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I. Úvodní slovo pøedsedy
Vážení pøátelé, milí èlenové obce,
kdyby to bylo možné, o minulém roce, tak silnì
poznamenaném pandemií, bych nejradìji nepsal.
Nebyl ani veselý, ani pøíjemný. Rád bych s pietou
pøipomnìl nìkolik klientù Domova sociální péèe na
Hagiboru, které jsem znal a kteøí žel nepøekonali
zákeønou infekèní nemoc. Pravdìpodobnì budeme
také dlouho vzpomínat na mimoøádný stres pracovníkù Hagiboru, kdy byla velká èást peèovatelù
z dùvodu covidu-19 vyøazena z práce. Školáci
i rodièe budou asi rovnìž dlouho vzpomínat na
dobu, kdy dìti trávily školní èas pøed obrazovkou
poèítaèe a rodièe byli nezøídka nuceni pracovat
pouze z domova. Pøíjemný šok z odhalené krásy
prázdného mìsta moc dlouho nevydržel, zaèaly
nás lekat dùsledky zavøených památek. Doufali
jsme, že vše zlé brzo pomine, a bohužel nám
nezbývá než doufat i nadále.
Na druhé stranì píšu o loòském roce zároveò
rád. Pøinesl totiž dosud nebývalou míru solidarity
a porozumìní. Velký poèet dobrovolníkù pomáhal nejenom v sociálním oddìlení pøi rozvozu
lékù, roušek a obìdù, ale i pøi velice nároèné péèi na Hagiboru, a to vèetnì služeb na uzavøeném covidovém oddìlení. Bez jejich úèasti by Hagibor situaci nezvládl. Pøipomenout je
tøeba i významnou pomoc Èeského èerveného køíže. Mimoøádná byla také ochota øady
èlenù i pøíznivcù pøispìt na zvýšené náklady našich sociálních služeb finanènì. Bez pomoci
a podpory dárcù bychom museli daleko více èerpat z rezerv, nebo omezovat rozsah èi kvalitu péèe. Všem dobrovolníkùm a dárcùm patøí velké podìkování.
Ekonomické výpadky pøíjmù z turistického ruchu i z komerèních nemovitostí byly
a dosud jsou vysoké. Nelze pominout mimoøádnì dùležité dotace státních i mìstských
institucí na èinnost našich sociálních služeb, jejichž celková výše výraznì pøispìla k relativnì malé ztrátì ve výsledku našeho hospodaøení. Stejnì nezbytnou podmínkou bylo
i zavedení úsporných opatøení. Ta se dotkla i nìkterých našich zamìstnancù, služeb èi spoleèenských aktivit a naštìstí byla vìtšinou pøijata s porozumìním. Za to všem upøímnì
dìkujeme.
Události minulého roku se bez vìtších zmìn pøelily do roku letošního. Protipandemická
opatøení jsou dosud v platnosti, naše památky jsou stále bez návštìvníkù, ekonomické
dopady pandemie i nadále sužují nás i naše nájemce, stále nosíme respirátory, organizujeme oèkování, podstupujeme testy... Všichni však doufáme, že Praha bude opìt plná
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turistù, naši nájemci budou prosperovat, budeme se moci bez obav a omezení scházet, slavit, navštìvovat synagogy i naše spoleèenské prostory. Tìším se, že se nebudeme scházet
jenom prostøednictvím monitorù, a doufám, že dokonce i takové formální setkání, jako je
shromáždìní èlenù, bude pøíjemnou a radostnou pøíležitostí potkat se opìt osobnì.
Všem pøeji mnoho zdraví.
František Bányai
Praha, duben 2021

Pokládání Stolpersteinù (kamenù zmizelých),
10. 6. 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. Podporuje
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 netoleranci
a chrání památku židovských obìtí.
V roce 2020 bylo k 31. prosinci evidováno 1505 øádných èlenù (z toho 683 mužù a 822
žen), 241 nositelù mimoøádného statusu (z toho 110 mužù a 13 žen) a 6 hostù (z toho 3 muži
a 3 ženy).
Prùmìrný vìk èlenù se v posledních letech stabilizoval: u mužù je 50 rokù (u nositelù mimoøádného statusu 47, u hostù 44 let), u žen 55 let (u nositelek mimoøádného statusu 53,
u hostù 44 let).
V posledních letech také nedochází k výraznìjší zmìnì celkového poètu èlenù.
Pokles poètu èlenù o 11 odpovídá 0,7 % z jejich celkového poètu. Nárùst poètu nositelù
MS o 5 odpovídá 2 % a svìdèí o setrvalém zájmu o tento druh èlenství v ŽOP. Prùmìrný vìk
èlenù ani nositelù MS se nemìní.
V budoucnu lze poèítat s vìtším nárùstem poètu èlenù, jejichž rodným jazykem není
èeština.

Pøedvolební shromáždìní èlenù
Na nedìli 18. øíjna 2020 bylo naplánováno pøedvolební shromáždìní èlenù ŽOP v jídelnì Šalom v budovì židovské radnice. Z dùvodu opatøení vlády, které zakazovalo hromadné akce
ve vnitøních prostorách v poètu vyšším než 10 osob, se však nemohlo uskuteènit. Jako urèité východisko byl zvolen online pøenos na odkazu https://golem.kehilaprag.cz/shromáždìní/. Ten probìhl bez úèasti publika, komisí, hostù, volebních kandidátù na funkce v Reprezentaci ŽOP, její Revizní komisi a dále v orgánech Federace židovských obci v ÈR, ale
pøesto se mohli zájemci ze svých domovù pøes internet seznámit se zprávou o hospodaøení
ŽOP èi zprávou Revizní komise.
V sále radnice se sešli 18. øíjna pøedseda ŽOP František Bányai, první místopøedsedkynì
ŽOP Eva Lorencová, druhý místopøedseda Tomáš Pasternak a za Revizní komisi Ester
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Karasová. Technickou stránku pøenosu zajišťovali Vladimír Sonntag, David Kumermann
a Petr Koláø.
V úvodu zaznìla pøedem natoèená zdravice velvyslance státu Izrael Daniela Merona. Vyslovil lítost, že se nemohl sejít s našimi èleny osobnì, pøipomnìl, že i jeho zemì se potýká
s pandemii covidu-19, a vyjádøil nadìji, že situaci, která je i výzvou pro vìdce obou našich
zemí, spoleènì zvládneme.
Zevrubnou zprávu o hospodaøení ŽOP za rok 2019, ale i za ten souèasný prezentoval
pøedseda ŽOP František Bányai. V úvodu informoval o tom, jaká je aktuální situace v Lauderových školách, školkách, jak funguje a pomáhá potøebným sociální oddìlení, jaký je režim
v Penzionu Charlese Jordana a v DSP Hagibor.
Informoval také o zredukovaných kulturních, náboženských a spoleèenských akcích poøádaných na obci. Zprávu o hospodaøení ŽOP za rok 2019 si zájemci mohli prostudovat na
webových stránkách ŽOP nebo si ji vyzvednout v tištìné formì v sekretariátu ŽOP.
Pøedseda František Bánayi konstatoval, že rok 2019 byl pro obec rokem úspìšným, výnosy èinily témìø 295 mil. Kè, z èehož výnosy z vlastní hospodáøské èinnosti tvoøily 59 %.
Když se podíváme na strukturu výnosù z vlastní èinnosti, kde 52 % tvoøí nájemné z nemovitostí mimo ŽMP, 22 % vstupné do Staronové synagogy a 23 % nájemné z objektù ŽMP, domyslíme si, jak se letošní pandemie s dramatickým poklesem zahranièního turistického ruchu, zavíráním restaurací, hotelù a kulturních objektù negativnì projevila na pøíjmu ŽOP,
která tyto nemovitosti a prostory pronajímá a musela dramaticky snížit nájemné, aby nájemci neodešli a obci nevznikly naopak náklady s údržbou. Návštìvnost Staronové synagogy a Židovského muzea v Praze klesla až o 80 %, v dobì úplného uzavøení byla dokonce nulová. Lepší zprávou je skuteènost, že výpadek pøíjmù z komerèní èinnosti byl do urèité míry
kompenzován nárùstem dotací a darù (30 % od Claims Conference – domácí peèe, 20 %
Ministerstvo práce a sociálních vìcí ad.). Celkové náklady a investice ŽOP v roce 2019 èinily 305,5 mil. Kè, z èehož nejvìtší položkou byly výdaje do sociální oblasti (DSP Hagibor
ad.), péèe o památky a náklady na Lauderovy školy.
Zprávu Revizní komise pøeèetla Ester Karasová.
Na zprávu o hospodaøení a zprávu revizní komise navázaly informace o pøipravovaných
volbách do orgánù ŽOP a FŽO. S kandidáty do voleb 2020 se mohli èlenové obce seznámit
v brožuøe Seznam kandidátù, která byla umístìna v interní èásti webových stránek ŽOP.

Volby do orgánù ŽOP 2020
Dùležitou událostí roku 2020 byly 13. prosince 2020 volby do orgánù ŽOP. Volby probìhly
v souladu s platnými Stanovami ŽOP, schválenými 11. listopadu 2008, a Volebním øádem
ŽOP, schváleným 14. kvìtna 2010.
Volit bylo možno korespondenènì, nebo prezenènì. Korespondenèní možnosti využilo
299 volièù, prezenèní 111, celkem se tedy voleb zúèastnilo 410 èlenù. Za èleny Reprezentace ŽOP bylo zvoleno prvních 24 kandidátù, za èleny Revizní komise ŽOP byli zvoleni
4 kandidáti.
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Na následné první ustavující schùzi nové Reprezentace ŽOP byl 17. prosince 2020 za pøítomnosti notáøe zvolen pøedsedou Židovské obce v Praze František Bányai, první místopøedsedkyní Eva Lorencová a druhým místopøedsedou Tomáš Pasternak, èleny vedení pak
Ester Karasová a Tomáš Taussig, virilními èleny zùstávají tajemník Michal Borges a vrchní
pražský rabín David Peter.
Souèasnì probìhla volba do orgánù Federace židovských obcí ÈR, kde pražskou obec
reprezentuje 16 zástupcù.

Dotované spolky
V roce 2020 pøispìla ŽOP finanènì na èinnost tìchto spolkù, organizací a skupin:
n dìtské divadlo,
n Besamim,
n Rafael Institut,
n Chinuch,
n Moishe House,
n koordinátor mládeže (Federace židovských obcí),
n tábory pro dìti (Federace židovských obcí).

Lauderovy školy pøi ŽOP
Také v roce 2020 dotovala ŽOP
významným zpùsobem èinnost
Lauderových škol (26 % rozpoètu
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. VýDistanèní výuka
uka na všech vzdìlávacích stupních probíhá podle vlastního školního vzdìlávacího programu Le chajim, vycházejícího z rámcových vzdìlávacích programù
pro pøedškolní, základní a gymnaziální vzdìlávání, navíc obohacených o židovskou výchovu
a hebrejštinu. Na jaøe 2020 byla zdárnì dokonèena nákladná rekonstrukce budovy – pøístavba 4. patra. Na konci roku 2020 bylo v MŠ, ZŠ a v gymnáziu Lauderových škol 386 žákù
a studentù.
Strana 6

Výroèní zpráva za rok 2020

Nadaèní fond Marty Chodìrové
Tento nadaèní fond pøi Židovské obci v Praze byl založen roku 2019.
Finanèní prostøedky fondu jsou urèeny pro podporu a zajištìní potøeb pro dùstojný život
dìtí z širší židovské komunity, které jsou zdravotnì nebo sociálnì znevýhodnìny nebo
ohroženy sociálním vylouèením a hmotnou nouzí a situace rodiny nedovoluje toto znevýhodnìní dostateènì kompenzovat a zajistit dítìti standardní životní podmínky.
Prostøedky z fondu jsou pøidìlovány na základì žádosti, kterou obdrží èlenové komise.
Zájemci o pøíspìvek žádají o podporu prostøednictvím jedné z tìchto organizací: Židovská
obec v Praze – sociální oddìlení, Lauderovy školy, Bejachad, z. s., vedení skautského oddílu Tuvja a vedení židovské komunity Bejt Simcha.
Celkovì bylo v roce 2020 fondu pøedloženo 21 žádostí prostøednictvím sociálního oddìlení ŽOP a Lauderových škol. Finanèní podporu obdrželo 14 dìtí.

Èlenové statutárních orgánù a vedení ŽOP
V roce 2020 pracovali ve vrcholných orgánech ŽOP tito pøedstavitelé:
Pøedseda – statutární zástupce obce
František Bányai
Vedení – plní roli obecní exekutivy
pracovalo do voleb ve složení:
František Bányai, pøedseda
Eva Lorencová, první místopøedsedkynì
Tomáš Pasternak, druhý místopøedseda
Michal Borges, tajemník
Jiøí Pacovský
David Peter, vrchní pražský rabín

Po volbách:
František Bányai, pøedseda
Eva Lorencová, první místopøedsedkynì
Tomáš Pasternak, druhý místopøedseda
Michal Borges, tajemník
David Peter, vrchní pražský rabín
Ester Karasová
Tomáš Taussig

V roce 2020 se vedení sešlo na dvanácti øádných schùzích.
Reprezentace – je volena jednou za ètyøi roky, po shromáždìní èlenù je nejvyšším orgánem obce a plní roli obecního parlamentu. Jednání jsou èlenùm obce pøístupná, termíny
jsou uveøejnìny na webové stránce obce.
V roce 2020 pracovala reprezentace ŽOP ve složení:
Do voleb:
Jozef Braun
František Bányai
Jiøí Daníèek
Ivan Berkoviè
Martin Jelínek
David Bohbot
Ivana Jureèková
Marek Bouda
Daniel Köppl

Pavel Král
Tomáš Kraus
Šimon Krýsl
Petr Kuèera
Eva Lorencová
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Kateøina Moravcová
Jiøí Pacovský
Vida Neuwirthová
Tomáš Pasternak
Leo Pavlát
Jan Roubínek
Zuzana Skálová
Tomáš Schäfer
Zuzana Veselá
Michaela Vidláková
Virilní èlenové:
Michal Borges, tajemník
David Peter, vrchní pražský
rabín

Po volbách:
František Bányai
Tomáš Büchler
Ivana Hrubá
Martin Jelínek
Ester Karasová
Michal Klíma
Eva Kosáková
Tereza Kotláriková
Pavel Král
Tomáš Kraus
Šimon Krýsl
Petr Kuèera
Eva Lorencová

Marta Malá
Vida Neuwirthová
Jiøí Pacovský
Tomáš Pasternak
Leo Pavlát
Jan Roubínek
Jindøich Svátek
Tomáš Taussig
Zuzana Veselá
Michaela Vidláková
Dominika Weiss Hošková
Virilní èlenové:
Michal Borges, tajemník
David Peter, vrchní pražský rabín

V roce 2020 se uskuteènilo sedm øádných jednání reprezentace za úèasti èlenù revizní komise (do voleb šest, po volbách jedno).
Revizní komise
V roce 2020 pracovala Revizní komise ŽOP ve složení:
Do voleb:
Ester Karasová, pøedsedkynì
Michal Dostál
Otto Herman
Petra Jureèková
Jana Kosáková
Tamara Pavlíèková
Tomáš Taussig

Po volbách:
Otto Herman
Jaroslav Nìmec
Zdenìk Racek
Vít Šlechta

Synagogy a další turistická centra ve správì ŽOP
navštìvované turisty
Turistický provoz v památkách pøímo spravovaných ŽOP byl velmi citelnì poznamenán koronavirovou pandemií, která zpùsobila výrazný propad v návštìvnosti a s ním související fatální
propad v tržbách za vstupné. Vzhledem k tomu, že pøíjmy z turistického ruchu tvoøí znaèný podíl na pøíjmech ŽOP, mìl tento deficit výrazný vliv i na hospodaøení ŽOP v roce 2020.
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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. V roce 2020 byla z dùvodu epidemie koronaviru a s ní souvisejících omezení otevøena pouze v období od 1. ledna do 12. bøezna, poté od 25. kvìtna do 11. øíjna, a nakonec
velmi krátce od 3. do 17. prosince (ve zkrácené otevírací dobì). Bìhem celého roku si pøišlo synagogu prohlédnout pouze 64 620 platících návštìvníkù, což je ve srovnání s pøedchozím rokem pokles o 77 %.

Jeruzalémská synagoga
Jeruzalémská synagoga byla v roce
2020 pøístupná veøejnosti od 25. kvìtna do 11. øíjna (oproti pùvodnímu
plánu, který poèítal s provozem
od poloviny bøezna do konce roku).
Návštìvnost synagogy se v roce
2020 snížila oproti roku pøedchozímu o 82 % a celkem si ji prohlédlo
9730 návštìvníkù. Bìhem sezony
probìhly ètyøi komentované prohlídky, kterých se zúèastnilo 221
návštìvníkù. Tyto prohlídky byly
doplnìny o varhanní intermezzo
v podání varhaníka Václava Petera.
I v roce 2020 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 byla v synagoze
prezentována pouze jedna krátkodobá výstava, která zde byla umístìna
po celou dobu, kdy byla synagoga pøístupná veøejnosti – „Schalekovi, støedoevropská
rodina“.
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Starý židovský høbitov na Žižkovì
a historická mikve
Obì památky byly v roce 2020 uzavøeny s výjimkou obèasných komentovaných prohlídek.

Koncerty a kulturní akce v Jeruzalémské synagoze
V roce 2020 pokraèoval již sedmým rokem cyklus varhanních koncertù, kde se pøedstavila
celá øada èeských varhaníkù: zaèátek cyklu byl posunutý až na èerven a zahájila jej varhanice Jitka Chaloupková spolu s Václavem Peterem (17. èervna), Ondøej Mucha a Anna Muchová (8. èervence), Irena Chøibková (26. srpna), Drahomíra Matznerová (9. záøí). Další plánované koncerty varhaníka Josefa Kšici (14. øíjna) a Václava Petera spolu s trumpetistou
Tomášem Hrbáèkem a violoncellistkou Dominikou Weiss Hoškovou byly z dùvodu pandemie zrušeny.
Pravidelné veèerní komentované prohlídky v Jeruzalémské synagoze s krátkým hudebním vystoupením varhaníka Václava Petera se konaly ve ètvrtek v termínech – 24. èervna,
30. èervence, 27. srpna a 24. záøí.
Svátky svìtel v Jeruzalémské synagoze se v roce 2020 z dùvodu pandemie nekonaly.

Dny evropského kulturního dìdictví
V rámci Dnù evropského kulturního dìdictví probìhla v záøí 2020 komentovaná prohlídka židovského høbitova v Radlicích.

Den židovských památek
Z dùvodu pandemie covidu-19 se v roce 2020 Den židovských památek nekonal.

Starý židovský høbitov na Žižkovì
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III. Obecní noviny
V roce 2020 pokraèovalo vydávání interního neprodejného tisku Obecní noviny urèeného
èlenùm ŽOP; vyšlo jedenáct øádných èísel. Noviny vycházejí jak v tištìné, tak v elektronické 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 informacemi o spoleèenském dìní a pøipravovaných akcích pøispívají Obecní noviny k vìtší informovanosti a ke zkvalitnìní komunikace mezi èleny ŽOP.
V roce 2020 byla velká èást informací vìnována aktuálním zprávám souvisejícím s pandemií covidu-19, informacím o opatøeních ŽOP v dobì pandemie a pravidelným informacím
lékaøù DSP Hagibor k epidemiologické situaci.
V roce 2020 nadále vycházela dvojstrana vìnovaná informacím z Lauderových škol, kterou pøipravoval Petr Karas a Irena Poláková. Pravidelnì vycházely zprávy z rabinátu. Pokraèovaly úvahy vrchního rabína Efraima K. Sidona (Pravá a levá ruka, Ke svátku stromù,
Loutkový purim, I to je k dobrému, Dar rozumu, Bezdùvodná zášť a její konce, Hospodin je
mým svìtlem, Covidové trauma, Svìtlo na konci tunelu). Pozornost byla vìnována 100.
výroèí narození skladatele Gideona Kleina a 50. jahrzeitu bývalého vrchního zemského
rabína Dr. Richarda Federa.
Ètenáøi byli informováni o ocenìní prof. Felixe Kolmera medailí Za zásluhy v diplomacii,
ocenìní Lisy Mikové spolkovým køížem Za zásluhy za její úsilí o èesko-nìmecké usmíøení
a za stejnou aktivitu obdržel Toman Brod záslužný køíž se stuhou Záslužného øádu Spolkové
republiky Nìmecko. Ètenáøi se též doèetli o vítìzství zamìstnance DSP Hagibor Františka
Kotila v národní soutìži sociálních služeb „Peèovatel roku 2019“. ON pøinesly informaci
o tom, že zástupci ŽOP pøevzali od Technické správy komunikací hl. m. Prahy dlažební kostky, které byly identifikovány jako vyrobené z židovských náhrobních kamenù. Kostky byly
umístìny v prostoru výstavy v Jeruzalémské synagoze. Souèasnì ON informovaly o pokládání dalších kamenù zmizelých, tzv. Stolpersteinù v Praze a v dalších 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 Èernínském paláci v Praze „Nadání je touha“, vìnované odkazu umìlkynì a pedagožky Friedl
Dicker-Brandeisové a jejích terezínských žákù.
Ètenáøi se dozvídali o aktivitách Veøejnì prospìšného spolku pro podporu osob dotèených holocaustem, který dotuje sociální a zdravotní služby ŽOP.
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 dobrovolníky
SO (Daniel Šebek, Anežka Šmejcká, Jana Veselá, Ilona Voldøichová, Ester Arndtová, Tomáš Schäfer, Radana Klingerová, Dana Váchová, Ludmila Topinková, David, Olga KolároStrana 11
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vá). Ètenáøi se také dozvìdìli, že pan Petr Brandeiský, èlen ŽOP, byl ocenìn mìstskou èástí Praha 10 za všestrannou dobrovolnickou èinnost.
V rubrice Osudy byly uveøejnìny vzpomínky Heleny Vovsové, PhDr. Heleny Sofrové,
Dity Hajné, Dity Krausové, Edity Katzové a vzpomínka na Roberta Kleina. ON pøinesly dále
vzpomínku na Artúra Grünnzweiga, zvaného Bubi, na Jana Bocka, Luboše Dobrovského
a Viktora Wellemína.
Širokou škálu informací a novinek zprostøedkovaly ètenáøùm rozhovory s osobnostmi ze
sociální, náboženské a kulturní oblasti: s Malkou Kalchaim, rebecin a hereèkou, s varhaníkem Václavem Peterem o koncertech v Jeruzalémské synagoze, s koordinátorkou Tøígeneraèního centra Martou Polakovièovou o plánech centra do budoucnosti.
Ètenáøi byli rovnìž informováni o hospodáøském výsledku ŽOP za pøedešlý rok 2019.
V roce 2020 Obecní noviny pokraèovaly ve zprostøedkování vzpomínek Alexandra Goldscheidera, pøinesly další povídky z židovského prostøedí z pera Arnošta Goldflama (Povídky
o mamince), Zuzany Peterové (Kukátko, Letní techtle mechtle, Naše (ne)vìrné milování),
Františka R. Krause (Povídky ze Svrabové ètvrti), Jaroslava Krause (Støepy vzpomínek), Miroslava Adamce (Hotel a my), Jany Herrmannové (Dopis velikánùm, Paskøivci, Ekologická
lekce), Evy Frantinové (Zapøená jízda), Petra Eidlera (Pøípad Aleny Struskové), Josiho Kleina Haleviho (Dopisy pøes zeï), Rut Sidonové (Bobøí hrad, Jelení král, Poklad na Uhlíkovském
potoce, Kam chodí slunce, nepotøebujete doktora) a Vladimíra Kolára (Ofnerovi. Osudy).
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. Šéfredaktorem byl Petr Balajka.

Káva o ètvrté – moderátor Jan Neubauer a Svìtlana Witowská
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IV. Kulturní a spoleèenské akce, oslavy
židovských svátkù, pietní akty, významné
návštìvy
Kulturní a spoleèenské akce, oslavy židovských
svátkù
n

n

n

V roce 2020 pokraèovaly – z dùvodu pandemie omezenì – diskusní poøady Káva o ètvrté, které
se uskuteènily pouze pìtkrát. Termíny byly pøizpùsobeny vládním
hygienickým opatøením, dále
možnostem hostù a pøednášejících i židovskému kalendáøi. Hosty v roce 2020 byli: Svìtlana Witowská, televizní moderátorka,
Bolek Polívka, herec a autor divadelních her a majitel divadla, Mgr. Káva o ètvrté – Bolek Polívka
Tereza Matìjèková, Ph.D., jejímž
oborem je filozofie a religionistika, Jan Vodòanský, herec, zpìvák, spisovatel, autor textù, kabaretiér a lidový filozof, Marek O. Vácha, knìz, teolog, pøírodovìdec, pedagog, spisovatel, skaut a pøednosta Ústavu etiky a humanitních studií 3. lékaøské fakulty UK.
V roce 2020 byly v prvních mìsících roku v rámci projektu „Tvùrèí balkon“ realizovány
kulturní akce v kavárnì Na balkonì:
– 13. ledna – vernisáž výstavy Marcely Pušové Svìtlo záøí ve tmì;
– 23. ledna – modistka Daniela Veselá: Co se nosilo a nosí na hlavì?; moderovala Zuzana Peterová;
– 12. bøezna – vernisáž výstavy Damiana Jirouta Cesty spontaneity;
– 3. záøí – vernisáž autorské retrospektivní výstavy obrazù Lojzy Štyndla.
V roce 2020 byly novì v Penzionu Charlese Jordana realizovány pravidelnì (pokud to
dovolila pandemie) rozmanité kulturní a diskusní akce:
– Hovory na pøání s hosty – Dr. Radek Roule, øeditel DSPH (14. èervence); Helena Becková (8. záøí); moderovala Ruth Sidonová;
– Køeslo pro hosta s podtitulem Poznejte zajímavé lidi dnešní doby – Ing. Jindøiška Váchalová, cestovatelka (25. února); Eva Frantinová a Karel Sýs (30. èervna); Marie
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Saudková (28. èervence); Ing. Pavel Hoøák, diplomat a obchodní rada (25. srpna); homeopatka Jana Vohryzková (29. záøí); moderovala Ruth Sidonová;
– Kukátko do života s podtitulem Beseda se zajímavými lidmi – Mgr. Václav Peter, varhany ve sv. Vítu (20. února); JUDr. Vladimír Èermák (11. èervna); astroložka Lucie
Èedíková (9. èervence); Lenka Šilhanová: Moje zvíøecí rodina (4. srpna); JUDr. Dana
Øímanová (1. záøí); moderovala Ruth Sidonová;
– Koncert na dvoreèku – Ivan Klánský hraje a vypráví (2. èervence); Olga Anna Markowitz – zpìv a Václav Peter – klavír (27. srpna); Koncert tøí generací violoncellistù rodiny Hoškù Weissù (15. záøí).
Výstavy
– 18. února – vernisáž autorské retrospektivní výstavy obrazù Lojzy Štyndla;
– 2. èervna – vernisáž výstavy obrazù JUDr. Dany Øímanové;
– 17. záøí – vernisáž výstavy Jany Dubové: Kouzlo tvorby.
n 9. ledna – pøednáška prof. MUDr. Ivana Rektora, CSc.: Celoživotní dopad
extrémního stresu na lidský mozek;
moderovala Marta Malá, pøednášku
uspoøádal Nadaèní fond obìtem
holocaustu;
n 9. února – ve velkém sále ŽOP: muzikál Šumaø na støeše v podání dìtského souboru Talent Company;
n 8. bøezna – Purim pro dìti – dìti z Divadla Feigele pøedvedly purimové divadlo, pìvecký soubor Heleny Divec- Talent Company. Šumaø na støeše
ké zazpíval nìkolik purimových písní
a na závìr byla velká soutìž masek s klaunem Alešem;
n 9. bøezna – purimová veèerní oslava pro dospìlé s názvem Purim kabaret s bohatým
programem. Byla to jedna z posledních akcí, která se konala pøed zavedením opatøení
v souvislosti s pandemií koronaviru. Veèer zahájil vrchní pražský rabín David Peter, který
osvìtlil význam svátku. Nejvìtším purimovým lákadlem byl nový purimšpíl: Purimtaškaøice v podání dìtského Divadla Feigele Vidy Neuwirthové. Všichni hráli s plným nasazením a herci sklidili zasloužený potlesk. Do spektakulárního svìta barevných svìtel a magických obruèí zavedla diváky Miss Revu. Poté zahrála skupina Mantaban tradièní èeské a moravské lidové skladby a následovalo vystoupení mladé saxofonistky Tami Taussig. Milým bodem programu bylo vystoupení pìti èlenek Baletní akademie Adély Pollertové, klaun Bailo pøedvedl krkolomnou akrobacii na žebøíku, žonglování a balancování
a o další hudební vystoupení se postaralo trio Nina Rosa Band se zpìvaèkou a houslistkou Ninou Marinovou. Závìr patøil jazzovému triu se zpìvaèkou Petrou Ernyeiovou, která také diváky celým veèerem provázela.
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Pravidelné oslavy židovského svátku Chanuka se v roce 2020 z dùvodu
pandemie konaly trochu jinak. FŽO
zkoordinovala zapalování chanukie
napøíè celou republikou a tohoto nápadu zapalování svíèek, byť jen prostøednictvím zoomu, se zúèastnila
i Židovská obec v Praze. Chanukový
program s pøedstihem pøipravila
Vida Neuwirthová s dìtmi z Divadla
Feigele a bylo možné ho sledovat na Chanuka ve Vysoké synagoze
zoomu. Jako host se zúèastnil i Jiøí
Lábus.

Pietní akce
n

n

n

n

27. ledna uspoøádal Nadaèní fond obìtem holocaustu ve spolupráci s Federací židovských obcí v ÈR a Senátem Parlamentu ÈR již popatnácté setkání v Senátu u pøíležitosti
Dne památky obìtí holocaustu a pøedcházení zloèinùm proti lidskosti. Úvodní slovo místo neèekanì zesnulého pøedsedy Senátu Jaroslava Kubery pøeèetl po minutì ticha Jiøí
Oberfalzer. Následovalo vystoupení pøedsedy Poslanecké snìmovny Radka Vondráèka.
Za romskou komunitu promluvila øeditelka Muzea romské kultury v Brnì Jana Horváthová. Dále se k øeènickému pultu postavil pøedseda Správní rady NFOH Michal Klíma. Jako
pamìtnice promluvila bývalá vìzeòkynì vyhlazovacího tábora v Auschwitzu-Birkenau
Eva Pokorná. Závìreèné slovo patøilo tajemníkovi FŽO v ÈR Tomáši Krausovi. O hudební
vložku se postarali Jiøí Hošek (klavír a violoncello) a Dominika Weiss Hošková.
27. ledna byl u pøíležitosti Mezinárodního dne památky obìtí holocaustu a pøedcházení
zloèinùm proti lidskosti uspoøádán ve spolupráci s Židovským muzeem v Praze koncert
v Maiselovì synagoze, kde zaznìly skladby Ervína Schulhoffa a Antonína Dvoøáka v podání Zemlinského kvarteta a hostù Dominiky Weiss Hoškové (violoncello) a Jiøího Pinkase (viola).
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. Tryznu uspoøádanou Terezínskou iniciativou zahájil její pøedseda Michal Stránský, který zapálil také svíce, za
pøeživší promluvila Jana Urbanová. Závìreènou modlitbu pøednesl vrchní zemský rabín
Karol E. Sidon.
21. dubna se konala ve spoleèenském sále ve 3. poschodí židovské radnice online vzpomínka na obìti genocidy Židù Jom ha-šoa 5780 (2020). Úvodní slovo pronesl pøedseda
ŽOP František Bányai, který rovnìž zapálil šest svící za mrtvé. Následnì herci Marie
Štípková a Hynek Chmelaø pøipomnìli chlapce z terezínského ghetta, kteøí vydávali èasopis Vedem, zarecitovali básnì, které v tomto èasopise vyšly, a pøeèetli vybraná jména
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z šesti milionù Židù zavraždìných bìhem šoa. Vrchní zemský rabín Karol E. Sidon pøednesl modlitbu za mrtvé a na závìr zazpívala Vida Neuwirthová hymnu státu Izrael.
Odpolední akce veøejného ètení jmen obìtí holocaustu, poøádaná Institutem Terezínské
iniciativy a Nadaèním fondem obìtem holocaustu, se konala z dùvodu pandemie poprvé
virtuálnì.
14. èervence se v náhradním termínu konala vzpomínková akce Památníku ticha. Setkání, pøipravené ve spolupráci s Institutem terezínských skladatelù, Židovskou obcí v Praze, Nadaèním fondem obìtem holocaustu, Terezínskou iniciativou a Židovským muzeem v Praze, zahájil øeditel Památníku ticha Pavel Štingl. Proslovy pøednesli ministr zahranièních vìcí Tomáš Petøíèek a ministr kultury Lubomír Zaorálek, skladby nejen terezínských autorù pøedneslo Benewitzovo kvarteto, celé setkání moderovala Halka
Tøešòáková.
29. listopadu se konala na Novém židovském høbitovì pravidelná tryzna za zahynulé na
lodi Patria. Akce se úèastnil izraelský velvyslanec Daniel Meron. Tryzna byla rovnìž pøenášena pøes internet. Novinkou bylo vystoupení dìtí z Lauderových škol, které pøedèítaly úryvky ze vzpomínek pøímých úèastníkù. Vrchní zemský rabín Karol E. Sidon na závìr
pronesl modlitbu.

Setkání v Senátu u pøíležitosti Dne památky obìtí holocaustu a pøedcházení
zloèinùm proti lidskosti
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V. Zpráva o èinnosti jednotlivých
oddìlení ŽOP
1. Rabinát
Do pùsobnosti rabinátu patøí: zabezpeèování veškerých náboženských aktivit ŽOP, organizování svátkù, vedení matriky židovských sòatkù a další dokumentace a vydávání pøíslušných potvrzení, dohled nad náboženskou výchovou a výukou èlenù ŽOP (pravidelná výuka
náboženství v midraši i nepravidelné kurzy), 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 synagog, 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 potravin pro potøeby èlenù
ŽOP i za fungování Nového židovského høbitova a Starého židovského høbitova na Žižkovì.
Rabinát vydává mìsíèní pøílohu Obecních novin Rabínské listy. Souèasnì probíhají
v midraši ŽOP on-line pravidelné pøednášky, jako je úvod do judaismu, Gemara, Halacha,
Mišna, Maharal. Probíhají také pøípravy na bar a bat micva.
Vrchní pražský rabín: David Peter
Vedoucí rabinátu: Lior Sharafi
Rabíni: Menachem Kalchheim (odpovìdný za kašrut), Karol E. Sidon
Sekretáøka rabinátu: Dagmar Dushinsky
Koordinátor kašrutu: 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, Marcela Horvátová, Eva
Koèová, Milan Walter
Balanit v mikve: Dagmar Dushinsky, Marta Polakovièová, Eva Koèová
Šámesové: Andrej Weissman (Staronová synagoga a Vysoká synagoga), Milan Walter
(Jeruzalémská synagoga), Václav Peter (Domov sociální péèe Hagibor)
Modlitby: každodenní ranní a odpolední modlitby probíhaly ve Vysoké synagoze, každodenní veèerní modlitby se konaly ve Staronové synagoze a také ve Vysoké; šabatové a sváteèní modlitby ve Staronové, Jeruzalémské i Vysoké synagoze.
Od bøezna 2020 se kvùli omezením v dùsledku pandemie covidu-19 bohoslužby konaly
jen ve Staronové (jen šabatové ranní) a ve Vysoké synagoze (všednodenní ranní a odpolední,
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kabalat šabat v pátek veèer a šabatová
ranní). Všednodenní veèerní modlitby,
kabalat šabat a havdala se konaly on-line.
Kašrut: bìžnì jsme zajišťovali košer chod
stravovacích zaøízení ŽOP (restaurace Šalom, kavárna Na balkonì, Lauderovy školy, Hagibor). Jiná situace ale byla kvùli
covidovým omezením v komerèním sektoru – všechny restaurace pod naším dozorem byly uzavøeny (Dinitz, mléèná restaurace Milky v Hotelu Caruso i hotel King
David). Naši mašgiachové se tak mohli
více vìnovat napøíklad speciálním košer
výrobám pro spoleènost Extrudo Beèice,
Ètení megilat Ester pro ženy na ŽOP
a. s., kterých dozorovali 14, což je o tøetinu více než v pøechozím roce. Pøes veškerá omezení, která mimo jiné zpùsobila i ukonèení
košer certifikace nìkolika firem, jsme úspìšnì dokonèili certifikaci tøí nových subjektù
a utužili jsme spolupráci s našimi tradièními partnery na poli košer certifikace.
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 Meziøíèí (Eidam). Dále pokraèovala spolupráce s pekárnami United Bakeries, Penam, s mlékárnou TATRA Hlinsko, firmami Spak (majonéza, hoøèice, keèup), Agrimex Vestec a Agro Jesenice (mražené ovoce a zelenina), Nowaco (mražené ryby), BonaVita (snídaòové cereálie)
a Nominal (bezlepkové instantní kaše a smìsi na chléb). Na místní pražské úrovni pokraèovala spolupráce s pekárnami Le Caveau, Mansson, Mamacoffee, kavárnou ChocoCafé
a gelaterií Puro Gelato, která i pøes uzavøení výdejny na Starém Mìstì rozšíøila svùj sortiment. V rámci vìtší dostupnosti košer potravin jsme také certifikovali novou košer prodejnu v Rezervaèním centru ŽMP v Maiselovì ulici.
Obøízky: 2
Bar micva: 5
Bat micva: 1
Noví èlenové: za rok 2020 pøijala ŽOP 49 øádných èlenù, 11 nositelù mimoøádného statusu
a 2 hosty.
Tryzny a pietní akce: zástupci rabinátu se zúèastnili 8 akcí.
Pøednášková èinnost: on-line denní vyuèování judaismu v midraše ŽOP, Roš chodeš 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
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háje se øídí øádem neveøejného pohøebištì platným od 1. ledna 2002 a náboženskými zvyklostmi židovské obce.
V roce 2020 došlo ke znatelnému poklesu poètu pohøbù – bylo uspoøádáno pouze 8 tradièních pohøbù. Tento pokles ale nelze pokládat za pozitivní ukazatel, protože došlo k úmrtí
mnoha èlenù ŽOP, kteøí si nepøáli židovský pohøeb. Praxe rituálních pohøbù byla také narušena protiepidemickými opatøeními, byla zavedena doplòující hygienická opatøení, omezen
poèet úèastníkù pohøbù a øada rodin využila doporuèení vlády ÈR poøádat radìji pohøby
žehem.
Proto také zøejmì vzrostl poèet uložených uren, a to na 30 v roce 2019 a na 16 v roce
2020.
Kvùli omezení poètu úèastníkù probìhly v tomto období pouze 4 pøipomínky výroèí úmrtí – jahrzeity a vztyèování nových náhrobních kamenù. Tradièní pøipomínka na tragédii lodi
Patria musela i pøes výroèí události probìhnout za ztížených podmínek, a pietní akt byl proto pøenášen on-line.
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 èištìní
sektorù od náletù a odolných travin. Pokraèovala pøíprava na zprovoznìní sektoru 24 k pohøbívání a tento sektor musel být v roce 2019 již také použit. Nadále probíhalo prùbìžné aktualizování nové høbitovní databáze, tak aby maximálnì korespondovala se skuteèným
stavem.
Pokraèovala tìsná spolupráce se spoleèností Chevra kadiša ÈR, která je významným
partnerem pro spolupráci na poli rituálních záležitostí. Èlenové Chevry kadiši se dále zapojovali do vytváøení nutných minjanù a pomáhali pøi dalších rituálních úkonech.
Rituální správa NŽH dozorovala práce, které povedou ke zprovoznìní nového nehalachického pohøebištì v Brandýse nad Labem, které by mìlo být uvedeno do funkèního stavu
v roce 2021.
Na základì Memoranda uzavøeného s Magistrátem hl. mìsta Prahy jsme asistovali u vyjímání zbytkù našich náhrobkù, které byly bìhem osmdesátých let 20. století rozøezány na
dlažební kostky a bylo jimi zèásti vydláždìno Václavské námìstí.
Poskytovali jsme konzultace jednotlivcùm i vzdìlávacím institucím a vytváøeli podpùrný
aparát pro pozùstalé.

2. Støediska sociální a zdravotní péèe ŽOP
Hlavním cílem práce støedisek je poskytovat sociální a zdravotní služby na profesionální
úrovni podle individuálních potøeb uživatelù. Z dùvodu pandemie covidu-19 byl rok 2020
v oblasti sociálních a zdravotních služeb specifický.
Cílovou skupinou všech poskytovaných služeb jsou potøebné osoby, zvláštní zøetel je
pak vìnován potøebám osob, které pøežily šoa.
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Jednotlivá støediska vzájemnì spolupracují a jsou rozdìlena podle cílové skupiny uživatelù 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 seniory a osoby se zdravotním postižením, komunitní sociální práce pro èleny ŽOP,
3. Peèovatelská služba v Penzionu Charlese Jordana,
4. Domov sociální péèe Hagibor, denní stacionáø a odlehèovací služby – pobytová a ambulantní 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 registrovaná terénní sociální služba Osobní asistence. Od roku 2002 poskytuje uživatelùm služeb
propojenou formu zdravotní a sociální péèe v pøirozeném sociálním prostøedí podle individuálních potøeb. Hlavním cílem této komplexní péèe je podporovat a prodloužit život uživatelùm 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 vyžaduje 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 potøebám pøeživších šoa, nìkdejším obìtem nacionálnìsocialistického násilí, jejichž osobní cíle vycházejí z židovských tradic.
Služby osobní asistence byly poskytovány
na území hlavního mìsta Prahy 12 hodin dennì, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce podle individuálních potøeb klientù.
V roce 2020 bylo v péèi KDP Ezra 134 klientù. Tìmto klientùm byly poskytovány služby
sociální, zdravotní a ergoterapeutické.
Komplex poskytovaných služeb KDP
Ezra v roce 2020:
n domácí zdravotní péèe – odborná zdravotní
péèe podle odbornosti 925;
KDP Ezra – testování na covid-19
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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;
n ergoterapie – odborná zdravotní péèe podle vyhlášky è. 55/2011 Sb.;
n 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, individuální finanèní dary a spoluúèast klientù.
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 2020 tvoøilo tým 28 zamìstnancù.
Na èinnosti KDP Ezra se v roce 2020 nejvíce projevila vzniklá pandemie zapøíèinìná šíøením covidu-19. Musely být zavedeny nové pracovní postupy, aby byli co nejvíce chránìni
klienti-senioøi, kteøí jsou nejohroženìjší skupinou. Komunikace mezi èleny týmu Ezry byla
pøevedena z osobní na elektronickou, aby se zabránilo šíøení viru mezi pracovníky, hlavnì
v pøímé péèi. Byl zpracován krizový plán a krizová linka pro klienty v nesnázích, která je
v dobrovolném provozu zajišťovaném pracovníky KDP Ezra dodnes.
KDP Ezra také zajišťuje pravidelné testování svých zamìstnancù vlastními pracovníky.
Ovšem nejdùležitìjším opatøením proti šíøení nákazy je striktní zachovávání hygienických pøedpisù všemi zamìstnanci.
Další informace jsou k dispozici na webových stránkách ŽOP: www.kehilaprag.cz.

2.2. Sociální oddìlení
Sociální oddìlení poskytovalo v roce 2020 dvì sociální služby:
n sociálnì aktivizaèní služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením,
n peèovatelskou službu.
Sociálnì aktivizaèní služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením jsou urèeny 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
situace nebo zdravotního stavu.
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
dávky a s vyøízením dalších úøedních záležitostí. Zprostøedkují zdravotní a sociální služby
a pomáhají s agendou proplácení domácí péèe z grantu Claims Conference. Poradenství
bylo poskytováno v budovì radnice, pomoc pøi jednání s úøady a institucemi a pomoc pøi
obstarávání osobních záležitostí klientù probíhala v terénu na pøíslušných úøadech èi
v domácím prostøedí.
Pomoc Dusiach – psychoterapeutické služby, krizová intervence po telefonu a v pøímém kontaktu, trénink pamìti a mozkový jogging, trénování pozitivního myšlení.
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Klub zdraví – cvièení v Penzionu Charlese Jordana, individuální fyzioterapie
v domácím prostøedí a na radnici ŽOP, výlety a vycházky v pøírodì, rekondièní
a wellness pobyty (Hejnice, Vysoèina,
Šumava).
V roce 2020 využilo tìchto služeb celkem 146 osob (127 žen, 19 mužù) a bylo
poskytnuto 4999 hodin pøímé práce.
Dobrovolnický program pro zahranièní a místní dobrovolníky. Program je Klub zdraví – rekondièní pobyt v Hejnicích
akreditován u Ministerstva vnitra ÈR
a mezi jeho hlavní aktivity patøí pøedevším dobrovolnická kavárna Miriam, návštìvy dobrovolníkù v domácnostech klientù, v Penzionu Charlese Jordana a v DSP Hagibor, pomoc na
Starém židovském høbitovì na Žižkovì. Za rok odpracovalo 44 dobrovolníkù ze skupiny
Tmicha více než 1000 hodin. V prùbìhu roku 2020 pùsobili v oddìlení ètyøi zahranièní dobrovolníci – dva z Nìmecka a dva z Rakouska. Tito mladí lidé navštìvují 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 pracovnice, psychoterapeutka, finanèní asistentka, koordinátorka dobrovolníkù, dvì fyzioterapeutky, pracovní asistent, pracovní konzultantka, cvièitelky.
Komunitní sociální práce pro èleny ŽOP
V roce 2020 jsme kvùli pandemické situaci rozšíøili komunitní sociální práci. V prùbìhu nouzových stavù a omezení, které postihovaly èleny obce, se kontaktní místo na sociálním oddìlení stalo centrem pomoci a koordinace.
Sociální pracovnice oslovily postupnì všechny èleny komunity ve vìkové skupinì
65+ a v ohrožené skupinì – nemocné, osamìlé, v krizové situaci. Podaøilo se nám získat
mnoho dobrovolníkù, kteøí v prùbìhu celého roku obìtavì pomáhali – nosili obìdy, šili
roušky, obstarávali nákupy nebo dùležité pochùzky pro èleny v domácím prostøedí. Také
se vydatnì zapojili do pomoci v Penzionu a na Hagiboru, kdy mnohdy doplòovali práci
profesionálních peèovatelù. V prùbìhu roku jsme spolupracovali s Federací židovských
obcí a získávali podporu pro potøebné èleny z komunity od JDC. Komunitní sociální práce
doplòuje sociální služby a je velmi dùležitá pro celý život komunity, podporuje solidaritu
a vzájemnou pomoc.

2.3 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
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èinžovním domì je 27 bytù – garsoniér s pøedsíní a koupelnou se sprchovým koutem a toaletou 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.
V roce 2020 byly poskytovány klientùm v Penzionu Charlese Jordana peèovatelské služby a sociálnì aktivizaèní služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením. V pøípadì
peèovatelské služby se jednalo pøedevším o pomoc pøi zvládání bìžných úkonù péèe
o vlastní osobu, pomoc pøi péèi o hygienu i pøi péèi o domácnost, zajištìní stravy, nákupy,
pochùzky, doprovody.
Domácí zdravotní péèi v roce 2020 zajišťovala KDP Ezra a DP Marie Jarošová, pravidelnou péèi externích fyzioterapeutù Monada a Rehabilitace Praha.
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, devìt peèovatelek a peèovatelù, jedna peèovatelka souèasnì zajišťuje provoz prádelny. Tým doplòují pracovníci
donášky a dovozu obìdù – koordinátorka a pracovníci, kteøí obìdy pøímo dodávají klientùm, a pracovnice 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 2020 využilo peèovatelskou službu celkem 127 klientù (98 žen, 29 mužù) a bylo
poskytnuto 11 599 hodin pøímé péèe.

2.4 Domov sociální péèe Hagibor
Domov sociální péèe Hagibor (DSPH) je zaøízením sociální péèe, které poskytuje komplex
sociálních služeb.
V roce 2020 byly poskytovány registrované sociální služby: Domov pro seniory s kapacitou 47 lùžek, Odlehèovací služby s kapacitou 10 lùžek (od 1. 7. 2020 došlo k navýšení kapacity na 15 lùžek) a Denní stacionáø s kapacitou 5 míst.
Pobytová služba Domov pro seniory nabízí trvalé ubytování, celodenní stravování a sociální péèi dle § è. 49 zákona è. 108/2006 Sb. a § 15 vyhlášky è. 505/2006 Sb. a zdravotní
péèi seniorùm v rozsahu odbornosti 913. Služba je poskytována seniorùm, kteøí se z dùvodu vìku, zhoršeného zdravotního stavu a snížené sobìstaènosti již nemohou o sebe starat
sami ve svém pøirozeném prostøedí a potøebují celodenní pomoc druhé osoby.
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V roce 2020 využilo službu Domov pro
seniory celkem 58 klientù, z toho 45 žen a 13
mužù. V uvedeném roce bylo pøijato 13 klientù. Zemøelo 16 klientù, z nich 5 v nemocnici
a 11 v DSPH. Prùmìrný vìk klientù této
služby byl 93 let.
Pobytová služba Odlehèovací služby poskytuje nezbytný odpoèinek rodinám nebo
osobám peèujícím o svého èlena – blízkou
osobu v domácnosti. Klienty této služby mohou být jak senioøi, kteøí z dùvodù snížené
sobìstaènosti a zhoršeného zdravotního Protiepidemická opatøení v DSP Hagibor
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 2020 využilo odlehèovacích služeb celkem 29 klientù, z toho 20 žen a 9 mužù. Do
služby Domov pro seniory pøešlo 11 klientù. Zemøelo 7 klientù. Od 1. 7. 2020 došlo k navýšení kapacity služby o 5 lùžek z 10 na 15. Na základì rozhodnutí vlády ÈR byla služba od
16. bøezna 2020 do 31. prosince 2020 nìkolikrát omezena èi uzavøena, což bylo hlavním dùvodem toho, že byla obsazenost lùžek 51 %. Prùmìrný vìk klientù této služby byl 88 let.
Ambulantní služba Denní stacionáø je urèena pro seniory, kteøí mají sníženou sobìstaènost z dùvodù vìku nebo zdravotního postižení, a pro osoby s chronickým duševním onemocnìním, 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 2020 maximální kapacitu 5 míst. Evidovány byly 2 smlouvy.
Na základì rozhodnutí vlády ÈR byl provoz denního stacionáøe od 16. bøezna 2020 do
31. prosince 2020 nìkolikrát uzavøen èi omezen, což bylo hlavním dùvodem toho, že služba
byla využívána minimálnì.
Všechny služby jsou poskytovány se zvláštním zøetelem k potøebám obìtí šoa a osob,
jejichž osobní cíle vycházejí z židovských tradic a koøenù.
V roce 2020 pokraèovala spolupráce se sociálním oddìlením ŽOP, v prostorách jídelny
DSPH probíhalo setkávání dobrovolníkù a klientù DSPH v dobrovolnické kavárnì, Tøígeneraèní komunitní centrum DSPH opìt organizovalo své akce ve spolupráci se z. s. Bejachad
a probíhala Nedìlní kavárna. Z dùvodu covidové pandemie však nemohlo dojít ke všem jinak obvykle plánovaným akcím.
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. Dobrovolníci zejména navštìvují klienty na pokojích, doprovázejí je
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na procházky, hrají spoleèenské hry, pøedèítají a dìlají klientùm pøíjemnou spoleènost. Významný podíl na dobrovolnictví v DSPH mìli i zahranièní studenti.

Pøehled kulturních akcí v DSPH v roce 2020:
Besedy
Kavárna o pùl ètvrté s Bolkem Polívkou, besedy s režisérem J. Kaèerem, J. Neubauerem, Yechiel Bar-Chaimem, zástupcem
organizace Temple Shaaray Tefila.
Koncerty
Klavírní trio HAMU, koncert dìtí ze tøíd Pavly
Vondráèkové Jahodové a Ady Slivanské, koncert mladých hudebníkù pøipravený Marinou
Mundryan, pìvecké vystoupení dìtí z Lauderových škol, klavírní dopoledne s Igorem Tau- Den se zvíøaty v DSP Hagibor
singerem, Josef Suk Piano Trio, koncerty
Èeské filharmonie v Rudolfinu, Martina Kudlovská, koncerty pod sukou, „Strakonická dudaèka“,
Lukáš Klánský, Jan Škrobánek, Koníèkova šestka – dechová kapela, Lada Jirkalová a Václav
Peter, klavírní recitál Barbory Pirohovièové, koncert prof. Dorùžkové Majerové.
Výstavy, výlety a vernisáže
Muzeum hudby, výstava V. Hollara v NG v Paláci Kinských, Villa Pellé – J. Šlitr, vernisáž obrazù D. Øímanové, výstava Portrét v Èechách pohledem staletí v konírnì Pražského hradu,
výstava fotografií P. Balajky.
AAA, AAT vè. Skype formy
Animal-assisted activities (AAA), Animal-assisted therapy (AAT) neboli terapie za asistence
zvíøat probíhala v rámci osobních setkání, ale i prostøednictvím videohovorù pøes Skype. Eva
Køemenová (felinoterapie, canisterapie, kuniterapie), Markéta Hálová (felinoterapie), p. Louvarová (felinoterapie), Daniela Hypšová (felinoterapie), A. Bartošová (canisterapie).
Seznam akcí CDA a TKC 2020
n 8. 1. Klavírní trio HAMU – Jan Škrobánek, Ilona Martynenko, Kristýna Juøenová
n 10. 1. Peèení barchesù – spoleèné peèení s dìtmi z Bejachadu
n 14. 1. Exodus – Po stopách Mojžíše – o svých cestách vypráví Jan Neubauer
n 17. 1. Židovská domácnost – spoleèná dílna s dìtmi z Lauderových škol a Bejachadu
n 19. 1. Nedìlní koncert dìtí – ze tøíd Pavly Vondráèkové Jahodové a Ady Slivanské
n 26. 1. Koncert mladých hudebníkù – pøipravila Marina Mundryan
n 21. 1. Kavárna o pùl ètvrté s Bolkem Polívkou
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Tu bišvat
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23. 1. Muzeum hudby, expozice: Èlovìk, nástroj, hudba
28. 1. Výstava Václava Hollara v NG v Paláci Kinských
31. 1. Pìvecké vystoupení dìtí z Lauderových škol pod vedením Heleny Divecké
4. 2. Villa Pellé, výstava J. Šlitra
4. 2. Klavírní dopoledne – vypráví a hraje Igor Tausinger
5. 2. Vernisáž – Obrazy Dany Øímanové
7. 2. Dílna Tu bi-švat – spoleèná dílna s dìtmi z Lauderových škol a Bejachadu
7. 2. Beseda s režisérem Janem Kaèerem
10. 2. Oslava Tu bi-švat – posezení s hosty, ochutnávka tradièních ovocných pokrmù
11. 2. Beseda – The Story of Moses – Yechiel Barchaim
14. 2. Temple Shaaray Tefila in New York City, NY USA. Kiduš
18. 2. Josef Suk Piano Trio – Radim Kresta – housle, Václav Petr – violoncello, Pavel Zemen – klavír
21. 2. Spoleèné purimové peèení – peèení Hamanových uší s dìtmi z Bejachadu
23. 2. Nedìlní odpolední koncert – Martina Kudlovská – klavír
25. 2. Výstava Portrét v Èechách pohledem dvou staletí v Císaøské konírnì Pražského
hradu
26. 2. Èeská filharmonie, koncert v Rudolfinu
10. 3. Purimová oslava
22. 4. Koncert pod sukou – Václav Peter
28. 4. Koncert pod sukou – „Strakonická dudaèka“
29. 4. Koncert pod sukou – hraje Igor Tausinger
29. 4. Oslava Jom ha-acmaut
6. 5. Koncert pod sukou – hraje Václav Peter
7. 5. Koncert pod sukou – hraje Igor Tausinger
13. 5. Koncert pod sukou – hraje Václav Peter
20. 5. Koncert pod sukou – hraje Lukáš Klánský
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27. 5. Koncert pod sukou – hraje Quasi Trio
28. 5. Setkání s rabínem Sidonem
n 5. 6. Setkání s režisérem Janem Kaèerem
n 10. 6. Koncert – hraje p. Škrobánek
n 17. 6. Koncert pod sukou – hraje „Koníèkova šestka“
n 10. 7. Marsch des Lebens
n 14. 7. Spoleèná dílna TKC, dìti a senioøi – tvorba masek „Letní Purim“
n 15. 7. Koncert – zpìv Lada Jirkalová, doprovod Václav Peter
n 28. 7. Vernisáž fotografií Petra Balajky
n 4. 8. Sportovní den „Letní Purim“
n 12. 8. Koncert sleèny Pirohovièové
n 26. 8. Koncert – E. Kollert
n 2. 9. Koncert – Josef Suk Quartet
n 8. 9. Dopoledne se zvíøaty
n 9. 9. Koncert – hraje Václav Peter
n 15. 9. Koncert – hraje prof. A. Dorùžková Majerová
n 16. 9. Oslava Roš hašana
n 23. 9. Vernisáž obrazù z dílny Centra denních aktivit
n 10.12. chanukové zapalování svící na zahradì
V provozu byly webové stránky DSPH https://www.kehilaprag.cz/cs/dsp-hagibor, které
prošly prùbìžnou aktualizací.
n

Odborná péèe
Paliativní péèe
I nadále byla našim klientùm poskytována paliativní péèe pøi jejich vzájemné spolupráci,
spolupráci jejich rodin, praktického lékaøe a lékaøe geriatra. Možnost odborné konzultace,
spolupráce a podpory je navíc stále
zajištìna v organizaci Cesta domù,
dosud ale nebyla využita. V tomto
smìru byly i nadále pøedevším využívány odborné zkušenosti MUDr.
Zdeòka Kalvacha.
V roce 2020 byla novì nastavena
paliativní péèe u 11 klientù.
Biografie – životní pøíbìh
V roce 2020 se nepodaøilo zrealizovat
další sepsání biografie klientù.
Purim
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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 pøíbìhy a jejich vybavování prostøednictvím rùzných pøedmìtù, verbální i neverbální
komunikace. V roce 2018 jsme vytvoøili pìt reminiscenèních koutkù, protože práce se vzpomínkami posiluje lidskou dùstojnost a mùže
ovlivnit kvalitu života seniorù a lidí trpících demencí. V druhé polovinì roku 2020 probíhala
reminiscence u klientù pouze individuální a zamìstnancùm pøímé péèe se podaøilo zrealizovat
dva nové reminiscenèní koutky.
Dílna

Systém zdravotní péèe
DSPH dlouhodobì spolupracuje s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou (VZP), Vojenskou
zdravotní pojišťovnou (VOZP), Zdravotní pojišťovnou Ministerstva vnitra (ZPMV), Oborovou
zdravotní pojišťovnou (OZP) a Zamìstnaneckou pojišťovnou Škoda. V roce 2020 byly
všechny odbornosti zdravotní péèe (všeobecná sestra v sociálních službách, geriatrie,
ergoterapie, fyzioterapie) a výkony nasmlouvány v plném rozsahu dle Seznamu zdravotních
výkonù s bodovými hodnotami 2020 u zdravotních pojišťoven VOZP, OZP a ZPMV. V roce
2020 se opìt nepodaøilo navázat smluvní vztah s VZP pro odbornost ergoterapie, ostatní
odbornosti jsou zde nasmlouvány rovnìž v plném rozsahu.
V roce 2020 byly multidisciplinární porady i intervenèní porady zrušeny do odvolání, tým
se scházel ve výjimeèných pøípadech.
Dalšími poskytovanými službami v DSPH byly: ergoterapie, fyzioterapie, rehabilitace,
psychoterapie, ambulance praktického lékaøe, geriatrická ambulance a služby dalších odborných lékaøù.
V roce 2020 došlo celkem k 111 zaznamenaným pádùm, což je doposud nejvyšší poèet
pádù od poèátku vedení interních statistik. Za nárùstem množství pádù stojí skladba obyvatel DSPH v loòském roce, fyzický a psychický stav, úroveò kognitivních funkcí a v neposlední øadì snaha èi schopnost spolupráce a postoj klientù k preventivním opatøením.

Odborná spolupráce s dalšími subjekty
V roce 2020 jsme spolupracovali s níže uvedenými vzdìlávacími zaøízeními jako odborné
pracovištì pro praxi studentù:
Univerzita Karlova, 1. lékaøská fakulta, Praha – Klinika rehabilitaèního lékaøství, ergoterapie,
Univerzita Jana Evangelisty Purkynì v Ústí nad Labem – fyzioterapie, ergoterapie,
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Západoèeská univerzita v Plzni – všeobecná sestra, ergoterapie,
Evangelická akademie – støední oborná škola – sociální èinnost,
VOŠZ a SZŠ 5. kvìtna, Praha – diplomovaná všeobecná sestra,
MAVO, s. r. o. – pracovník v sociálních službách,
ACZ, spol. s r. o. – kvalifikaèní kurz pro pracovníky v sociálních službách,
Pražská vysoká škola psychosociálních studií, s. r. o.

Profesní rozvoj zamìstnancù
Vzdìlávání pracovníkù v sociálních službách a sociálních pracovníkù vymezuje zákon o sociálních službách è. 108/2006 Sb. Plán vzdìlávání pro rok 2020 nemohl být realizován z dùvodu zákonných opatøení spojených s pandemií covidu-19, vzdìlávací tým z øad odborných
pracovníkù DSPH ze stejných dùvodù svou èinnost omezil.
V oblasti stabilizace týmu a v aktivní péèi o zamìstnance probíhala povinná setkání èi
telefonické konzultace (rozhovory všech zamìstnancù pøímé péèe) s PhDr. Zuzanou Peterovou, ze kterých vychází pro management DSPH zpìtná vazba, se kterou pak pracuje.

Vzdìlávání zamìstnancù DSPH v roce 2019 nad stanovený
plán
5. 2. 2020 – Zásady bezpeèného chování na internetu.

Vzdìlávání pro fyzioterapeuty
20.–22. 3. 2020 – Základy reflexní zónové terapie I. èást.
3.–5. 4. 2020 – Základy reflexní zónové terapie II. èást.
Vzdìlávání urèené pro sociální pracovnice
24. 6. 2020 – Efektivní práce s konfliktem – jednání s problémovým klientem.
Vzdìlávání pracovníka
v sociálních službách –
metodika
24. 6. 2020 – Efektivní práce s konfliktem – jednání s problémovým klientem.
Vzdìlávání pracovníkù Centra
denních aktivit
21. 5. 2020 – Vliv emocí na komunikaci.
Zahradní koncert
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Konference
12.–13. 2. 2020 – Konference Zdravotní péèe v sociálních službách.
Stáže, teambuilding a exkurze do jiných zaøízení nebyly v roce 2020 z dùvodu pandemie
covidu-19 poøádány.

Pandemie covid-19 v DSPH
První covidová vlna (bøezen–èerven)
Spolupráce s orgány veøejné správy byla v poèátcích velmi složitá, rozhodnutí a naøízení
pøicházela velmi pozdì. Rychlý nástup epidemie byl poznamenán kritickým nedostatkem
ochranných pomùcek a dezinfekce. Systémy a opatøení byly z velké vìtšiny nastaveny
v DSPH managementem samostatnì, bez pokynù veøejné správy.
Klienti mìli omezený pohyb, a to jen po rezidenci v DSPH, a dále byla u všech klientù nastavena pouze základní ošetøovatelská péèe, zrušeny spoleèné aktivity a zrušeno spoleèné
stravování v jídelnì. Byl zastaven pøíjem nových klientù, zastaveno pøebírání nákupù a balíèkù od rodinných pøíslušníkù smìrem ke klientùm, zastaveny praxe a stáže studentù
v DSPH a Bejachad musel zrušit svùj provoz. Dále byl zastaven provoz denního stacionáøe,
ambulance fyzioterapie, také byly zastaveny služby kadeønice a pedikérky a zakázány
návštìvy.
Bìhem první vlny pandemie nebyl nikdo z klientù ani ze zamìstnancù nakažen.
Druhá covidová vlna (øíjen–prosinec)
Øada opatøení nastavených bìhem první vlny pokraèovala dál ve stejném režimu, byl však
zpøísnìn režim používání ochranných pomùcek u personálu a zaèalo plošné testování klientù a personálu antigenními testy.
Pøes všechna opatøení došlo
31. 10. 2020 k první nákaze mezi
klienty. Celkem bylo postupnì
nakaženo 21 klientù, 5 z nich bylo
hospitalizováno a celkem 6 klientù zemøelo. Klientùm, kteøí onemocnìli covidem-19 s tìžkým
prùbìhem, byly umožnìny návštìvy rodinných pøíslušníkù pøímo v covidové izolaci.
Potýkali jsme se s extrémní
mírou pracovních neschopností,
protože vìtšina pracovníkù byla
covid pozitivní, a proto jsme iniMobilní odbìrová jednotka
ciovali opìt dobrovolnickou
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výzvu, a to i na pøíslušných sociálních sítích, a bìhem pìti dnù se podaøilo uzavøít cca
80 dobrovolnických smluv. Dobrovolníci pomáhali jak o denních, tak noèních smìnách
a øada dobrovolníkù pomáhala i v izolaèním oddìlení. Novì byla zahájena spolupráce s Èeským èerveným køížem a spolupráce s 1. a 3. LF ÚK pokraèovala v omezeném režimu.

2.5 Tøígeneraèní komunitní centrum
Tøígeneraèní komunitní centrum (TKC)
n do 31. 8. 2020 sídlilo na Hagiboru, kvùli
epidemiologické situaci je od 1. 9. 2020
souèástí rabinátu ŽOP;
n veškeré aktivity TKC byly ve spojitosti
s koronavirovou krizí od bøezna 2020
znaènì omezeny a koordinátorka se bìhem lockdownu podílela na individuálních
terapiích pro klienty DSPH.
Tøígeneraèní komunitní centrum úzce spolupracovalo s Centrem denních aktivit (CDA),
Lauderovými školami a školkou, Chinuchem Spoleèná dílna pro seniory a dìti
a Bejachadem.
Mezi nejvìtší akce patøily:
n oslava svátku Tu bi-švat (Nový rok stromù) spolu s dìtmi z Bejachadu,
n oslava svátku Purim pro seniory i dìti,
n letní oslava pro seniory i dìti, spojeno s výrobou masek, sportovním dopolednem s grilováním a karnevalem,
n oslava Roš hašana – novoroèní oslava s dílnami pro dìti,
n piknik u pøíležitost Roš hašana pro rodiny s dìtmi ve Stromovce,
n výzdoba suky spojená s workshopy,
n v rámci Chanuky nìkolik akcí: spoleèné zapalování svìtel pøes zoom, chanukové dílny
pro dìti, bojovka,
n výlety pro seniory.
Všechny pøipravené akce a projekty mìly velký úspìch, od bøezna 2020 byl však bohužel kontakt mezi klienty Hagiboru a dìtmi i návštìvníky omezen na minimum, veškeré možné akce probíhaly oddìlenì.
Akce TKC byly v roce 2020 finanènì podporovány JDC, ŽOP, NFOH a MHMP.

2.6 Støedisko autodopravy ŽOP
Støedisko autodopravy ŽOP 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 a zpìt domù, na úøady, na kulturní akce, na výlety
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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 roce 2020 Dr. Radek Roule.
Autodoprava v roce 2020 disponovala dvìma osobními automobily, z toho jedním s plošinou a jedním mikrobusem (16 míst). Osobní automobil bez plošiny byl v srpnu 2020 prodán. Zakázky klientù zajišťovali v prvním ètvrtletí dva øidièi støediska autodopravy, od dubna pak jeden øidiè, a to 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 svátcích.
Externí dopravci zajišťovali v rámci svých zakázek ponejvíce dopravu klientù a rozvozy obìdù.
V roce 2020 èinily celkové náklady støediska 2 463 374 Kè a bylo vyøízeno 3143 objednávek.
Autodoprava byla v roce 2020 financována z tìchto zdrojù:
17,5 % – úhrady klientù a fond GG (v roce 2019 – 16,5 %),
59,5 % – støediska ŽOP (v roce 2019 – 45 %),
1 % – externí klienti mimo ŽOP (Bejachad, FŽO, TI apod.; v roce 2019 – 3,5 %),
22 % – ŽOP (tj. ve výši záporného hospodáøského výsledku; v roce 2019 – 34,5 %).
Nejvìtší náklady vznikly pøi rozvozech obìdù (53 %, tj. 1 310 472 Kè; v roce 2019 – 37 %)
a pøi jízdách klientù (30 %, tj. 739 542 Kè; v roce 2019 – 42 %).
Vývoj v posledních letech znázoròují tabulky:
Rok

Poèet objednávek
celkem

2016
2017
2018
2019
2020

6280
8013
6602
5364
3143

Rok

Celkové náklady

2016
2017
2018
2019
2020

3 482 161
4 039 171
3 502 321
3 293 520
2 463 374
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Z toho:
Øidièi ŽOP
19 %
15 %
18 %
20 %
22 %

Externí dopravci
81 %
85 %
82 %
80 %
78 %

Z toho:
Øidièi ŽOP
26 %
20 %
26 %
32 %
22 %

Externí dopravci
74 %
80 %
74 %
68 %
78 %
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2.7 Praktický lékaø
Hlavní èinností praktického lékaøe ŽOP na Hagiboru je zajištìní kvalitní individuální péèe
o registrované pacienty ŽOP, klienty DSP Hagibor a zamìstnance v rámci závodní péèe.
Ordinace pracuje v rámci plného úvazku, péèi zajištuje MUDr. Pøemysl Šubrt, MUDr. Karin Taussig a zdravotní sestra Kateøina Èítková.
Ordinace zajištuje péèi o 1660 pacientù, z toho je 855 registrovaných.
Ordinace má tøi pilíøe péèe, o které opírá svoji práci:
Provoz klasické ordinace praktického lékaøe pro dospìlé
Každý den zajištujeme léèebnou, preventivní, návštìvní i závodní péèi pro pacienty ordinace PL na Hagiboru. Zde provádíme dennì odbìry krve, u nemocných základní monitoring
CRP, výtìry apod. 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
Tato péèe je zajištìna pravidelnými návštìvami každý týden s možností kontroly zdravotního stavu u obyvatel, kteøí to potøebují nebo požadují. Zde se postup koordinuje s agenturami domácí péèe (Ezra, Jaroš, s. r. o., Monada), sociálním odborem a peèovatelskou službou v místì.
Péèe o klienty v DSP Hagibor
Dennì provádíme vizitu, kdy kontrolujeme zdravotní stav klientù, u nichž došlo ke zhoršení
zdravotního stavu nebo potøebují úpravu léèby.
Spolupracujeme multioborovì – tedy s ergoterapií, rehabilitaèními a sociálními pracovníky a dalšími zástupci nejrùznìjších lékaøských odborností.
Od jara 2020 byla jednou z hlavních èinností nemoc covid-19, která bìhem podzimu
2020 zasáhla i DSP Hagibor a hojnì i pacienty ordinace. Od záøí se zapoèalo nejprve ve spolupráci s hygienickou stanicí s pravidelným testováním PCR testy u zamìstnancù a klientù
Hagiboru, od listopadu probíhá pravidelné týdennì provádìné testování antigenními testy.
Za rok 2020 bylo odesláno na PCR testy z ordinace celkem 368 pacientù, z toho bylo 87 pozitivních. Antigenních testù bylo provedeno v DSP Hagibor do 31. 12. celkem 335, všechny
s negativním výsledkem.

3. Knihovna a informaèní centrum, støedisko
pøedarchivní péèe
Knihovna Židovské obce v Praze je veøejnou knihovnou, která slouží èlenùm a zamìstnancùm obce i ètenáøùm z øad široké veøejnosti.
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V roce 2020 mìla knihovna omezený provoz, kdy byla z naøízení vlády v dùsledku pandemie na jaøe a na podzim pro veøejnost uzavøena. Pøesto v letošním roce navštívilo knihovnu
celkem 119 ètenáøù, z nichž se 5 zaregistrovalo novì, a bylo vypùjèeno 223 knih. Jakožto
veøejná knihovna jsme také uskuteènili nìkolik meziknihovních výpùjèek s Knihovnou Institutu Terezínské iniciativy.
Pro naši knihovnu nakupujeme, zpracováváme a pùjèujeme knihy židovských autorù
a knihy s židovskou tematikou, pøevážnì beletrii, ale i odbornou literaturu zahrnující judaika
èi témata týkající se holocaustu. Tento rok mìla knihovna celkem 114 nových pøírùstkù,
které byly zpracovány a zaøazeny do knihovního fondu. Z toho 95 titulù bylo zakoupeno a 19
titulù jsme získali darem. Pro naše dìtské ètenáøe jsme letos zakoupili 3 nové pøírùstky
a dìtská knihovnièka tak èítá celkem 92 titulù.
Ètenáøi se o nových knihách mohou dozvìdìt prostøednictvím Obecních novin nebo webových stránek knihovny, kde 1x mìsíènì uveøejòujeme naše nové pøírùstky. V souborném
katalogu ÈR na webových stránkách Národní knihovny je možné si ovìøit, zda požadovaný
titul ve fondu máme a pod jakou signaturou je uložen.
Vzhledem k tomu, že prostory naší knihovny se nebudou více rozšiøovat a její kapacita se
již naplnila, pøistoupili jsme i v letošním roce k vyøazování starších beletristických titulù,
pøevážnì knih v nìmeckém jazyce.
V knihovnì a informaèním støedisku jsme se musely vypoøádat s razantním snížením
pracovních úvazkù. Od poloviny roku 2020 máme místo dvou jen pùl úvazku, o který jsme
se podìlily. Ovšem práce nám pochopitelnì neubylo. Nezbývalo také tím pádem nic jiného
než omezit výpùjèní hodiny. Do knihovny se ovšem nakupuje pøibližnì stejný poèet knih,
které je nutno zpracovat, stejnì tak v informaèním støedisku stále hledáme jména pøeživších, v poslední dobì je zvýšený zájem o jejich potomky.
Jsme si vìdomy, že nejsme jediné, kterým byly pracovní úvazky kráceny nebo zrušeny,
a tak se musíme snažit a doufat, že se situace zlepší a vše se zase vrátí do normálu.
V roce 2020 pøevzalo støedisko pøedarchivní péèe k uložení do depozitáøe v osmi pøedávkách celkem 8,5 bm písemností. Obdobnì jako v pøedchozích letech i v roce 2020 byl
nejvìtší objem písemností pøedán z ekonomického oddìlení a mzdové úètárny (dohromady
7 bm). Støedisko pøedarchivní péèe i v roce 2020 spolupracovalo na zodpovídání dotazù,
které byly adresovány na støedisko KIS. Zároveò se zabývalo i žádostmi o vyhledání a pøedložení dokumentù, se kterými se na nì obracela jednotlivá støediska èi oddìlení ŽOP. Nejvíce badatelských dotazù v roce 2020 pøišlo z kanceláøe tajemníka, ekonomického a sociálního oddìlení.
Kromì výše zmínìných pravidelných aktivit SPP byla znaèná èást roku 2020 vìnována
pøípravì a pøedložení prvního návrhu znìní podpisového øádu ŽOP.
I pøes nepøíznivou epidemiologickou situaci zpùsobenou onemocnìním covid-19 bylo
možné se on-line zúèastnit workshopu poøádaného Národním archivem s názvem Právní
aspekty ochrany osobních údajù v kontextu jejich uchovávání a zpøístupòování a konference Archivy, knihovny a muzea v digitálním svìtì 2020.
Vedoucí knihovny, informaèního støediska a støediska pøedarchivní péèe je Eva Fantová.
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4. Restaurace Šalom
Hlavním posláním restaurace Šalom je pøíprava košer stravy, zajišťování prodeje košer potravin pro èleny, zamìstnance ŽOP a jejich rodiny. Souèástí jsou také cateringové služby.
Restaurace mìla v roce 2020 deset zamìstnancù a celkem pøipravila 18 945 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 2020 pøipraveno 184 porcí jídel.
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.

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. Program, zøízený radou mìstské èásti
Praha 7, je realizován už déle než 25 let a je urèen dìtem pøedškolního vìku pøináležejícím
k ŽOP. Poèet dìtí v 1. B Lvíèata je stejný jako v ostatních tøídách, dvacet osm. V roce 2020
byl program zásadnì narušen omezením provozu školky v dùsledku covidu-19.
Vzdìlání a výchova jsou zamìøeny na optimální vývoj a individualizovanou péèi o dìti ve
vìku od tøí do sedmi let. Dìti jsou spoleènì vedeny k židovským tradicím, historii a svátkùm. Tøídní vzdìlávací program zahrnuje židovský rok a roèní období. Mnoho tradièních
programù, jako je zpívání dìtí seniorùm v Hagiboru a dìtem Bejachadu a pøedstavení Divadla Feigele se staršími dìtmi ze školky, se v dobì covidu nemohlo uskuteènit. Pro absolventy skonèil školní rok tradiènì zahradní slavností. Starší dìti si mohou vybrat další volitelné aktivity, které platí rodièe ke školnému.
Dìtem se vìnují dvì zkušené uèitelky, které dìti znají z pøedcházejících let. Za naplòování programu Lauderovy školky odpovídala poèátkem roku 2020 Alžbìta Glancová, od poloviny roku došlo ke slouèení vzdìlávacích aktivit a zodpovìdnost za øízení programu školky
pøevzalo pøímo vedení Lauderových škol. Strava pro dìti je pøipravována v kuchyni školky
v košer stylu.
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 Nadací R. Laudera, sponzory a samozøejmì rodièi.

Strana 35

Výroèní zpráva za rok 2020

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 2020 vykonávalo ekonomické oddìlení obce všechny potøebné povinnosti právnické 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
Rok 2020 byl v mnoha ohledech poznamenán epidemií koronaviru. V dùsledku opatøení ze
strany státu došlo k významnému omezení provozu ŽOP, po vìtšinu roku byla znaèná èást
bìžných aktivit zrušena èi pøesunuta do on-line prostoru. Navzdory nepøíznivé epidemické
situaci zùstala bezpeènost 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 projekty technických
prvkù fyzické bezpeènosti. Vedle koncepèní a plánovací èinnosti spolupracovalo 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.
V souvislosti s rozvojem aktivit ve virtuálním prostøedí se OB zabývalo novým typem
hrozeb a souèasnì nadále vykonávalo bìžné bezpeènostnì analytické èinnosti vèetnì monitoringu projevù antisemitismu. Za rok 2020 bylo evidováno, pøedevším v on-line prostøedí, témìø 900 incidentù s antisemitským podtextem. Mnohé z tìchto incidentù byly spojeny právì s epidemií koronaviru a s nejrùznìjšími konspiraèními teoriemi.
ŽOP se prostøednictvím OB i nadále podílela na naplòování cílù Memoranda o spolupráci
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 zhruba 30 000 hodin. Vedle bìžného
rutinního provozu jednotlivých chránìných objektù ŽOP a sváteèních a šabatových bohoslužeb zajistilo OB ostrahu pøibližnì 100 komunitních, náboženských i veøejných akcí.
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8. Provozní oddìlení
Mezi hlavní úkoly provozního oddìlení patøí: zajištìní bezporuchového chodu zaøízení organizace a øádného stavu budov pøímo užívaných ŽOP, zajištìní periodického prùbìhu revizí
technických zaøízení, provádìní inspekèní a kontrolní èinnosti na úseku požární prevence
a bezpeènosti práce. Koordinuje práce provádìné Matanou a spolupracuje na projektové
pøípravì.
Spolupracuje s ŽMP na evidenci a realizaci výpùjèek sbírkových pøedmìtù. Zajišťuje po
technické a personální stránce spoleèenské a kulturní akce ŽOP. Zajišťuje nákup technického materiálu.
Provozní oddìlení nad rámec svých obvyklých èinností v krizové dobì covidu-19 zajišťovalo poøízení a koordinaci pøerozdìlení ochranných pracovních prostøedkù a technického
komunikaèního vybavení, dále on-line pøenosy a výrobu audiovizuálních dìl z kulturních
akcí ŽOP.

Památník ticha, Vzpomínka na BIIb, 14. 7. 2020
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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 pøedstavenstvo. Valná hromada je tvoøena jediným akcionáøem, Židovskou obcí v Praze, která
rovnìž jmenuje dozorèí radu spoleènosti. Plnìní rozhodnutí pøedstavenstva a valné hromady zajišťuje øeditel spoleènosti s týmem zamìstnancù. Prùmìrný poèet zamìstnancù
v roce 2020 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 spoleènosti Matana, a. s., bylo i v roce 2020 zajišťování správy nemovitého
majetku svého 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 Hagibor. 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 na 150
høbitovních budov nejrùznìjšího typu a velikosti na území celé Èeské republiky.
Kalendáøní rok 2020 byl hluboce poznamenán epidemií nemoci covid-19, jejíž dùsledky
se zaèaly plnì projevovat od poloviny roku. Naprostá vìtšina komerèních prostorù spravovaných spoleèností Matana, a. s., se nachází v Praze 1. Právì zde se dùsledky epidemie
vedoucí k fatálnímu propadu turistického ruchu projevily nejvíce. V dùsledku vládních opatøení byli nájemci nuceni velkou èást roku provoz omezit nebo zcela uzavøít. Jedná se zejména o hotely, restaurace, kluby, fitness centra a rùzné maloobchodní prodejny. Propad
pøíjmù z nájemného za uplynulý rok proto èinil 15,46 mil. Kè.
Nebytové prostory. I pøes kritickou situaci zpùsobenou pandemií koronaviru ukonèil
v roce 2020 nájem pouze jediný klient. Matana zvolila strategii vedoucí k udržení souèasných nájemcù, z nichž s naprostou vìtšinou máme dlouhodobé vztahy. Poskytli jsme jim
proto slevy na nájemném a snažili se je urèit tak, aby byla zohlednìna i státní podpora
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a naši nájemci mohli ekonomicky pøežít. I tak jsou ale ekonomické restrikce pøíliš dlouhé
a objevují se pøípady, kdy klienti zvažují ukonèení nájemní smlouvy.
Byty. Cena pronájmù v Praze roce 2020 stagnovala, a to z dùvodu, že na trh bylo vrženo
tisíce zaøízených bytù Airbnb. V roce 2020 se prozatím tlak na snížení nájemného výraznìji
neprojevil, byty byly stabilizující stránkou rozpoètu.
V roce 2020 jsme také pokraèovali v opravách uvolnìných bytù. Opravené byty byly
následnì novì pronajaty za vyšší nájemné. Celkem bylo na opravy 23 bytù v majetku ŽOP
v roce 2020 vynaloženo 16 068 mil. Kè.
Výnosy z nájemného v bytových i nebytových prostorech ve výši 77,246 mil. Kè byly
oproti schválenému rozpoètu na rok 2020 nižší o 16,7 %.
Celkové výnosy dosáhly èástky 77 508 mil. Kè bez zapoètení dotací. Do této sumy je
zapoèteno i pojistné plnìní a ostatní výnosy. Pøíjmy byly tedy o 16,62 % nižší než schválený
rozpoèet.
Mezi nejvýznamnìjší stavební akce roku 2020 patøí bezesporu dokonèení rekonstrukce a dostavby budovy Lauderových škol, schválená reprezentací ŽOP, která byla
zapoèata v roce 2019. Hrubou stavbu, která by za normální situace mìla trvat sedm
mìsícù, jsme museli zvládnout za mìsíce ètyøi tak, aby škola mohla fungovat od øíjna
2019. Stavba byla kompletnì dokonèena na poèátku roku 2020. Stav budovy se v prùbìhu prací ukázal být výraznì horší, než jsme oèekávali, což vedlo k navýšení ceny, a tedy
pøeèerpání rozpoètu investic. Nadace Ronalda Laudera pøispìla èástkou 950 tis. USD. Další
významnou akcí byla obnova bezpeènostních systémù ŽOP z dùvodu jejich technické
zastaralosti.
Z dùvodu oèekávaného propadu pøíjmù se Matana, a. s., od bøezna 2020 omezila pouze
na nezbytné opravy a havárie. Øada akcí byla odložena vèetnì opravy fasády Jeruzalémské
synagogy. Opravy objektù byly èerpány na 109,2 %, a to kvùli opravám neplánovanì uvolnìných bytù, jak je zmínìno výše. Tyto náklady byly kryty z rezervy ŽOP a ve schváleném
rozpoètu byly navrženy v nulové výši.
V èásti investic došlo k pøekroèení rozpoètu o 11,2 mil. Kè,
což bylo zpùsobeno navýšením
nákladù na rekonstrukci Lauderových škol (viz výše). Prùbìh
a zdùvodnìní navýšení ceny
této stavební akce projednala
Reprezentace ŽOP na základì
pøedložení samostatného dokumentu a vzala je na vìdomí.
Pokud od èerpání plánu
stavební èinnosti odeèteme
náklady na uvolnìné byty, nebyl
plán stavební èinnosti pøekroèen. Nový židovský høbitov v Praze
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V provozních výdajích ŽOP došlo prakticky ve všech položkách k úsporám, celkem ve
výši cca 4,2 mil. Kè.
Nový židovský høbitov (NŽH) – Èinnost technické správy byla v roce 2020 nepøíznivì
ovlivnìna koronavirovou krizí a nìkteré z plánovaných aktivit musely být z úsporných
dùvodù odloženy nebo redukovány. Stejnì jako v roce pøedchozím se nejvýznamnìjší akcí
stala další etapa dlouhodobého projektu záchrany náhrobkù ve staticky havarijním stavu,
pokraèovala i celková revitalizace zelenì. Èást nákladù souvisejících s tìmito pracemi byla
kryta z dotací v úhrnné výši 1,49 mil. Kè (MÈ Praha 3 a MHMP). Mezi ostatní stavební akce
patøila pouze menší oprava dožívající støešní krytiny obøadní sínì a dokonèena byla projektová dokumentace pro celkovou rekonstrukci obytné vilky v urnovém oddìlení. Soubìžnì
s tím probíhala bìžná údržba høbitovní plochy a objektù, realizovaná pøevážnì vlastními
zamìstnanci. Celkovì vynaložené náklady na uvedené èinnosti dosáhly èástky 3,2 mil. Kè,
pøièemž schválený rozpoèet nebyl pøekroèen a podaøilo se dosáhnout významné úspory.
Èerpání prostøedkù pro stavební a restaurátorské èinnosti na NŽH nepøekroèilo 85 %
pùvodnì plánovaných výdajù ŽOP.
Starý židovský høbitov na Žižkovì (SŽHŽ) – Za nejvýznamnìjší akci související
s technickou správou a údržbou areálu lze v roce 2020 oznaèit restaurování 12 erozí ohrožených historicky cenných náhrobkù. Vìtšina z nich se nachází v nejstarší èásti høbitova
na východní stranì a pochází z roku 1747, z doby vyhnání Židù z pražského ghetta, kdy
pohøbívání na Starém høbitovì v Praze Josefovì nebylo umožnìno. Další náhrobky se
nacházejí v okolí hrobu rabína Jechezkela Landaua. Výbìr doplòuje náhrobek rabína Efrajima Tewelese, opatøený kohenským znamením. Kromì toho bylo nutné se zabývat opravou a restaurováním jedenácti dalších náhrobkù, které byly poškozeny pádem mimoøádnì rozložitého stromu bìhem únorové vichøice. S tím souviselo komplikované odstraòování polomu, rizikové rozøezávání a vyprošťování èástí kmene pomocí jeøábu, zajišťování ostatních náhrobkù proti druhotnému poškození a likvidace všech odpadù. Seznam
èinností doplòuje textová dokumentace 1200 náhrobkù, uvádìjící identifikaci osobních
dat pohøbených, a založení
základní elektronické dokumentace vèetnì detailní fotodokumentace 750 náhrobkù
(vždy nìkolik zábìrù s využitím boèního svìtla pro každý
náhrobek zvlášť). Bìžné èinnosti (sekání trávy, úklid
odpadkù, listí a spadaných
vìtví) byly zajišťovány vlastním zamìstnancem za podpory pracovní èety NŽH.
Židovský høbitov v Mìlníce
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Èást celkovì vynaložených nákladù ve výši 551 tis. Kè, které
s tìmito pracemi souvisely, byla kryta
z pøíspìvku NFOH v èástce 150 tis.
Kè, z pøíspìvku ÈNFB ve výši 96 tis.
Kè a pojistným plnìním 235 tis. Kè.
Pùvodnì schválený rozpoèet nebyl
pøekroèen a podaøilo se dosáhnout
úspory ve výši 542 tis. Kè.
Mirovice

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 využívat doplòkových zdrojù financování, pøedevším získávat prostøedky z nejrùznìjších dotaèních programù a darù.
Souhrnný objem získaných dotací, darù a ostatních pøíjmù èinil v r. 2020 4051 tis. Kè,
což pøedstavuje 32,4 % z celoroènì vynaložených nákladù ve výši 12 495 tis. Kè.
Pomìr sumy získaných dotací a darù vùèi disponibilním prostøedkùm ŽOP (celkový rozpoèet minus správní výdaje) byl 1,69, což znamená, že každá 1 Kè vynaložená z prostøedkù
ŽOP jako spoluúèast k dotacím a darùm pøinesla 1,69 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 z 68 samostatných položek,
z nichž vìtšina pøedstavuje velmi komplikovaný administrativní, vyjednávací a zdùvodòovací proces.
Mezi nejvýznamnìjší stavební a restaurátorské akce patøilo v roce 2020 pokraèování
postupné stavební a restaurátorské obnovy høbitovních areálù v Brandýse nad Labem,
Golèovì Jeníkovì, Jindøichovì Hradci, Litomyšli-Lánech, Polné a v Praze 5 na
Smíchovì-Malvazinkách.
Na historicky významných, za nacistické okupace a bìhem minulého režimu násilím
poškozených a dnes v dùsledku toho erozí ohrožených høbitovech, v roce 2020 napø.
v Benešovì – novém høbitovì, Bøeznici, Èeských Budìjovicích, Èichticích, Èkyni,
Døevíkovì, Habrech, Hoøepníku, Hoøicích v Podkrkonoší, Kamenici n. L., Kolínì –
novém høbitovì, Litni, Miroticích, Myslkovicích, Mladé Boleslavi, Moøinì, Nosetínì,
Novém Bydžovì – starém høbitovì, Pardubicích, Pístinì-Stráži nad Nežárkou, Pøelouèi, Pøistoupimi, Rychnovì nad Knìžnou, Sepekovì-Milevsku, Starém Mìstì pod
Landštejnem, Tuèapech, Vamberku a ve Zbìšièkách, byly provádìny záchranné, konzervaèní nebo restaurátorské práce na vybraných náhrobcích.
Vedle uvedených prací pak probíhala i celá øada akcí dalších, menších sice rozsahem,
významem však neménì dùležitých. Jmenovitì šlo pøedevším o odstraòování nevhodné
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vegetace a odpadù, havarijní kácení, zdravotní proøezy døevin a èinnosti dokumentaèní
(høbitovní plánky, fotodokumentace náhrobkù, pøepisy a pøeklady epitafù) a v neposlední øadì i zajišťování technického provozu synagog obnovených v projektu 10 hvìzd
(www.10hvezd.cz).
Pùvodnì plánovaný rozpoèet SBH pro rok 2020 nebyl pøekroèen a v souvislosti s koronavirovou krizí bylo dosaženo celkové úspory 1,846 mil. Kè, pøedstavující plnìní rozpoètu
ve výši 82,4 %.

Synagoga v Ledèi nad Sázavou
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VII. Webové stránky ŽOP
Bìhem roku 2020 nedoznaly webové stránky ŽOP žádných zmìn. Stránky jsou rozdìleny
do dvou úrovní – veøejná èást nabízí nejen všeobecné informace o ŽOP, ale i výbìr z denního tisku a kulturních 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. Jsou v nìm informováni o spoleèenských, kulturních a náboženských akcích, èinnosti spolkù, ale od roku
2020 dostávají i aktuální informace o situaci kolem pandemie koronaviru.

Purim na Židovské obci v Praze, 9. 3. 2020
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VIII. Granty, dotace a dary poskytnuté
ŽOP v roce 2020
Nadace a instituce
a) se sídlem v Èeské republice:
Albico, s. r. o.,
AOPK,
AURA Lloyd,
Axonia, a. s.,
Èesko-nìmecký fond budoucnosti,
Federace židovských obcí,
Knight Frank, spol. s r.o.,
Magistrát hl. mìsta Prahy,
Ministerstvo práce a sociálních vìcí ÈR,
Ministerstvo kultury ÈR,
Ministerstvo zdravotnictví ÈR,
MÈ Praha 3,
MÈ Praha 4,
MÈ Praha 6,
MÈ Praha 10,
Nadaèní fond obìtem holocaustu,
Veøejnì prospìšný spolek na podporu osob dotèených holocaustem,
Jihoèeský kraj,
Kraj Vysoèina,
mìstské úøady Nový Bydžov, Golèùv Jeníkov, Habry, Jindøichùv Hradec, Kolín, Litomyšl,
Polná,
obec Vysoèina.

b) se sídlem v zahranièí:
Claims Conference (USA),
Bader Philantropies,
Dar am. pøátel (Strozeweski),
Huawei Technologies (Czech), s. r. o.
Kantor Foundation,
The Ronald S. Lauder Foundation (USA),
The American Jewish Joint Distribution Committee.
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Jednotlivci (dary nad 10 000 Kè)
Michal Arend,
Darius Asly,
Helena Becková,
Lenka Bock,
Jiøí Czaban,
Michal Dostál,
Vìra Dvoøáková,
Jiøí Frankl,
Michal Frankl,
Jan Fried,
Václav Furst,
Martin Gerstman,
Lenka Havlová,
Hana Heroldová,
Ladislav Hlavatý,
Martha Issová,
Jandovi,
Jitka Jonáková,
Renata Kašparová,
Veronika Kerblerová,
Marie Konìtopská,
Jan Krušina,
Katarina Lederer,
Helena Lišková,

Eva Lorencová,
Miluše Militká,
Marek Novotný,
Iva Pacovská,
Tomáš Pasternak,
Pavel Pìšina,
Václav Peter,
Zuzana Peterová,
Lucie Pokorná,
Tatiana Romanova,
Vladimír Singer,
Zdenìk Skála,
Zuzana Skálová,
Vladimír Stoje,
Milan Svoboda,
Dagmar Šabatová,
Jiøí Vytlaèil,
Charles Wiener,
Jana Wiener,
Helena Wiener,
Michael Wiener,
Jiøí Zeman,
Anke Zimmermann.

Dárci (dary do 10 000 Kè):
ŽOP obdržela v roce 2020 finanèní dary od více než stovky dárcù, vìtšinou na sociální
úèely, opravy židovských høbitovù nebo jako pøíspìvek na vybavení DSPH.
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Poskytování sociálních služeb židovským
obìtem nacistické perzekuce podporují
granty Conference on Jewish Material
Claims Against Germany, Inc. se sídlem
v New Yorku, USA.
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IX. Hospodáøský výsledek ŽOP v roce 2020
Materiál byl projednán v reprezentaci Židovské obce v Praze (ŽOP) dne 14. 6. 2021.
Hospodaøení roku 2020 lze oznaèit za uspokojivé, neboť „covidová“ pandemie pøinesla
katastrofický propad pøíjmù z turistického ruchu a z nájmù nemovitosti v celkové èástce
70,7 mil. Kè. Výrazné úspory i snížení poètu pracovníkù umožnilo zachovat hospodaøení
v mezích, které neohrozily finanèní stabilitu obce. I pøes trend všeobecného šetøení, bylo
tøeba navýšit mzdy pracovníkù ve zdravotních a sociálních službách. Vzrostly výraznì dary
vyjadøující solidaritu s ŽOP, rùzné dotace a pøíspìvky. Obec obdržela významný pøíjem
z dìdictví. Hospodaøení vykázalo celkový schodek 6,1 mil. Kè pøi splnìní všech základních úkolù stanovených rozpoètem ŽOP pro rok 2020. Tento výsledek zohledòuje i èerpání
zùstatku rezervy 9,6 mil. Kè na opravu bytù.
Na základì celkového zhodnocení výsledkù hospodaøení, podloženého i úèetním auditem Ing. Danuše Prokùpkové, KAÈR è. 0712, byly hospodáøské výsledky roku 2020 schváleny. Reprezentace ŽOP schvaluje, aby dosažená ztrátu ve výši 6,1 mil. Kè byla uhrazena
z Fondu rekonstrukcí velkého rozsahu.
Pohled na hospodáøský výsledek celé obce z oficiálního výkazu ziskù a ztrát:
Položka v tis. Kè
B.I.
B.II.
B.III.
B.IV.
B.V.
B.
A.I.
A.II.
A.III.
A.IV.
A.V.
A.VI.
A.VII.
A.
C.
D.

Provozní dotace
Pøijaté pøíspìvky
Tržby za vlastní výkony a za zboží
Ostatní výnosy
Tržby z prodeje majetku, zúèt. rez.
CELKEM VÝNOSY
Spotøebované nákupy a nakupované služby
Zmìna stavu zásob vl. è. a aktivace
Osobní náklady
Danì a poplatky
Ostatní náklady
Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv
Poskytnuté pøíspìvky
CELKEM NÁKLADY
Výsledek hospodaøení pøed zdanìním
Daò z pøíjmù
Výsledek hospodaøení po zdanìní

2020
Hlavní
50 955
64 909
31 623
24 852
0
172 339
42 671
0
114 412
305
28 599
0
47
186 034
-13 695
-13 695

Hospodáøské
30
13
102 780
1 005
0
107 734
43 100
0
13 708
479
1 847
31 809
0
90 943
16 791
6 857
9 934

Celkem
50 985
64 922
134 403
25 857
0
280 073
85 771
0
128 120
784
30 446
31 809
47
276 977
3 096
6 857
-3 761

Rozpoèet

287 995

bez odpisù
257 572
30 423
18 800
11 623

Komentáø: Hospodaøení 2020 dosáhlo úèetní ztráty 3,8 mil. Kè. Proti roku 2019 došlo
k zvýšení celkové ztráty o 0,6 mil. Kè.
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Pøehled o vývoji majetku obce (v tis. Kè) – tzv. rozvaha
Aktiva

Dlouh. nehmotný majetek
Dlouh. hmotný majetek
Dlouhod. finan.majetek
Oprávky k dlouh. majetku
Dlouh. majetek celkem
Zásoby
Pohledávky
Krátk. finanèní majetek
Jiná aktiva celkem
Krátk. majetek celkem
AKTIVA CELKEM
Pasiva

Vlastní jmìní
Výsledek hospodaøení
Vlastní zdroje
Rezervy
Krátkodobé závazky
Bankovní úvìry
Jiná pasiva
Cizí zdroje
PASIVA CELKEM

Pohyb
v létech
2009 až
2018
817
118 100
2 000
290 877
-169 960
2 257
1 037 119
130 005
-14
1 169 367
999 407
Pohyb
v létech
2009 až
2018
22 866
-12 917
9 949
-6 244
984 322
0
11 380
989 458
999 407

Stav
k 31. 12.
2018

Pohyb
v roce
2019

Stav
k 31. 12.
2019

Pohyb
v roce
2020

Stav
k 31. 12.
2020

Nárùst
20/19 v %

1 670
1 480 099
2 000
694 320
789 449
3 826
1 048 517
219 306
2 769
1 274 418
2 063 867
Stav
k 31. 12.
2018

0
57 597
0
30 348
27 249
301
125 428
-10 389
-768
114 572
141 821
Pohyb
v roce
2019

1 670
1 537 696
2 000
724 668
816 698
4 127
1 173 945
208 917
2 001
1 388 990
2 205 688
Stav
k 31. 12.
2019

0
23 139
0
31 051
-7 912
-75
119 026
-35 116
-722
83 113
75 201
Pohyb
v roce
2020

1 670
1 560 835
2 000
755 719
808 786
4 052
1 292 971
173 801
1 279
1 472 103
2 280 889
Stav
k 31. 12.
2020

100,0%
101,5%
100,0%
104,3%
99,0%
98,2%
110,1%
83,2%
63,9%
106,0%
103,4%
Nárùst
20/19 v %

1 034 384
15 770
1 050 154
0
998 863
0
14 850
1 013 713
2 063 867

-1 252
1 719
467
0
139 642
0
1 712
141 354
141 821

1 033 132
17 489
1 050 621
0
1 138 505
0
16 562
1 155 067
2 205 688

-5 408
-14 393
-19 801
0
105 590
0
-10 588
95 002
75 201

1 027 724
3 096
1 030 820
0
1 244 095
0
5 974
1 250 069
2 280 889

99,5%
17,7%
98,1%
109,3%
36,1%
108,2%
103,4%

Komentáø: Hodnota dlouhodobého movitého a nemovitého majetku obce se v roce
2020 zvýšila o 23,1 mil. Kè na celkovou hodnotu 1 560,8 mil. Kè. V souhrnu s nehmotným
majetkem a po odeètení oprávek èiní dlouhodobý majetek celkem 808,8 mil. Kè; dlouhodobý finanèní majetek ve výši 2 mil. Kè se skládal z akcií spoleènosti Matana, a. s.; stav pohledávek v krátkodobých aktivech se meziroènì zvýšil o 119,0 mil. Kè. Celkový aktuální
majetek (aktiva) obce èiní 2 280,9 mil. Kè. Vlastní jmìní obce v pasivech se snížilo
o 5,4 mil. Kè. Krátkodobé závazky se zvýšily o 105,6 mil. Kè. Výsledek hospodaøení je
3,1 mil. Kè pøed zdanìním. Pasiva jsou uvádìna ve své podobì pøed zdanìním.
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X. Zpráva auditora
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Lauderovy školy. Zahájení školního roku 2020/21, které kvùli protipandemickým
opatøením probìhlo v rouškách, nicménì i tak slavnostnì.
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