoøené navíc pøi plnìní rozpoètu ve výši 14,3 mil. Kè se dopo-
ruèuje uložit do Fondu rekonstrukcí velkého rozsahu.

Pohled na hospodáøský výsledek celé obce z oficiálního výkazu ziskù a ztrát:

Položka v tis. Kè 2019
Hlavní Hospodáøské Celkem Rozpoèet

B.I. Provozní dotace 37 691 40 37 731
B.II. Pøijaté pøíspìvky 39 301 41 39 342
B.III. Tržby za vlastní výkony a za zboží 32 246 174 633 206 879
B.IV. Ostatní výnosy 10 412 591 11 003
B.V. Tržby z prodeje majetku, zúèt. rez. 0 0 0
B. CELKEM VÝNOSY 119 650 175 305 294 955 288 857
A.I. Spotøebované nákupy a nakupované služby 44 374 38 274 82 648
A.II. Zmìna stavu zásob vl. è. a aktivace 0 0 0
A.III. Osobní náklady 118 003 16 371 134 374
A.IV. Danì a poplatky 845 327 1 172
A.V. Ostatní náklady 27 812 1 319 29 131
A.VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rez. 0 29 986 29 986 bez odpisù
A.VII. Poskytnuté pøíspìvky 155 0 155
A. CELKEM NÁKLADY 191 189 86 277 277 466 250 952
C. Výsledek hospodaøení pøed zdanìním -71 539 89 028 17 489 37 905

Daò z pøíjmù 20 674 20 674 18 500
D. Výsledek hospodaøení po zdanìní -71 539 68 354 -3 185 19 405

Komentáø: Hospodaøení 2019 dosáhlo úèetní ztráty 3,2 mil. Kè. Proti roku 2018 došlo k sní-
žení celkové ztráty o 0,4 mil. Kè.
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Pøehled o vývoji majetku obce (v tis. Kè) – tzv. rozvaha

Položka Pohyb
v letech
2009 až

2017

Stav
k 31. 12.

2017

Pohyb
v roce
2018

Stav
k 31. 12.

2018

Pohyb
v roce
2019

Stav
k 31. 12.

2019

Nárùst
19/18 v %

Aktiva
Dlouh. nehmotný
majetek

817 1 670 0 1 670 0 1 670 100,0 %

Dlouh. hmotný majetek 114 470 1 476 469 3 630 1 480 099 57 597 1 537 696 103,9 %
Dlouhod. finan. majetek 2 000 2 000 0 2 000 0 2 000 100,0 %
Oprávky k dlouh.
majetku

260 618 664 061 30 259 694 320 30 348 724 668 104,4 %

Dlouh. majetek celkem -143 331 816 078 -26 629 789 449 27 249 816 698 103,5 %
Zásoby 3 016 4 585 -759 3 826 301 4 127 107,9 %
Pohledávky 915 507 926 905 121 612 1 048 517 125 428 1 173 945 112,0 %
Krátk. finanèní majetek 99 717 189 018 30 288 219 306 -10 389 208 917 95,3 %
Jiná aktiva celkem 335 3 118 -349 2 769 -768 2 001 72,3 %
Krátk. majetek celkem 1 018 575 1 123 626 150 792 1 274 418 114 572 1 388 990 109,0 %
AKTIVA CELKEM 875 244 1 939 704 124 163 2 063 867 141 821 2 205 688 106,9 %
Pasiva Pohyb

v letech
2009 až

2017

Stav
k 31. 12.

2017

Pohyb
v roce
2018

Stav
k 31. 12.

2018

Pohyb
v roce
2019

Stav
k 31. 12.

2019

Nárùst
19/18 v %

Vlastní jmìní 30 669 1 042 187 -7 803 1 034 384 -1 252 1 033 132 99,9 %
Výsledek hospodaøení -21 156 7 531 8 239 15 770 1 719 17 489 110,9 %
Vlastní zdroje 9 513 1 049 718 436 1 050 154 467 1 050 621 100,0 %
Rezervy -6 244 0 0 0 0 0 -
Krátkodobé závazky 867 303 881 844 117 019 998 863 139 642 1 138 505 114,0 %
Bankovní úvìry 0 0 0 0 0 0 -
Jiná pasiva 4 672 8 142 6 708 14 850 1 712 16 562 111,5 %
Cizí zdroje 865 731 889 986 123 727 1 013 713 141 354 1 155 067 113,9 %
PASIVA CELKEM 875 244 1 939 704 124 163 2 063 867 141 821 2 205 688 106,9 %

Komentáø: Hodnota dlouhodobého movitého a nemovitého majetku obce se v roce 2019
zvýšila v dùsledku investic o 57,6 mil. Kè pøi celkové hodnotì 1 537,7 mil. Kè. V souhrnu s ne-
hmotným majetkem a po odeètení odpisù èiní dlouhodobý majetek celkem 816,7 mil. Kè; dlou-
hodobý finanèní majetek ve výši 2 mil. Kè se skládal z akcií spoleènosti Matana, a. s.; stav
pohledávek v krátkodobých aktivech se meziroènì zvýšil o 125,4 mil. Kè. Celkový aktuální ma-
jetek (aktiva) obce èiní 2 205,7 mil. Kè. Vlastní jmìní obce v pasivech se snížilo o 1,3 mil. Kè.
Krátkodobé závazky se zvýšily o 139,6 mil. Kè. Výsledek hospodaøení je 17,5 mil. Kè pøed zdanì-
ním. Pasiva jsou uvádìna ve své podobì pøed zdanìním.
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X. Zpráva auditora
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Základní informace o ŽOP
Sídlo: Maiselova 18, 110 00 Praha 1
tel.: 224 800 812–13
fax: 222 318 664
e-mail: sekretariat@kehilaprag.cz
www.kehilaprag.cz
bankovní spojení: Èeská spoøitelna, Praha 4, è. úètu: 1936531399/0800
IÈO 00445258
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