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I. Úvodní slovo pøedsedy
Vážení pøátelé, milí èlenové obce,
minulý rok byl nedobrým pokraèováním
roku pøedminulého. Ve všech pádech nejèastìji vyslovovaným výrazem se bezesporu stalo slovo „covid“. Ten ovládl naše
myšlení, sociální služby, školu, náš komunitní život a žel i naše hospodaøení. K tíživé
atmosféøe ve spoleènosti pøispìla i silná
omezení v každodenním životì, nekoneèné
a stresující diskuse o užiteènosti èi neužiteènosti oèkování a hrozivé statistiky
dùsledkù nemoci. Nakonec jsme se doèkali uvolnìní pøísných opatøení, možnosti
pracovat a studovat bez úøedních omezení,
rozvíjet spoleèenské aktivity, cestovat…
Dnes již mìsto není prázdné a jsme vdìèní,
že se již nemusíme scházet prostøednictvím monitorù. Optimisticky jsme doufali, že brzo pominou i ekonomické dùsledky pandemie. Na celý svìt ovšem dolehla nová krize, místo nevyzpytatelnosti pøírody nás ohrožuje
lidský nerozum a zloba v podobì Ruskem rozpoutané nesmyslné války na Ukrajinì.
Obì krize pøinesly nebývalou míru solidarity, porozumìní a projevy sounáležitosti.
Možná se nenaplòují naše synagogy, ale otevøela se srdce a ochota našich èlenù i pøátel.
Velký poèet dobrovolníkù pomáhal v dobì covidové a pomáhá i dnes, tentokrát uteèencùm. Bývalé covidové oddìlení na Hagiboru se promìnilo na místo azylového ubytování,
Matana uvolnila nìkolik bytù a další ubytování pro uteèence poskytují ochotní lidé. Pracovníci sociálního oddìlení pøešli po velké zátìži, vyvolané øešením dùsledkù covidu, bez odpoèinku k poskytování pomoci uteèencùm, významnì pomáhají dobrovolníci.
Mimoøádnì si vážíme nebývalé ochoty øady èlenù i pøíznivcù finanènì pøispìt na zvýšené náklady našich sociálních služeb. Bez jejich pomoci a podpory bychom museli daleko
více èerpat z rezerv urèených na nezbytné rekonstrukce objektù, nebo omezovat rozsah èi
kvalitu péèe. Všem dárcùm a dobrovolníkùm patøí velký dík. Pøedpokládáme, že ani náklady
na pomoc uteèencùm neohrozí naše celkové hospodaøení, ale dary a pøíspìvky jsou mimoøádnì dùležité a ceníme si jich.
Výpadky pøíjmù z turistického ruchu i z komerèních nemovitostí byly a dosud jsou
vysoké. Turistický ruch, který je velkým zdrojem našich pøíjmù, je stále ještì znaènì omezený, a proto musíme i nadále fungovat v úsporném režimu. V letech 2020 a 2021 byly
mimoøádnì dùležité dotace státních i mìstských institucí na èinnost našich sociálních
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služeb. Jejich celková výše výraznì pøispìla k relativnì malé ztrátì ve výsledku našeho
hospodaøení.
Všichni však doufáme, že Praha bude opìt plná turistù a naši nájemci budou prosperovat. Snad mohu jménem všech našich èlenù vyjádøit nadìji, že válka na Ukrajinì skonèí
a kolem nás opìt zavládne klid a rozkvìt.
Pøes veškerý tlak krizových situací se snažíme intenzivnì rozvíjet komunitní a spolkový
život, více propojovat školu s obcí a vytváøet podmínky pro její budoucí zdárné fungování.
Vìøíme, že po mìsících omezení budete mít chuť a zájem být opìt aktivní souèástí života
obce, a proto Vás srdeènì zvu k úèasti na programech a èinnostech, které Židovská obec
v Praze nabízí.
Jménem celého vedení ŽOP pøeji všem mnoho zdraví.
František Bányai
Praha, duben 2022

Dìtské divadlo Feigele
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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 2021 bylo k 31. prosinci evidováno 1479 øádných èlenù (z toho 672 mužù a 807
žen), 238 nositelù mimoøádného statusu (z toho 106 mužù a 132 žen) a 4 hosté (z toho
2 muži a 2 ženy).
Prùmìrný vìk èlenù se v posledních letech stabilizoval: u mužù je 51 let (u nositelù
mimoøádného statusu 48, u hostù 55), u žen 55 let (u nositelek mimoøádného statusu 54,
u hostù 54).
V posledním roce došlo k pozorovatelnému úbytku v celkovém poètu èlenù, pravdìpodobnì se jedná o jeden z dùsledkù covidu. Pokles poètu èlenù o 26 odpovídá 1,8 % z celkového poètu èlenù a souvisí se zvýšením prùmìrného vìku èlenù o témìø pùl roku. U nositelù mimoøádného statusu je pokles èlenù o 3 ménì zøetelný. Jejich prùmìrný vìk se také
zvýšil, a to témìø o jeden rok.
V budoucnu lze poèítat s vìtším nárùstem poètu èlenù, jejichž rodným jazykem není
èeština.

Shromáždìní èlenù
V nedìli 14. listopadu 2021 se uskuteènilo shromáždìní èlenù ŽOP v jídelnì Šalom
v budovì židovské radnice. Souèasnì byla možnost jeho prùbìh sledovat on-line. Pøítomno
bylo 74 èlenù, èímž nebylo dosaženo požadovaného kvora, tudíž bylo shromáždìní neusnášeníschopné. Pøedseda ŽOP F. Bányai pøesto podìkoval všem, kteøí i za omezující pandemické situace na obec pøišli. Pøítomné v úvodu pozdravila velvyslankynì státu Izrael J. E.
Anna Azari. Pøedsedající shromáždìní Tomáš Pasternak pøedstavil program. V první èásti
vystoupil pøedseda F. Bányai s prezentací èinnosti a informací o hospodaøení obce za rok
2020 i s výhledem na rok 2021. Hlavní ekonomické pøehledy a grafy zprávy o èinnosti byly
všem pøítomným k dispozici i v tištìné podobì a jsou také dostupné v interní èásti webu
kehilaprag.cz. Pøedseda porovnával hospodáøské výsledky z let 2019 s rokem 2020, kdy na
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nás dopadly dùsledky celosvìtové pandemie koronaviru. V pøíjmech došlo
v mezidobí k propadu o 70 mil. Kè. Znaènì
poklesly pøíjmy ze vstupného do našich
objektù, pøedevším do Staronové a Jeruzalémské synagogy, pøíjmy od Židovského muzea v Praze i nájemného z komerèních nemovitostí. Na druhé stranì
významnì stouply dotace od hlavního m.
Prahy, Ministerstva práce a sociálních
vìcí a dalších, které z velké èásti kompenzovaly výpadek pøíjmù. Zvýšily se rovnìž dary fyzických i právnických osob
a institucí z celého svìta. Nakonec to vše Shromáždìní èlenù 2021
spoleènì s úspornými opatøeními znamenalo celkovou ztrátu 17 mil. Kè. Vzhledem k pùvodním obavám a významnému výpadku
našich standardních pøíjmù je to velice dobrý výsledek. DSP Hagibor vykázal pøes všechny
komplikace, které jeho hospodaøení pøinesla pandemie, nárùst nákladù o pouhé 3 mil. Kè.
F. Bányai pøi této pøíležitosti ocenil nasazení zamìstnancù a dobrovolníkù. Rovnìž KDP
EZRA hospodaøila výbornì a obec nemusela v roce 2020 na její provoz díky získaným dotacím pøíliš doplácet. Všechny naše sociální instituce byly nakonec díky dotacím a darùm
skoro sobìstaèné. F. Bányai rovnìž zmínil záchranu šesti tisíc dlažebních kostek z dolní
èásti Václavského námìstí pocházejících z rozøezaných židovských náhrobkù. Kostky
budou pietnì instalovány do památníku „Návrat kamenù“ na Starém židovském høbitovì
na Žižkovì podle návrhu manželù Rónových. Pøedseda ŽOP informoval o on-line pøenosech
z kulturních a spoleèenských akcí i o školní výuce na dálku. Vrátil se také k loòským volbám
do orgánù ŽOP, jménem všech zvolených podìkoval za dùvìru volièù a zdùraznil, že pøedstavitelé obce jsou otevøeni všem návrhùm a pøipomínkám a dveøe kanceláøe tajemníka
i pøedsedy jsou stále otevøené. Co se týká hospodáøských výsledkù v roce 2021, procento
plnìní odpovídá oèekávání, zázraky v pøíjmech se samozøejmì neoèekávají. Mírný optimismus a jen èásteèný návrat turistù v druhé polovinì roku jsou jasným dùvodem pro uchování úsporného režimu èinnosti obce. Zprávu revizní komise pøednesl Tomáš Pezl. Rok
2020 zhodnotil z hlediska RK jako dobrý, obec byla vedena kvalitnì a øádnì nakládala se
svìøenými prostøedky. Jakub Král seznámil pøítomné v zevrubné zprávì s bezpeèností
židovské komunity v ÈR a ve svìtì. K antisemitským projevùm dochází v ÈR pøedevším
v prostøedí internetu, je však patrný sílicí trend, který mùže vést k radikalizaci až k fyzickým
útokùm. Agenda EU se nyní už tímto tématem intenzivnì zabývá. V závìreèné diskusi se
hovoøilo o tom, co mùžeme my udìlat pro boj s antisemitismem, o pøípravì rozpoètu na rok
2022, o otevøenosti obce a zapojení izraelské komunity do jejího života.
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Dotované spolky
V roce 2021 pøispìla ŽOP finanènì na èinnost tìchto spolkù, organizací a skupin:
n dìtské divadlo,
n Besamim,
n Rafael Institut,
n Chinuch,
n Moishe House,
n Terezínská iniciativa,
n koordinátor mládeže (Federace židovských obcí),
n tábory pro dìti (Federace židovských obcí),
n Limmud (Federace židovských obcí).

Lauderovy školy pøi ŽOP (a židovský program
tøídy 1.B MŠ Na Výšinách)
Také v roce 2021 dotovala ŽOP významným zpùsobem èinnost Lauderových škol
(25 % 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. Výuka na všech vzdìlávacích
stupních probíhá podle vlastního školního
vzdìlávacího programu Le chajim, vycházejícího z rámcových vzdìlávacích prograTøesení lulavem u školní suky
mù pro pøedškolní, základní a gymnaziální
vzdìlávání, navíc obohacených o židovskou
výchovu a hebrejštinu. Škola se profiluje jako komunitní, inkluzivní, v souèasné dobì èelí
takovému pøevisu poptávky, že musí naneštìstí odmítat i zájemce z cílové skupiny. Na
konci roku 2021 bylo v MŠ, ZŠ a v gymnáziu Lauderových škol 390 žákù a studentù, dalších
150 studentù bylo v tzv. eškole.
Od roku 2021 pod gesci Lauderových škol pøešel také židovský program tøídy 1.B MŠ Na
Výšinách. Je realizován ve tøídì se specifickým programem pro židovské dìti. MŠ zøizovaná mìstskou èástí Praha 7 provozuje tøídu s tímto programem už osmadvacet let a je
urèena dìtem pøedškolního vìku pøináležejícím k ŽOP. Poèet dìtí je stejný jako v ostatních
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tøídách, dvacet osm. Dìti jsou spoleènì
vedeny k židovským tradicím, historii
a svátkùm. Strava pro dìti je pøipravována
v kuchyni školky v košer stylu.

Tradièní jom ha-acmautová party a modrobílý
den. Dìti i rodièe si užívají slavnost k výroèí
vzniku Státu Izrael.

Nadaèní fond Marty Chodìrové
Nadaèní fond Marty Chodìrové 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 mají zdravotní nebo sociální znevýhodnìní nebo jsou
ohrožené 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 2021 fondu pøedloženo 17 žádostí prostøednictvím sociálního oddìlení ŽOP a Lauderových škol. Finanèní podpory ve výši 85 714 Kè se dostalo 19 dìtem.
Rádi bychom touto cestou rovnìž podìkovali všem dárcùm, kteøí nás v roce 2021 podpoøili celkovou èástkou ve výši 60 782 Kè. Velice si toho vážíme.

Èlenové statutárních orgánù a vedení ŽOP
V roce 2021 pracovali ve vrcholných orgánech ŽOP tito pøedstavitelé:
Pøedseda – statutární zástupce obce
Tomáš Pasternak, druhý místopøedseda
František Bányai
Michal Borges, tajemník
Vedení – plní roli obecní exekutivy
David Peter, vrchní pražský rabín
František Bányai, pøedseda
Ester Karasová
Eva Lorencová, první místopøedsedkynì
Tomáš Taussig
V roce 2021se vedení sešlo na jedenácti øádných schùzích.
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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 2021 pracovala reprezentace ŽOP ve složení:
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 2021 se uskuteènilo osm øádných jednání reprezentace za úèasti èlenù revizní
komise.
Revizní komise
V roce 2021 pracovala revizní komise ŽOP ve složení:
Jaroslav Nìmec, pøedseda
Jakub Roth
Otto Herman
Zdenìk Racek
Hermína Neuner
Vít Šlechta
Tomáš Pezl

Synagogy a další turistická centra ve správì ŽOP
navštìvované turisty
Turistický provoz v památkách pøímo spravovaných ŽOP byl stejnì jako v roce 2020 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 pøíjmù ŽOP, mìl tento deficit již druhý rok po sobì výrazný vliv i na
hospodaøení ŽOP.
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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 2021 byla z dùvodu epidemie koronaviru a s ní souvisejících omezení
otevøena až od 3. kvìtna. Bìhem celého roku si pøišlo synagogu prohlédnout pouze 74 554
návštìvníkù, což je ve srovnání s rokem 2019 pokles o 73 %.

Jeruzalémská synagoga
Jeruzalémská synagoga byla v roce 2021 pøístupná veøejnosti také až od 3. kvìtna. Návštìvnost synagogy se v roce 2021 snížila oproti roku 2019 o 64 % a celkem si ji prohlédlo
19 955 návštìvníkù. Bìhem sezony probìhly ètyøi komentované prohlídky, kterých se
zúèastnilo 138 návštìvníkù. Tyto prohlídky byly doplnìny o varhanní intermezzo v podání
varhaníka Václava Petera.
I v roce 2021 pokraèoval již sedmým rokem cyklus varhanních koncertù, který probíhal
za finanèní podpory Ministerstva kultury Èeské republiky. Zaèátek byl vždy v 18.00
a hudební program nepøesáhl 70 minut. Projekt byl i v uplynulém roce èistì osvìtový, bez
vstupného.
Bìhem sezony byly v synagoze prezentovány dvì krátkodobé výstavy – Fotografie
Jaroslava Gutha a Hudební poklady Jeruzalémské synagogy.

Starý židovský høbitov na Žižkovì
a historická mikve
Obì památky byly v roce 2021 uzavøeny s výjimkou obèasných komentovaných prohlídek.

Koncerty a kulturní akce v Jeruzalémské synagoze
V roce 2021 pokraèoval již osmým 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 (9. èervna), dále následoval koncert
varhaníka Václava Petera spolu s trumpetistou Tomášem Hrbáèkem a violoncellistkou
Dominikou Weiss Hoškovou (23. èervna), pøesunutý z loòského roku, poté vystoupil Vojtìch Novák (varhany) s flétnistkou Eliškou Boškovou (21. èervence), Pavel Kohout (varhany) se zpìvaèkou Ivou Hlaváèkovou (11. srpna), varhaníci Petr Vacek (1. záøí) a Josef
Kšica (20. øíjna).
Pravidelné veèerní komentované prohlídky v Jeruzalémské synagoze s krátkým hudebním vystoupením varhaníka Václava Petera se konaly v roce 2021 ètyøikrát.
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Hudební poklady Jeruzalémské synagogy – v listopadu
2021 byla v synagoze instalována nová výstava, která
pøedstavuje fond hudebnin, jenž byl po desetiletí uchováván v Jeruzalémské synagoze. Jedná se o sbírku, která
obsahuje víc než 400 vázaných partù, sešitù a skladeb na
jednotlivých listech – celkem pøes 1000 skladeb. Po celá
desítiletí se nacházela témìø nepovšimnuta ve skøíòce
vedle varhan, než byla v roce 2012 zbavena prachu a pøevedena do archivu ŽOP. Bohatý hudební fond zrcadlí liturgickou a hudební praxi nejen Jeruzalémské synagogy, ale
také dalších pražských a mimopražských synagog.
Výstava je doplnìna o audioukázky, vèetnì cenných pøepisù monogramových váleèkù ze zaèátku 20. století.
Svátky svìtel v Jeruzalémské synagoze se v roce 2021 konaly 2. prosince. Byla to jediná
oslava tohoto svátku na Židovské obci v Praze, všechny ostatní byly kvùli koronaviru zrušené. Úèastníky uvítal majestátní zvuk varhan vedených rukou Václava Petera.
Tak jako obvykle uvedl podveèer Milan Hein, všechny pøivítal pøedseda ŽOP František
Bányai, vrchní pražský rabín David Peter pronesl chanukové požehnání, zapálil svícen
a potom se synagogou rozeznìlo „Maoz cur“. Následovalo povídání o Chanuce v podání
Petra Vacka a Vidy Neuwirthové, dìti z divadla Feigele pøednesly chanukové básnì, dìtský
sbor z Lauderových škol zazpíval chanukové písnì pod vedením Heleny Divecké a na závìr
vystoupila hereèka a zpìvaèka Hana Holišová.

Dny evropského kulturního dìdictví
V rámci Dnù evropského kulturního dìdictví probìhla v záøí 2021 komentovaná prohlídka
karlínské synagogy.

Den židovských památek
Dne 8. srpna 2021 probìhl na území ÈR ètvrtý roèník akce nazvané Den židovských památek. Jejím zámìrem bylo zpøístupnit a zviditelnit nìkolik desítek regionálních památek,
synagog a høbitovù, které buï nejsou volnì pøístupné, nebo prošly v nedávné dobì rekonstrukcí. Z tohoto dùvodu byly do Dne židovských památek zapojeny i objekty opravené
v projektu Revitalizace židovských památek 10 hvìzd. Veškeré objekty byly pøístupné
zdarma.
Celkem bylo zpøístupnìno na 38 místech po celé ÈR 24 høbitovù a 25 synagog (vèetnì
židovských památek projektu 10 hvìzd).
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III. Obecní noviny
V roce 2021 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 2021 byla i nadále vìnována velká èást informací aktuálním zprávám souvisejícím s pandemií covidu-19, informacím o oèkování na Hagiboru a v Penzionu Ch. Jordana,
o dalších opatøeních ŽOP v dobì pandemie a pravidelným informacím lékaøù DSP Hagibor
k epidemiologické situaci.
V roce 2021 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 (Propagace zázraku, Hamánova šibenice,
Chamec umaca, Budete mi lidem a vám budu Bohem, Svoboda, demokracie a lid, Obec
a synagoga, Dopis k novému roku 5782, Jak dále po svátcích?, Mlèeti zlato, Svoboda vepsaná do desek). Pozornost byla vìnována práci rabinátu ŽOP nejen v dobì pandemie
covidu (Povídání s vrchním pražským rabínem Davidem Peterem, Ptáme se Davida Petera,
vrchního pražského rabína).
Ètenáøi byli informováni o vyznamenání prof. Felixe Kolmera medailí Za zásluhy o Rakouskou republiku. Také si mohli pøeèíst Zamyšlení nad Novým židovským høbitovem
v Praze. ON pøinesly dále informaci Michala Klímy o tom, že Snìmovna zpøísnila zákon
o propagaci nacismu. V ON byl uveøejnìn projev rabína Daniela Mayera u pøíležitosti
73. výroèí vzniku státu Izrael (14. dubna 2021). 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, ON informovaly o 115. výroèí
vzniku Židovského muzea v Praze a také o ocenìní ŽMP v XIX. roèníku Národní soutìže
muzeí Gloria musaealis.
Ètenáøi se dozvídali o aktivitách Veøejnì prospìšného spolku pro podporu osob dotèených holocaustem, který dotuje sociální a zdravotní služby ŽOP, byli informováni o aktivitách sociálního oddìlení ŽOP, o virtuální Kavárnì na zoomu a rekondièních pobytech seniorù ŽOP. ON také informovaly o èinnosti KDP EZRA v dobì pandemie, otiskly èlánek KDP
Ezra Za tajemstvím ergoterapie. Pokraèoval psychokoutek paní Goldy a novì cvièení
pamìti: Mozku, pøemýšlej! K pravidelným informacím ze sociálního oddìlení patøily rozhovory s dobrovolníky (Veronika Konvièná, Sára Kovaøíková, Damian Jirout, Erik Rothenbuchner,
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Stefan Lercher, Martin Silly, Miroslava Weibelová, Karel Ehrenhaft, Alena Parolková, Petr
Balajka).
V rubrice Osudy byly uveøejnìny vzpomínky Edity Katzové, Yechiela Bar-Chaima na
válku v Jugoslávii (Jugoslávie a Židé), Soni Eislerové-Kubrové a její sestry Hany Eislerové-Žantovské, Povídání o Ince Bernáškové s Janou Vrzalovou, vzpomínka Jana Hály na
dirigenta Roberta Brocka, Romana Cílka na Emmu Šternovou, Dany Braunové na Reniu
Spiegelovou, „polskou Annu Frankovou“, Vìry Trnkové na prof. Gerdu Hermínu Èernou
a vzpomínka na Karla Müllera (1941–2000). Dále ON pøinesly vzpomínku na Tomáše Haase
(k nedožitým osmdesátinám), na Ing. Hanuše Schimmerlinga, CSc. (100 let od narození)
a Pavla Stránského (100. výroèí narození).
Ètenáøi byli rovnìž informováni o hospodáøském výsledku ŽOP za pøedešlý rok 2020.
V roce 2021 Obecní noviny pokraèovaly ve zprostøedkování vzpomínek Alexandra Goldscheidera, pøinesly další povídky z židovského prostøedí z pera Arnošta Goldflama (Povídky
o mamince), Zuzany Peterové (Fatty a Lili, Naše (ne)vìrné milování, Tchýnì v zábìhu),
Miroslava Adamce (Hotel a my, Hoøící keø na Sinaji), Jany Herrmannové (Tam bys jedl
trávu, Tøi), Evy Frantinové (básnì Odevzdaný život, Test, Plápolej, Rozhovor s Kristiánem,
V pøestrojení), Petra Eidlera (Pøípad Aleny Struskové, Pøerušený øetìzec), Vladimíra Kolára
(Hugo Münz. Osudy) a Arnošta Lustiga (První øádky/Noc).
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.
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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 2021 pokraèovaly – z dùvodu pandemie omezenì – diskusní poøady Káva
o ètvrté, které se uskuteènily pouze sedmkrát. Termíny byly pøizpùsobeny vládním
hygienickým opatøením, možnostem hostù
a pøednášejících i židovskému kalendáøi.
Hosty v roce 2021 byli: Bára Hrzánová,
hereèka a zpìvaèka, Jan Fingerland, publicista, novináø, rozhlasový komentátor a spisovatel, Michaela Sidenberg, historièka Arnošt Goldflam – Káva o ètvrté
umìní a kurátorka sbírky vizuálního umìní
Židovského muzea v Praze, Karel Hvížïala, spisovatel, dramatik, novináø, autor sci-fi
a politický komentátor, František Koukolík, neuropatolog, spisovatel a publicista, Iveta
Dušková, hereèka, scenáristka, režisérka a øeditelka Divadla Kampa, Arnošt Goldflam,
herec, dramatik, režisér, pedagog a spisovatel.
V roce 2021 byly realizovány projekty v Klubu Na balkonì až v druhé polovinì roku:
– 2. záøí – vernisáž autorské retrospektivní výstavy obrazù Lojzy Štyndla,
– 14. øíjna – vernisáž obrazù JUDr. Dany Øímanové pod názvem Podzim,
– 20. øíjna – pøednáška Evy Kolenské o práci vizážistky.
V roce 2021 byly novì v Penzionu Charlese Jordana realizovány pravidelnì (pokud to
dovolila pandemie) rozmanité kulturní a diskusní akce:
– Hovory na pøání s hosty – Dagmar Svìráková a Jana Wichsová (21. øíjna); Erika Landischová (11. listopadu); Jana Vrzalová (16. prosince); moderovala Ruth Sidonová.
– Køeslo pro hosta s podtitulem Poznejte zajímavé lidi dnešní doby – JUDr. Zuzana Wirthová, zpìvaèka (25. kvìtna); PhDr. Vìra Semerádová, psycholožka (29. èervna);
Milan Šteindler, režisér (26. øíjna); PhDr. Vladimír Kolár, spisovatel, redaktor (30. listopadu); moderovala Ruth Sidonová.
– Spoleèné posezení s hudbou a Beseda se zajímavými lidmi – Jana Dubová
(22. èervna); Vítání nového pianina – Mgr. Václav Peter (20. èervence); Odpo-
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ledne se zpìvem a klavírem „Pojïme si zazpívat (14. záøí, 19. øíjna, 18. listopadu,
31. prosince).
Výstavy:
n 12. srpna – vernisáž fotografií Paøíž objektivem Petra Balajky.
V restauraci Šalom:
n Každoroèní oslavy židovských svátkù Purim a Chanuka, které patøí k nejoblíbenìjším,
nejoèekávanìjším a nejnavštìvovanìjším akcím poøádaným Židovskou obcí v Praze, se
však v roce 2021 nakonec na radnici ŽOP nekonaly. Dùvodem bylo vládní naøízení související s pandemií covidu-19. Purimová oslava byla natoèena bez divákù na video
a streamována.
n 5. øíjna – diskusní setkání s Janou Èernochovou: Obrana a bezpeènost Èeské republiky – souèasné výzvy.
n 27. øíjna – Vzpomínkový veèer k 80. výroèí založení ghetta Terezín uspoøádal
Nadaèní fond obìtem holocaustu spoleènì s Èeským osvìtimským výborem.
Besedu s dvìma pamìtníky – Michaelou
Vidlákovou a Tomanem Brodem a s historikem z Památníku Terezín Vojtìchem
Blodigem moderoval novináø Petr Brod.

Pietní akce
n

Diskusní setkání s paní Janou Èernochovou

Ve støedu 27. ledna 2021 se již po šestnácté uskuteènilo v prostorách Valdštejnského
paláce v Praze vzpomínkové setkání pøi pøíležitosti Dne památky obìtí holocaustu
a pøedcházení zloèinùm proti lidskosti. Setkání uspoøádaly Federace židovských obcí
v Èeské republice a Nadaèní fond obìtem holocaustu ve spolupráci s Kanceláøí Senátu
Parlamentu ÈR, záštitu nad ním pøevzal pøedseda Senátu Miloš Vystrèil. Pøítomné i televizní diváky uvítal pøedseda Federace židovských obcí v ÈR Petr Papoušek. Miloš Vystrèil ve svém úvodním projevu pøipomnìl, že Èeská republika ustanovila 27. leden jako
den pøipomínky obìtí holocaustu v roce 2004, o rok døíve než Valné shromáždìní Organizace spojených národù, ale i tak až 59 let po konci druhé svìtové války. Pøedseda Poslanecké snìmovny Parlamentu ÈR Radek Vondráèek odsoudil souèasné projevy antisemitismu a poukázal na paralelu mezi biblickým Amálekem a novodobými tyrany, vèetnì
pøedstavitelù nacismu. Projev pøednesla Michaela Vidláková, která pøežila holocaust
jako dítì, a ve svém emotivním vyjádøení pøiblížila své vlastní prožitky z tragické doby
Terezína. Dále promluvil zástupce romské menšiny Èenìk Rùžièka, který na jednu stranu
vysoce ocenil roli státu pøi likvidaci nechvalnì známého vepøína v Letech u Písku, ale
vyjádøil se kriticky ke zpùsobu, jakým je øešeno odškodnìní romských obìtí. V závìreèném projevu pøedseda Federace židovských obcí Petr Papoušek pøipomnìl, že právì
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n

n

pøed rokem zaznìl na tomto shromáždìní apel k tomu, aby byl pøijat zákon, který by
zamezil komerènímu zneužívání nacistických symbolù. To se v tìchto dnech stalo. Dále
zmínil jeden konkrétní osud, na jehož pøíkladu poukázal na hloubku a šíøku lidské tragédie
holocaustu: „Zavraždìní a pøeživší, mezi nimi i bývalý vìzeò 170 265 Miloš Dobrý, mùj
dìda, byli lidé tak jako my, dìkujme jim za to, co nám pøedali, nezapomeòme
a nebuïme neteèní.“ V hudební èásti vystoupili David Dorùžka, Robert Fischmann
a Martin Novák, kteøí pøednesli mj. skladbu Gideona Kleina zavraždìného v dobì holocaustu. Program moderoval tajemník FŽO v ÈR Tomáš Kraus, v pøestávkách byl živì pøenášen rozhovor s øeditelem Židovského muzea v Praze Leo Pavlátem. S ohledem na krizové opatøení vlády ÈR se letošní pietní shromáždìní konalo bez úèasti veøejnosti, bylo
pouze živì pøenášeno Èeskou televizí na programu ÈT24. Slavnostní vzpomínkové setkání u pøíležitosti Dne památky obìtí holocaustu a pøedcházení zloèinùm proti lidskosti
bylo finanènì podpoøeno Ministerstvem kultury ÈR.
Veèer 27. ledna mohli zájemci ještì na YouTube Židovského muzea v Praze sledovat
slavnostní koncert ve Španìlské synagoze poøádaný k pøipomínce Dne památky holocaustu. V úvodu promluvili øeditel ŽMP Leo Pavlát a pøedseda ŽOP František Bányai.
Komorní skladby zahrálo Doležalovo kvarteto. Pøenos mìl velkou sledovanost.
Tradièní tryzna konající se každoroènì
8. bøezna v Pinkasovì synagoze na
pamìť nejvìtší jednorázové vraždy èeskoslovenských Židù ve vyhlazovacím
táboøe Auschwitz-Birkenau v roce 1944
se v dùsledku karanténních opatøení
souvisejících s pandemií koronaviru
musela konat v on-line pøenosu. Pøesto
zajistila poøádající Terezínská iniciativa
její dùstojný prùbìh, v jehož úvodu
zaznìla slova jejího pøedsedy Michala Tryzna v Pinkasovì synagoze
Stránského, který rovnìž zapálil šest
svící za obìti šoa. Hlavní proslov pronesl Toman Brod a závìreènou modlitbu procítìnì
pøednesl rabín Michael Dushinsky.

Památník ticha ke vzpomínce na BIIb
Vývoj epidemiologických opatøení opìt nedal velkou nadìji, že by se vzpomínka na vyvraždìní tzv. Terezínského rodinného tábora v Osvìtimi uskuteènila za úèasti veøejnosti.
Pro rok 2021 se spojily síly již tradiènì s Institutem terezínských skladatelù a novì pak
s Ministerstvem zahranièních vìcí.
Byl vytvoøen symbolický svìtelný most mezi nádražím Bubny a místem, odkud byli pøíslušníci tzv. Terezínského rodinného tábora v Osvìtimi vyhnáni na smrt. Dne 8. bøezna se
na sociálních sítích objevila krátce pøed 18. hodinou pøedtoèená vzpomínka pøímo z bubenského peronu. Vzpomínka vyvrcholila rozsvícením svící, které rozzáøily slavnostní iluminací
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Èernínský palác. Ve stejný okamžik se rozsvítily také svíèky na autentickém místì bývalého „lágrbaráku“ BIIb v Bøezince. Vše bylo streamováno na sociálních sítích.
n

n

Také v roce 2021 se mohla 8. dubna pøipomínka Jom ha-šoa, poøádaná ŽOP tradiènì
v Pinkasovì synagoze, stejnì jako loni konat v dùsledku pandemie koronaviru pouze virtuálnì. Díky YouTube videu, které obec umístila na své stránky a odkaz byl uveøejnìn
v Newsletteru, se tak aspoò on-line mohl každý úèastnit neveøejné tryzny za zavraždìné
Židy. V úvodu promluvil pøed pamìtní deskou u bývalého holešovického shromaždištì
Židù velvyslanec státu Izrael J. E. Daniel Meron. Pak už jsme se vizuálnì pøemístili do
Vysoké synagogy. S úvodním slovem vystoupil pøedseda ŽOP František Bányai, který
rovnìž zapálil svíce za šest milionù zavraždìných. Píseò za židovské mámy zazpívala
v Pinkasovì synagoze Petra Ernyeiová, aktuální zamyšlení o odkazu šoa a souèasné
dobì pronesl Fedor Gál. Terezínské básnì dìtských autorù pøeèetli Petr Forman a jeho
dcera Antonie, následnì pøipomnìli šoa výbìrem ze jmen tìch, kteøí nepøežili. Modlitbu
za zemøelé pøednesl vrchní zemský rabín Efraim K. Sidon. Závìr patøil Vidì Neuwirthové
a dìtem ze souboru Feigele, které zazpívaly izraelskou hymnu Hatikva.
8. dubna 2021 probìhl další roèník veøejného ètení jmen obìtí holocaustu ve virtuálním
prostoru. Sice jsme se nemohli potkat osobnì, ale na druhou stranu se mohli do ètení
jmen aktivnì zapojit i lidé žijící v zahranièí – a to nejen z okolních evropských státù, ale
i ze zámoøí – z Kanady èi Spojených státù. Pøevážnì se jednalo o èleny rodin, které mají
koøeny v Èeské republice, a mìli tak pøíležitost zapojit se do pøipomínky právì tady
v Èesku. Ètení jmen se konalo pod záštitou J. E. Daniela Merona, velvyslance státu
Izrael v Èeské republice, MUDr. Zdeòka Høiba, primátora hl. mìsta Prahy, a Mgr.
Tomáše Petøíèka, Ph.D., ministra zahranièních vìcí ÈR, a za podpory Nadaèního fondu
obìtem holocaustu.

Terezínská tryzna 2021
Po roèní pauze, kterou zapøíèinila pandemie koronaviru, se v roce 2021 opìt uskuteènila
Terezínská tryzna, pøesunutá z tradièní druhé kvìtnové nedìle na nedìli 5. záøí. Na Národním høbitovì se sešlo na sedmdesát delegací. Na tribunì stáli èelní státní pøedstavitelé,
ministøi, senátoøi a poslanci, zástupce prezidentské kanceláøe, velvyslanci vèetnì nové velvyslankynì státu Izrael J. E. Anny Azariové, zástupci církví, institucí, iniciativ a samozøejmì pøedstavitelé Židovské obce v Praze a Federace židovských obcí v Èeské republice.
Po úvodní èeské hymnì pøednesené operní pìvkyní Editou Adlerovou pøivítal hosty øeditel
Památníku Terezín Jan Roubínek. S hlavním projevem vystoupil signatáø Charty 77, pøedseda Ústavního soudu Pavel Rychetský. Za pøeživší a pamìtníky promluvil Hanuš Hron.
Jako vždy následovala køesťanská modlitba, po níž se za obìti šoa pomodlil vrchní zemský
rabín Efraim Karol Sidon. Závìr patøil sborové árii z Verdiho opery Nabucco. Následnì pøešli
zástupci židovských organizací k Davidovì hvìzdì, kde J. E. Anna Azariová položila vìnec
a opìt zaznìla židovská modlitba.
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Návrat Martina Davidovièe
V roce 2021 se díky spolupráci s IDF,
Ministerstvem obrany Izraele a ÈR, rabinátem ŽOP a Chevrou kadišou ÈR podaøilo
v pondìlí 25. 10. 2021 úspìšnì dokonèit
první a nejdùležitìjší èást dlouho plánované mise, jejímž úèelem bylo vyzvednout
a pøevézt ostatky pana Martina Davidovièe zahynuvšího u nás v roce 1948 k znovupohøbení do Izraele. Ostatky Jechiele
Michela ben Chajim Jehudy Davidovièe
vyzvednuté z Nového židovského høbitova
odvezl izraelský vojenský speciál ve støedu
Vojáci IDF na Novém židovském høbitovì v Praze
27. 10. 2021 a o den pozdìji byly pohøbeny na hoøe Herzel, kde odpoèívají velikáni
izraelské historie.
n
n

28. listopadu se konala na Novém židovském høbitovì pravidelná tryzna za zahynulé na
lodi Patria. Modlitbu pronesl vrchní zemský rabín Karol E. Sidon.
Zapálení první chanukové svíce u Památníku ticha na nádraží Praha-Bubny probìhlo
28. listopadu v 18 hodin s pøíhodným mottem Svìtlo vítìzství, svìtlo nadìje, svìtlo
pamìti… I tentokrát, pøestože bylo potøeba dodržet pøísná hygienická opatøení, se na
tomto historickém místì, odkud pøed osmdesáti lety zaèaly odjíždìt první transporty do
Terezína, sešlo mnoho lidí vèetnì nìkolika pøeživších pamìtníkù. Tradièní akce se
konala ve spolupráci Památníku ticha v èele s Pavlem Štinglem a Židovskou obcí
v Praze, za niž vystoupil její pøedseda František Bányai. První svíci na nové chanukiji,
kterou navrhl David Vávra, zapálil a modlitbu pøednesl vrchní pražský rabín David Peter.
Pohovoøil o svátku a zdùraznil, že jeho hlavní význam spoèívá v tom, že dává lidem
nadìji. Nechybìlo expresivní vystoupení akordeonisty. „Vítìzství je také to, že se nám
snad koneènì po dlouhých letech neúspìšného jednání podaøí zaèít s pøestavbou
nádraží na památník,“ konstatoval Pavel Štingl. Celkem bylo z èeských zemí deportováno 81 tisíc Židù, z nichž 50 tisíc bylo deportováno právì odsud.
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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.
Dále vydává mìsíèní pøílohu Obecních novin Rabínské listy. Souèasnì probíhají v midraši ŽOP stálé on-line 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: David Peter (vrchní pražský rabín), Menachem Kalchheim (odpovìdný za kašrut),
Efraim K. 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, Milan Walter, Eva
Koèová
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 vzhledem
k pandemii nepravidelnì, šabatové a sváteèní modlitby se konaly ve Staronové, Jeruzalémské i Vysoké synagoze.
Všednodenní veèerní modlitby, kabalat šabat a havdala se konaly on-line.
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Kašrut: v každodenním bìžném provozu jsme zajišťovali košer chod stravovacích zaøízení
ŽOP – restaurace Šalom, Lauderových škol a Hagiboru. V každodenním režimu probíhal
také košer dohled nad sítí kaváren Mamacoffee. Obnovena byla spolupráce s hotelem King
David. Kontinuálnì pokraèoval košer dohled nad trdelníkem od firmy Terpet a s kavárnami
ChocoCafé a Cafe Ebel. Bìhem roku 2021 probìhlo pod dohledem našich mašgiachim
21 speciálních košer výrob pro spoleènost Extrudo Beèice, a. s., což opìt znamenalo nárùst
objemu výroby oproti minulým letùm. Speciální výroba probìhla pod naším dohledem také
ve firmì Jan Becher – Pernod Ricard. Pøestože byl rok 2021 ve znamení èásteèného ekonomického útlumu, podaøilo se nám rozpracovat spolupráci a provést auditní návštìvy ve
4 nových firmách a utužili jsme spolupráci s našimi tradièními partnery na poli košer certifikace.
Pro zajištìní základních potravin pro naše èleny pokraèovala spolupráce s pekárnami Le
Caveau a Mansson sídlícími v Praze. Sortiment základních potravin byl doplòován spoluprací a dohledem nad mlékárnami Lacrum Velké Meziøíèí (sýr Eidam), Polná (paøené sýry,
balkánský sýr, Zlatá Praha), Pøibyslav (Hermelín) a Tatra Hlinsko. Dále pak s pekárnami
United Bakeries, Penam, 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).
Obøízky: 2
Bar micva: 9
Bat micva: 1
Svatby: 1
Úmrtí: 27
Pohøby: 12
Noví èlenové: za rok 2021 pøijala ŽOP 31 øádných èlenù, 11 nositelù mimoøádného statusu
a obnovila èlenství 8 osob.
Tryzny a pietní akce: zástupci rabinátu se zúèastnili 6 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 od roku 1890 kontinuálnì využíván ke konání pohøbù zesnulých židovského vyznání, vyžaduje stále nákladnìjší péèi. Provoz tohoto høbitova a urnového háje se
øídí øádem neveøejného pohøebištì platným od 1. ledna 2002 a náboženskými zvyklostmi
židovské obce.
Bìhem roku 2021 došlo k mírnému vzestupu poètu tradièních pohøbù – bylo jich uspoøádáno dvanáct. Pohøby byly vždy zajišťovány v souladu s ortodoxní náboženskou praxí, ale
zároveò s velkou snahou nastolit co nejvstøícnìjší prostøedí pro pozùstalé, kteøí sami èasto
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nejsou praktikující. Provádìní tradièních
pohøbù tedy také zahrnovalo pohovory
s pozùstalými pøed a po pohøbu, pomoc
pøi jednání s úøady a v neposlední øadì
také rituální pøípravu zesnulých taharu.
V závislosti na vžité praxi a pøání
nìkterých umírajících a pozùstalých bylo
v tomto období také uloženo šestnáct
uren, a to buï do speciálních urnových
hrobù, v ojedinìlých pøípadech také do
stávajících rodinných hrobù. I tyto
pohøby byly provádìny s maximální pietností a s doplnìním duchovního obsahu,
pokud s tím pozùstalí souhlasili.
Bìhem roku 2021 probìhla pouze
Nový židovský høbitov
4 setkání pøi pøíležitosti výroèí úmrtí
a vztyèení nových náhrobních kamenù. Za malou frekvencí tìchto výroèních akcí stála
mj. pandemická omezení a problémy s pøílety ze zahranièí. Probìhly tradièní pietní akty
v èele se vzpomínkou na výroèí tragédie lodi Patria.
Všechny smuteèní i výroèní pøíležitosti se odehrály za dodržení veškerých aktuálnì platných protipandemických opatøení.
Rituální správa NŽH spolupracovala s a. s. Matana na 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 náletových a odolných travin. Nadále probíhalo prùbìžné aktualizování
nové høbitovní databáze, tak aby maximálnì korespondovala se skuteèným stavem.
V roce 2021 zaèal být již aktivnì využíván nový sektor 24.
Pokraèovala tìsná spolupráce se spoleèností Chevra kadiša ÈR, která je významným
partnerem pro spolupráci na poli rituálních záležitostí spojených se høbitovy a pohøbíváním.
Èlenové Chevry kadiši se pøedevším zapojují do vytváøení nutných minjanù, navštìvují
nemocné, podílejí se na rituální pøípravì zesnulých a asistují pøi dalších rituálních úkonech.
Rituální správa NŽH dozorovala pokraèování pøíprav pro zprovoznìní neveøejného pohøebištì v Brandýse nad Labem. Pro zajištìní rituálních potøeb tohoto pohøebištì bylo jako
s partnerem jednáno se skupinou Bejt Simcha. Dobrovolníci z jejích øad zaèali být na konci
roku školeni na budoucí rituální pøípravu zesnulých pøed pohøbem.
V listopadu 2021 probìhla dlouho pøipravovaná a peèlivì naplánovaná akce spoèívající
ve vyzvednutí ostatkù izraelského vojína pana Martina Davidovièe, tragicky zesnulého
v roce 1948 na našem území a pohøbeného na NŽH. Akce probìhla za spolupráce rabinátu
ŽOP, Chevra kadiša ÈR a Ministerstva obrany ÈR a Izraele. Úspìšné zvládnutí této akce
jistì pøineslo prestiž a posílení naší spolupráce s vojenskými složkami státu Izrael.
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Poskytovali jsme konzultace jednotlivcùm i vzdìlávacím institucím a bìhem roku probìhla øada komentovaných prohlídek. Objekt høbitova byl zapojen do projektu Den židovských památek a do akcí Prahy 3.
Tøígeneraèní komunitní centrum (TKC)
V roce 2021 je TKC již druhým rokem souèástí
rabinátu a úzce spolupracuje na pøípravì vzdìlávacích a kulturních aktivit, obzvláštì aktivit
pro rodiny a dìti, ale i teenagery. Kvùli epidemii koronaviru byly nìkteré akce stejnì jako
v loòském roce zrušeny, omezeny nebo pøevedeny na outdoorové aktivity. Ze stejného
dùvodu byl omezen kontakt mezi klienty Hagiboru a dìtmi i návštìvníky na minimum, veškeré akce probíhaly oddìlenì.
Tøígeneraèní komunitní centrum úzce spolupracovalo s Lauderovými školami a školkou,
Bejachadem, FŽO, spolky Chinuch, Hakoach
a Bejt Simcha.
Tøígeneraèní komunitní centrum – výzdoba
obecní suky

Akce TKC byly v roce 2021 finanènì podporovány JDC, ŽOP, NFOH a MHMP.
Mezi nejvìtší akce patøily:
n Tu bi-švat – outdoorová bojovka na Stromovce
n Purim – detektivní purimová hra ve Starém Mìstì
n Ètení Megilat Ester ve Staronové synagoze, program pro dìti
n Pesach – pesachová úniková hra
n Jom haacmaut – zoom s izraelským velvyslancem
n Šavuot – dìtská oslava
n Šabat opìt spolu, rozluèkový šabat
n Oslava Roš hašana – novoroèní oslava s dílnami pro dìti na ŽOP
n Výzdoba suky spojená s workshopy
n Simchat Tora – oslava pro rodiny a dìti
n Chanuka – chanuková oslava na ŽOP v nìkolika akcích: spoleèné zapalování svìtel pøes
zoom, chanukové dílny pro dìti, bojovka
n Spoleèné peèení s dìtmi z Bejachadu
n Pravidelné Roš chodeš party pro ženy
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2. Støediska sociální a zdravotní péèe ŽOP
Hlavním cílem práce støedisek je poskytovat sociální a zdravotní služby na profesionální
úrovni podle individuálních potøeb uživatelù. Z dùvodu pandemie covidu-19 byl také rok
2021 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.
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. Støedisko autodopravy,
6. 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 a koøenù.
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 2021 bylo v péèi KDP Ezra 124 klientù. Tìmto klientùm byly poskytovány služby
sociální, zdravotní a ergoterapeutické.
Komplex poskytovaných služeb KDP Ezra v roce 2021:
n domácí zdravotní péèe – odborná zdravotní péèe podle odbornosti 925;
n 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.;
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pùjèovna kompenzaèních pomùcek.
Náklady na služby byly financovány z více
zdrojù – ŽOP, grant Claims Conference,
státní i soukromé granty a dotace, zdravotní
pojišťovny, grant NFOH, finanèní pomoc od
Spolku pro osoby dotèené holocaustem
a spoluúèast klientù.
V roce 2021 byla péèe o klienty nadále
ovlivnìna pandemií nemoci covid-19. Kolektiv KDP Ezra poskytoval služby v neomezeném rozsahu navzdory všem nepøíznivým
podmínkám, které pandemie vyvolala. O to
více jsme se snažili pøispìt ke zlepšení
nálady jak u našich klientù, tak i zamìstnancù a podporovatelù KDP Ezra. Doufáme,
že se to podaøilo i díky našemu benefiènímu
koncertu, který jsme uspoøádali v øíjnu 2021. Benefièní koncert – chlapecký sbor Pueri
Všichni posluchaèi byli nadšeni z vystoupení gaudentes a varhaník Václav Peter
chlapeckého sboru Pueri gaudentes i z mistrovského výkonu varhaníka pana Václava Petera. Záznam z koncertu lze najít na kanále
YouTube.
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 2021 tvoøilo tým 27 zamìstnancù.
Další informace jsou k dispozici na webových stránkách ŽOP: www.kehilaprag.cz.

2.2. Sociální oddìlení
Sociální oddìlení poskytovalo v roce 2021 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
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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.
Klub zdraví – cvièení v Penzionu Charlese
Oèkování klientù v DSP Hagibor
Jordana, individuální fyzioterapie v domácím
prostøedí a na radnici ŽOP, výlety a vycházky
v pøírodì, rekondièní a wellness pobyty (Hejnice, Vysoèina, Šumava).
V roce 2021 využilo tìchto služeb celkem 134 osob (107 žen, 27 mužù) a bylo poskytnuto 5300 hodin pøímé práce.
Dobrovolnický program pro zahranièní a místní dobrovolníky. Program je akreditován u Ministerstva vnitra ÈR a mezi jeho hlavní aktivity patøí pøedevším dobrovolnická
kavárna Miriam v Klubu Na balkonì, 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 1800 hodin. V prùbìhu roku 2021 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, administrativní pracovnice, finanèní asistentka, koordinátorka
dobrovolníkù, dvì fyzioterapeutky, cvièitelky.
Komunitní sociální práce pro èleny ŽOP
V roce 2021 jsme díky pandemii covidu, posílili komunitní sociální práci. V prùbìhu nouzových stavù a omezení, které postihovaly èleny obce, se stalo kontaktní místo na sociálním
oddìlení v prùbìhu celého roku 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 bìhem 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. Sociální pracovnice ve spolupráci s ordinací praktického lékaøe a mobilních
týmù z Ústøední vojenské nemocnice a Nemocnice Na Františku zorganizovali oèkování
proti nemoci covid pro více než 600 osob z komunity. Nejvíce bylo naoèkováno seniorù nad
65 let, dále se jednalo o pracovníky v pøímé péèi a pedagogy z Lauderových škol. Oèkování
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probíhalo tøemi dávkami v prùbìhu celého roku. 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
èinžovním domì je 27 bytù – garsoniér s pøedsíní a koupelnou se sprchovým koutem a toaletou a dvou dvougarsoniér, 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 2021 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 2021 zajišťovala 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 2021 využilo peèovatelskou
službu celkem 134 klientù (106 žen,
29 mužù) a bylo poskytnutou 11 724
Spoleèný obìd v Penzionu Charlese Jordana
hodin pøímé péèe.
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2.4 Domov sociální péèe Hagibor

Vnitøní zahrada Hagiboru

Domov sociální péèe Hagibor (DSPH) je
zaøízením sociální péèe, které poskytuje
komplex sociálních služeb.
V roce 2021 byly poskytovány registrované sociální služby: Domov pro seniory
s kapacitou 47 lùžek, Odlehèovací služby
s kapacitou 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.
V roce 2021 využilo službu Domov pro
seniory celkem 51 klientù, z toho 41 žen
a 10 mužù. V uvedeném roce bylo pøijato
9 klientù. Zemøelo 16 klientù, z nich
4 v nemocnici a 12 v DSPH. Prùmìrný vìk

klientù této služby byl 92 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 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 jsou tøi mìsíce.
V roce 2021 využilo odlehèovací služby celkem 42 klientù, z toho 31 žen a 11 mužù.
Nìkteøí klienti využívali odlehèovacích služeb opakovanì, do služby Domov pro seniory
pøešlo 7 klientù. Zemøeli 4 klienti. Kapacita odlehèovacích lùžek byla plnì využita. Prùmìrný
vìk klientù této služby byl 89 let.
Ambulantní služba Denní stacionáø je urèena pro seniory, kteøí mají sníženou sobìstaènost z dùvodù vìku nebo zdravotního postižení, a 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.
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Denní stacionáø mìl v roce 2021 maximální kapacitu pìt míst. Evidovány byly tøi
smlouvy.
Všechny služby jsou poskytovány se zvláštním zøetelem k potøebám obìtí šoa a osob,
jejichž osobní cíle vycházejí z židovských tradic a koøenù.
Pøehled poskytovaných aktivit a programù:
Hudební program s možnou aktivní úèastí, AAA (animal assisted activities), Ateliér
Golem – výtvarná dílna, taneèní aktivizace, individuální aktivizace, trénink pamìti, kreativní
èinnosti (plnìní šitých výrobku, výroba DIY, napø. šumivky), kognitivní trénink, literárnì
hudební kavárny, filmová setkání, kavárna s hostem, pøednášky, pøedèítání, spoleèenské hry – individuálnì, práce s poèítaèem – individuálnì, moderované debaty, oslavy
židovských svátkù, narozenin, vernisáže, koncerty, divadelní pøedstavení, výlety. Nákupy
vèetnì fakultativních.
V rámci CDA se v roce 2021 konala také mimoøádná setkání s nejvyššími pøedstaviteli
Židovské obce v Praze, což mìlo pozitivní ohlas jak mezi klienty, tak mezi pracovníky. Došlo
také na setkání s izraelským velvyslancem J. E. Danielem Meronem. Pøi této pøíležitosti se
konalo setkání klientù s návštìvníky na zahradì s hudbou a tancem, kterého se úèastnili
zamìstnanci DSPH vèetnì jeho vedení.
V roce 2021 pokraèovala spolupráce se sociálním oddìlením ŽOP, a to zejména v dobrovolnické oblasti. Režim dobrovolnických èinností byl rozdìlen tak, aby se dobrovolníci
uplatnili ve všech oblastech, ve kterých je to možné. Spolupráce s dobrovolníky je nyní na
individuálnìjší bázi, ale velmi flexibilní v návaznosti na pandemická vládní opatøení. Spoleènì s dobrovolníky diskutujeme a vybíráme nejoptimálnìjší cestu pro každého z nich.
Dobrovolníci navštìvují klienty v pokojích, doprovázejí je na procházky, hrají spoleèenské
hry, pøedèítají jim, dìlají jim pøíjemnou spoleènost a nosí narozeninové balíèky. Významný
podíl na dobrovolnictví v DSPH mìli i zahranièní studenti. Mezi dobrovolníky je novì nìkolik
studentù Lauderových škol.
Bìhem roku 2021 Centrum denních aktivit úzce spolupracovalo s Bejachadem. Dìti
a paní uèitelky nám napøíklad pomohly krásnì vyzdobit jídelnu pro klienty DSPH.
Kvùli proticovidovým opatøením nebylo možné obnovit spolupráci CDA a TKC. Z tohoto
dùvodu jsme veškeré oslavy a další akce zajišťovali z nejvìtší èásti vlastními silami
s pomocí dalších pracovníkù DSPH.
Mezi nejvìtší akce, které byly ovšem vìtšinou limitovány pandemií, patøily:
n Oslava svátku Tu bi-švat – interní menší oslava pro klienty DSPH;
n Oslava svátku Purim – interní menší oslava pro klienty DSPH;
n Oslava svátku Pesach – interní menší oslava pro klienty DSPH;
n Oslava Jom haacmaut – oslava založení státu Izrael – tradièní izraelské pokrmy, hudba,
tanec. S návštìvou J. E. velvyslance D. Merona;
n Oslava Roš hašana – novoroèní oslava s návštìvou rabína E. K. Sidona, interní menší
oslava pro klienty DSPH;
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Sukot – interní menší oslava pro klienty DSPH;
Simchat tora – interní pøipomenutí pro klienty DSPH;
Chanuka – spoleèné zapalování svící s klienty, interní menší oslava pro klienty DSPH.

Další uspoøádané akce CDA:
Besedy:
Besedy s režisérem J. Kaèerem, besedy s rabínem E. K. Sidonem.
Koncerty a tanec:
Koncert Heleny Petrákové, Kvarteto Terezy Rejškové, Naches Trio, Petra Rézová a p.
Šatoplet, koncert p. Taussingera, koncert Emy Trávníèkové, koncert Tria Emy Trávníèkové,
Zdenìk Pilecký, Jerusalema Dance – zamìstnanci Hagiboru a Bejachadu.
Výstavy, výlety a vernisáže:
Výlety: do prvorepublikové kavárny Šlágr, do synagogy v Brandýse nad Labem, do Prùhonického parku, historickou tramvají po Praze, lodí Blaník po Vltavì. Vernisáž projektu dílny
Ateliér Golem pøesunuta na únor 2022 z dùvodu pandemie.
Kreativní dílny:
Výroba šumivek, výtvarné techniky – úvod, výtvarné techniky: kresba, základy akvarelu,
„smejvák“, svìtlo/stín. Celoroèní projekt: Svìtla a oslava (témata Purim/Chanuka).
AAT
Daniela Hypšová (felinoterapie – Skype), Dopoledne se zvíøátky (Lenka Šilhanová).
Seznam akcí CDA:
n 28. 1. 2021 Tu bi-švat oslava
n 26. 2. 2021 Purim oslava
n 26. 3. 2021 Pesach oslava
n 14. 4. 2021 Kreativní dílna s klienty: výroba šumivek
n 16. 4. 2021 Kreativní dílna: tvoøení (výtvarné techniky)
n 10. 5. 2021 Den Jeruzaléma – taneèní vystoupení Hagiboru a Bejachadu „Jerusalema
Dance“
n 17. 5. 2021 Šavuot oslava
n 20. 5. 2021 Taneèní – Zdenìk Pilecký
n 25. 5. 2021 Taneèní – Zdenìk Pilecký
n 25. 5. 2021 Kreativní dílna: kresba
n 27. 5. 2021 Taneèní – Zdenìk Pilecký
n 1. 6. 2021 Taneèní – Zdenìk Pilecký
n 1. 6. 2021 Kreativní dílna: základy akvarelu
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2. 6. 2021 Koncert kvartetu Terezy Rejškové v jídelnì
3. 6. 2021 Taneèní – Zdenìk Pilecký
3. 6. 2021 Zpívání na zahradì a Jerusalema Dance u pøíležitosti návštìvy izraelského velvyslance
8. 6. 2021 Taneèní – Zdenìk Pilecký
8. 6. 2021 Kreativní dílna: technika
„smejvák“
10. 6. 2021 Taneèní – Zdenìk Pilecký
15. 6. 2021 Kreativní dílna: hmota,
Hudební vystoupení dudaèky
svìtlo, stín
15. 6. 2021 Taneèní – Zdenìk Pilecký
17. 6. 2021 Helena Petráková – vystoupení dudaèky
18. 6. 2021 Ema Trávníèková, klavírní koncert
21. 6. 2021 Výlet do prvorepublikové kavárny Šlágr
22. 6. 2021 Taneèní – Zdenìk Pilecký
24. 6. 2021 Taneèní – Zdenìk Pilecký
29. 6. 2021 Výlet do synagogy v Brandýse nad Labem
8. 7. 2021 Taneèní – Zdenìk Pilecký
9. 7.2021 Výlet do Prùhonického parku 1
13. 7. 2021 Taneèní – Zdenìk Pilecký
15. 7. 2021 Taneèní – Zdenìk Pilecký
20. 7. 2021 Taneèní – Zdenìk Pilecký
23. 7. 2021 Výlet do Prùhonického parku 2
26. 7. 2021 Výlet historickou tramvají po Praze
27. 7. 2021 Taneèní – Zdenìk Pilecký
3. 8. 2021 Taneèní – Zdenìk Pilecký
5. 8. 2021 Výlet lodí Blaník po Vltavì
10. 8. 2021 Taneèní – Zdenìk Pilecký
17. 8. 2021 Taneèní – Zdenìk Pilecký
24. 8. 2021 Taneèní – Zdenìk Pilecký
31. 8. 2021 Taneèní – Zdenìk Pilecký
2. 9. 2021 Roš hašana oslava s rabínem E. K. Sidonem
2. 9. 2021 Taneèní – Zdenìk Pilecký
3. 9. 2021 Dopoledne se zvíøátky (Lenka Šilhanová)
7. 9. 2021 Taneèní – Zdenìk Pilecký
14. 9. 2021 Taneèní – Zdenìk Pilecký
30. 9. 2021 Taneèní – Zdenìk Pilecký
5. 10. 2021 Taneèní – Zdenìk Pilecký
7. 10. 2021 Taneèní – Zdenìk Pilecký
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11. 10. 2021 Koncert Naches Trio
12. 10. 2021 Taneèní – Zdenìk Pilecký
14. 10. 2021 Taneèní – Zdenìk Pilecký
19. 10. 2021 Taneèní – Zdenìk Pilecký
2. 11. 2021 Koncert Petry Rézové a p. Šatoplet
2. 11. 2021 Taneèní – Zdenìk Pilecký
4. 11. 2021 Taneèní – Zdenìk Pilecký
9. 11. 2021 Taneèní – Zdenìk Pilecký
11. 11. 2021 Taneèní – Zdenìk Pilecký
16. 11. 2021 Taneèní – Zdenìk Pilecký
18. 11. 2021 Taneèní – Zdenìk Pilecký
21. 11. 2021 koncert p. Taussingera
Chanuka – zapalování chanukových svící s klienty na zahradì DSPH
23. 12. 2021 Taneèní – Zdenìk Pilecký
30. 12. 2021 Taneèní – Zdenìk Pilecký
V provozu byly webové stránky DSPH https://www.kehilaprag.cz/cs/dsp-hagibor.

Odborná péèe
Multidisciplinární porady
Multidisciplinární porady, které se týkají vývoje celkového stavu a individuálních potøeb
klientù DSPH, probíhaly pravidelnì jedenkrát týdnì, resp. pro každého z klientù 1x mìsíènì,
ale v pøípadì potøeby až 1x týdnì. Na multidisciplinárních poradách byla zachována možnost lékaøské konzultace s geriatrem o pøedem vybraných klientech. Vìtšinou se jednalo
o klienty, u kterých došlo k významnému zhoršení zdravotního stavu, kdy lékaø geriatr proto
navrhl jiný, v tom okamžiku nejoptimálnìjší a nejšetrnìjší zpùsob ošetøovatelské péèe,
vèetnì možné péèe paliativní. Vstøícnì smìrem k rodinám klientù stále fungoval i systém
možnosti konziliární porady v širším týmu, a to vèetnì lékaøù a za úèasti rodinných pøíslušníkù. Cílem porady bylo informovat rodinu o zdravotním stavu klienta a na nìj navazujících
podrobnostech individuální péèe o nìj. V akutních pøípadech byla svolávána intervenèní
porada.
Intervenèní porady
Intervenèní porady (ihned – až 48 hodin) byly svolány v pøípadì výskytu závažného problému v péèi o klienta, jehož øešení zpravidla nesneslo odkladu. Tìchto porad se úèastnili
všichni, kdož mohli být nápomocni pøi øešení problému, vèetnì sociální pracovnice, vrchní
sestry, manažerky ÚSZS, øeditele, psychologa, nìkdy praktického lékaøe a geriatra, psychiatra, klienta èi èlenù rodiny.
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Paliativní péèe
I nadále byla našim klientùm poskytována
paliativní péèe pøi vzájemné spolupráci
jich samotných, jejich rodin, praktického
lékaøe a geriatra. Možnost odborné konzultace, spolupráce a podpory máme navíc
zajištìnu v organizaci Cesta domù, dosud
ale nebyla využita. V tomto smìru byly
i nadále pøedevším využívány odborné
zkušenosti MUDr. Zdeòka Kalvacha.
V roce 2021 byla paliativní péèe nasta- Pohled na klientskou èást Hagiboru
vena u 10 klientù.
Biografie – životní pøíbìh
Sestavení životního pøíbìhu u klienta je velmi èasovì nároèné jak pro zamìstnance, tak pro
rodinné pøíslušníky. V roce 2021 se díky aktivitì nìkterých zamìstnancù podaøilo sestavit
životní pøíbìh u nìkolika klientù.
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 komunikací. V roce 2021 probíhala u klientù jak individuální, tak skupinová
reminiscence dle vývoje pandemické situace.
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. U zdravotních pojišťoven VZP, VOZP, OZP a ZPMV máme nasmlouvány všechny odbornosti zdravotní péèe
(ošetøovatelská péèe v sociálních službách, geriatrie, ergoterapie, fyzioterapie).
U odbornosti Fyzioterapie je bohužel u všech zdravotních pojišťoven nasmlouvám pouze
jeden úvazek (pojišťovny nechtìjí nasmlouvat více hodin, takže se o jeden úvazek dìlí tøi
fyzioterapeuti), proto není fyzioterapie výkonovì na zdravotní pojišťovny výdìleèná.
I v roce 2021 byly výkony nasmlouvány v plném rozsahu dle Seznamu zdravotních
výkonù s bodovými hodnotami 2021.
V roce 2021 se podaøilo navázat smluvní vztah s VZP pro odbornost Ergoterapie. Tato
odbornost je však sdílena s odborností Fyzioterapie a lze vykazovat pouze sdílenými kódy.
Vzhledem k tomu, že VZP s námi nasmlouvala pouze jeden úvazek fyzioterapeuta, o který se
dìlí tøi fyzioterapeuti, dohodli jsme se po zralé úvaze, že odbornost ergoterapie vykazována
na VZP nebude, protože by ponížila poèet hodin k vykazování fyzioterapeutùm. Dá se
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konstatovat, že mnohaletá práce o dosažení dohody s VZP nebyla pøíliš úspìšná, i když
nám VZP vyhovìla.

Odborná spolupráce s dalšími subjekty
V roce 2021 pokraèovala spolupráce se sociálním oddìlením ŽOP (dobrovolnictví) dle platných hygienických opatøení.
Externí pracovníci zajišťovali v prostorách DSPH služby pouze za splnìní pøísných podmínek: služby kadeønice, služby pedikérky.
Spolupráce se støedními èi vysokými školami pokraèovala podle platných hygienických
opatøení.
n Vyšší odborná škola zdravotnická a Støední zdravotnická škola, 5. kvìtna, Praha 4 – diplomovaná všeobecná sestra
n 1. lékaøská fakulta Univerzity Karlovy – ergoterapie
n 3. lékaøská fakulta Univerzity Karlovy – všeobecné ošetøovatelství
n Univerzita Jana Evangelisty Purkynì v Ústí nad Labem – ergoterapie
n Støední škola – Waldorfské lyceum – sociální praktikum

Profesní rozvoj zamìstnancù
Vzdìlávání pracovníkù v sociálních službách a sociálních pracovníkù vymezuje Zákon
o sociálních službách è. 108/2006 Sb. Plán vzdìlávání pro rok 2021 byl realizován podle
návrhu. Vzdìlávací tým z øad odborných pracovníkù DSPH pracoval dle provozních možností. Probíhaly pravidelné supervize s PhDr. Zuzanou Peterovou. Setkávání zamìstnancù
DSPH za úèelem relaxace a psychohygieny je pro nás velkou výzvou, kterou se snažíme
postupnì naplnit, což by také mohlo pøispìt k vìtšímu stmelování pracovníkù a prevenci
syndromu vyhoøení.

Vzdìlávání zamìstnancù DSPH nad stanovený plán
18. 2. 2021 – Vzdìlávání v oblasti psychosociálních intervencí v péèi o lidi s demencí
22. 3. 2021 – Práva a povinnosti v sociálních službách
11. 3. 2021 – Pacient vyššího vìku v nemocnici, dlouhodobé ústavní i domácí péèi: komunikace pøi poruše sluchu a kognice
22.–23. 10. 2021 – Nadstavbový kurz trenérských dovedností
21.–26. 11. 2021 – Kurz pro certifikované trenéry pamìti II.

Pandemie covidu-19 v DSPH
Bìhem roku 2021 jsme v jednotlivých opatøeních vyvinuli maximální úsilí, aby se pandemie covidu-19 do DSPH pokud možno nevracela. Za velký úspìch považujeme vèasnou
prooèkovanost klientù a personálu, která se podaøila díky spolupráci se ŽOP a s praktickým
lékaøem. Pøíjem klientù do pobytových služeb probíhal za specifických hygienických podmínek. U øady klientù praktický lékaø opìt nastavil režim paliativní péèe, protože u nich
docházelo k psychickému strádání. Frekvence návštìv byla pøi každé zmìnì stavu projedStrana 32
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návána a odstupòována ve spolupráci s Hygienickou stanicí. Pouze dvakrát v roce byly
návštìvy zakázané úplnì, velmi využíván byl on-line návštìvní rezervaèní systém. Vìtšinu
roku bylo však pro návštìvy našich klientù otevøeno. Také jsme se mnohem èastìji setkávali s nekázní návštìv, což pøineslo velké neshody mezi službukonajícím personálem a návštìvami. Potýkali jsme se se strachem personálu, který vnímal velké riziko zavleèení
infekce. Proto jsme pøistoupili k osobní domluvì pana øeditele èi vedení ŽOP s konkrétní
návštìvou, kdy daná návštìva byla upozornìna na rizika pøi nedodržování opatøení. Všichni
zamìstnanci museli nosit k výkonu své práce respirátor FFP2, používat gumové rukavice
a ostatní ochranné prostøedky. U zamìstnancù jsme pokraèovali v pravidelné psychické
podpoøe psychologem. Spolupráce s orgány veøejné správy (Ministerstvo zdravotnictví
a Ministerstvo práce a sociálních vìcí, Magistrát hl. m. Prahy a Hygienická stanice hl. m.
Prahy) dále pokraèovala. Koncem roku byl opìtovnì aktivován provoz izolace, a to pouze
pro jednoho klienta, což považujeme za velký úspìch oproti roku 2020. Dá se tedy konstatovat, že díky vèasné prooèkovanosti klientù tøetí posilující dávkou nedošlo v DSPH k tragickým úmrtím klientù.
Øada opatøení vznikala novì, øada opatøení se musela pøepracovat èi zkontrolovat.
Probìhla:
n kontrola trvalých opatøení,
n nastavení nových opatøení,
n zmìny u standardù, a to ve spolupráci s Hygienickou stanicí hl. m. Prahy.
Kontrola trvalých opatøení:
n Kontrola prostor izolace pro potvrzený pøípad covidu-19, lze aktivovat do 18 hodin – viz
Obecné informace a pokyny – covid.
n Zachování prázdných pokojù pro preventivní karanténu u klientù – opatøení zrušeno pro
nepotøebnost.
n Zachování rozmístìní zásobníkù s prostøedkem k dezinfekci rukou – opatøení trvá.
n Intenzivní dezinfekce povrchù a zátìžových ploch – opatøení trvá.
n Intenzivní úklid spoleèných prostorù a pokojù klientù – opatøení trvá.
n Pøísné dodržování hygienicky bezpeèné manipulace s prádlem, a to i v pøípadì výskytu
jiné infekce – opatøení trvá.
n Zajištìní provozu kuchynì – dostatek zásob, sestavení jídelníèku – opatøení trvá.
n Pøísné dodržování hygienicky bezpeèné manipulace s odpady – opatøení trvá.
n Pravidelná aktualizace seznamu zamìstnancù, kteøí vyjádøili ochotu setrvat v DSPH
v pøípadì karantény – opatøení, zrušené pro nepotøebnost, je øízeno aktuálním pøístupem
MZÈR.
n Zvýšený dohled a aktivní pøístup k hygienì rukou u klientù s poruchou kognitivních
funkcí – opatøení trvá.
n Dostateèné vìtrání na pokojích klientù – opatøení trvá.
n Nošení ochranných pomùcek ke klientùm (respirátor FFP2, gumové rukavice) – opatøení
trvá.
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Nastavení nových opatøení:
n rychlé naoèkování klientù,
n rychlé naoèkování personálu,
n zajistit pravidelné èi plošné testování personálu,
n zajistit dostateèné množství ochranných prostøedkù pro personál,
n zajistit dostateèné množství dezinfekèních prostøedkù,
n stále pokraèovat v psychické podpoøe zamìstnancù psychologem,
n vytvoøit covidová opatøení a nechat je schválit Hygienickou stanicí hl. m. Prahy,
n nastavení flexibilního systému návštìv (rezervaèní systém),
n nastavení opatøení smìrem k návštìvám – vstup umožnìn pouze návštìvám, které splnily naše dùležité požadavky (vyplnìní èestného prohlášení, zmìøení teploty, prokázání
se negativním antigenním nebo PCR testem, nošení respirátoru FFP2, dezinfekce
rukou),
n spolupráce se sociálním oddìlením ŽOP – nastavení spolupráce s dobrovolníky v pøípadì personálního nedostatku,
n nákup pomùcek (notebook, tablet) a nastavení systému sociálního kontaktu klientù
s jejich rodinnými pøíslušníky,
n kontrola rychlé aktivizace izolaèních prostor,
n zavedení nového systému základní zdravotní a ošetøovatelské péèe u klientù, tzv. „Krizový šanon“,
n kontrola systému nutrièní péèe u klientù,
n kontrola systému výdeje stravy klientùm (jídelna, pokoj, spoleèenská místnost),
n vytvoøení dostatku zásob stravy pro klienty.
Zmìny standardù ve spolupráci s Hygienickou stanicí hl. m. Prahy:
Hygienická stanice hl. m. Prahy schválila novì vypracované provozní dodatky a covidová
opatøení.
n Dodatek è. 1 provozního øádu DSPH,
n Dodatek è. 1 provozního øádu Ergoterapie,
n Dodatek è. 1 provozního øádu RHB,
n Covidová opatøení DSPH,
n Dezinfekèní plán,
n Obecné informace a pokyny – covid.
Onemocnìní klientù covidem-19
v DSPH – pøehled
n poèet klientù s onemocnìním covid-19:
2
n z toho hospitalizováno: 1
n úmrtí klientù v souvislosti s onemocnìSpoleèné cvièení klientù na zahradì
ním covidem-19: 0
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2.5 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
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 2021 Dr. Radek Roule.
Autodoprava v roce 2021 disponovala dvìma osobními automobily, z toho jedním s plošinou, a jedním mikrobusem (16 míst). Mikrobus s plošinou byl v øíjnu 2021 prodán.
Zakázky klientù zajišťoval jeden øidiè støediska autodopravy, 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 2021 èinily celkové náklady støediska 1 657 271 Kè a vyøízeno bylo 1296
objednávek.
Autodoprava byla v roce 2021 financována z tìchto zdrojù:
7 % – úhrady klientù a fond CC (v roce 2020 – 17,5 %),
91 % – støediska ŽOP (v roce 2020 – 59,5 %),
1 % – externí klienti mimo ŽOP (Bejachad, FŽO, TI apod.; v roce 2020 – 1 %),
1 % – ŽOP (tj. ve výši záporného hospodáøského výsledku; v roce 2020 – 22 %).
Nejvìtší náklady byly pøi rozvozech obìdù (80 %, tj. 1 333 249 Kè; v roce 2020 – 53 %) a pøi
jízdách klientù (7 %, tj. 116 342 Kè; v roce 2020 – 30 %). Náklady na jízdy k obìma tìmto
úèelùm jsou podporovány Claims Conference podle pravidel aktuálnì vypsaných projektù.

2.6 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:
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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 také 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 2021 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. 2021 celkem
335, všechny s negativním výsledkem.

3. Knihovna a informaèní støedisko, støedisko
pøedarchivní péèe
Knihovna Židovské obce v Praze je veøejnou knihovnou, která slouží èlenùm a zamìstnancùm obce i ètenáøùm z øad široké veøejnosti.
V roce 2021 na knihovnu tvrdì dopadla úsporná opatøení spojená s dùsledky pandemie,
snižovaly se i rušily úvazky knihovnic, omezovaly se návštìvní hodiny. Z pùvodních ètyø
návštìvních dnù se otevírací doba knihovny zkrátila na pouhé 4 hodiny dvakrát týdnì.
I pøesto se ukázalo, že knihovna má své vìrné ètenáøe, kteøí do ní pravidelnì chodí. V letošním roce navštívilo knihovnu 101 ètenáøù, z nichž 12 se novì zaregistrovalo. Vypùjèeno
bylo celkem 250 knih. Jakožto veøejná knihovna jsme také letos uskuteènili dvì meziknihovní výpùjèky.
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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 122 nových pøírùstkù,
které byly zpracovány a zaøazeny do knihovního fondu. Z toho 103 titulù bylo zakoupeno
a 18 titulù jsme získali darem. Pro naše dìtské ètenáøe jsme letos zakoupili 3 nové pøírùstky
a dìtská knihovnièka tak èítá celkem 95 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.
V letošním roce jsme k vyøazování starších titulù nepøistoupili z dùvodu nedostateèné
èasové a personální kapacity. Proto budeme naléhavì hledat nìjaké vhodné prostory pro
deposit starších a ménì žádaných knih, abychom tak vytvoøili prostor pro nové pøírùstky.
Úkolem informaèního støediska (dále IS) je vyhledávat odpovìdi na otázky které pøicházejí na adresu obce nebo pøímo IS. Dotazy jsou nejrùznìjší, èasto mezi nì patøí údaje
o pøeživších. V poslední dobì jsou to podklady, které jsou potøeba pro Kameny zmizelých,
tzv. Stolpersteine. Vyskytují se i dotazy související ze stále neukonèenými restituèními øízeními. Bylo odhaleno nìkolik pamìtních desek, pro které jsme poskytli podklady. Ke složitìjším pátráním patøí vyhledávání žijících potomkù. Díky Svìtovému rodokmenu Geni bývá
pátrání pøevážnì úspìšné. IS zpracovává denní tisk a vybírá z nìj zprávy, které se týkají èinnosti obce, popøípadì jiné zajímavosti. Jednou za týden je vybraný pøehled zpráv rozesílán
zájemcùm.
V roce 2021 pøevzalo støedisko pøedarchivní péèe k uložení do depozitáøe v devíti pøedávkách celkem 13 bm písemností. Obdobnì jako v pøedchozích letech i v roce 2021 byl
nejvìtší objem písemností pøedán z ekonomického oddìlení a mzdové úètárny (dohromady
8 bm). Ze sociálního oddìlení bylo pøedáno 2,9 bm. Zbylá støediska (tj. restaurace, kanceláø
tajemníka, lékaø a fundraising) pøedala souhrnnì 2,37 bm.
Støedisko i v roce 2021 spolupracovalo na zodpovídání dotazù, které byly adresovány na
støedisko KIS. Zároveò se zabývalo žádostmi o vyhledání a pøedložení dokumentù, se kterými se na nì obracela jednotlivá støediska èi oddìlení ŽOP. Jmenovitì se v roce 2021 jednalo o rabinát, fundraising a koordinátora turistického ruchu.
V závìru roku bylo støedisko požádáno o vypracování stanoviska ve vìci židovských
fondù uložených v èeských archivech.
Kromì výše zmínìných pravidelných aktivit bylo støedisko pøedarchivní péèe povìøeno
i úkoly mimoøádnými. Prvním z nich je tvorba podpisového øádu ŽO v Praze. Jeho pøípravì
byla vìnována znaèná èást roku 2021, konkrétnì již jeho páté verzi. V únoru pøedložený
ètvrtý návrh znìní bylo nutné po pøipomínkách pøedsedy ŽOP zcela pøepracovat. Druhým
pak byla spolupráce s DSPH na aktualizaci jejich vnitøních pravidel týkajících se ochrany
osobních údajù.
Osobních údajù v archivech se týkal i on-line workshop, který se konal 9. listopadu 2021
a kterého se archiváøka ŽOP zúèastnila.
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Vedoucí knihovny, støediska informaèního a støediska pro pøedarchivní péèi je Eva
Fantová.

4. Restaurace Šalom
Støedisko stravování ŽOP provozuje restauraci Šalom
a košer prodejnu.
Restaurace Šalom je jedna z nejlepších košer masových
restaurací v Èeské republice. Pravidelnì od pondìlí do
pátku zajišťuje obìdy pro èleny ŽOP a FŽO, zamìstnance
ŽOP, hosty a skupiny vèetnì zahranièních návštìvníkù,
vaøí také šabatová a sváteèní jídla. V rámci služeb sociálního oddìlení, se kterým støedisko stravování úzce spolupracuje, zajišťuje rovnìž pravidelné obìdy na odvoz pro
klienty sociálního oddìlení, z nichž mnozí jsou obyvatelé
Penzionu Charlese Jordana. Další èinností košer kuchynì
je pøíprava obèerstvení na vnitropodnikové akce, pro pøidružené židovské organizace i soukromé osoby.
V roce 2021 byla restaurace v dùsledku covidové situace vìtšinu èasu uzavøena pro veøejnost a její provoz byl
znaènì omezen. V roce 2021 mìla restaurace deset
zamìstnancù a celkem pøipravila 16 439 jídel, z toho pro
turisty 35 jídel.
Košer prodejna zajišťuje košer zboží v nejvyšší kvalitì. Má širokou nabídku košer hovìzího a drùbežího masa, uzenin, sýrù, sladkostí a pochutin. Prodejna také organizuje distribuci košer zboží pro další obce a židovské organizace v ÈR. V dobì pesachových svátkù je
hlavním prodejcem pesachového zboží a maximálnì se snaží vyjít vstøíc potøebám èlenùm
ŽOP.
V roce 2021 byl vedoucím støediska stravování Marek Holík.

5. Ekonomické oddìlení
V roce 2021 vykonávalo ekonomické oddìlení obce všechny potøebné povinnosti právnické osoby. Zamìstnávalo celkem šest pracovníkù v hlavním pracovním pomìru v tìchto
pozicích: vedoucí ekonomického oddìlení, hlavní úèetní, mzdová úèetní, dvì finanèní
úèetní a pokladní. Správu IT zajišťoval externí odborník.

6. Oddìlení bezpeènosti
Rok 2021 byl v mnoha ohledech poznamenán pokraèující pandemií nemoci covid-19.
V dùsledku protiepidemických opatøení ze strany státu a v dùsledku nezbytných úsporných
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opatøení došlo k významnému omezení provozu ŽOP. Po vìtšinu roku byla èást bìžných
aktivit zrušena èi pøesunuta do on-line prostoru. Navzdory nepøíznivé epidemické situaci
však bezpeènost i nadále zùstala 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 rámci krizové pøipravenosti se podaøilo realizovat zážitkový kurz první pomoci urèený
pro zamìstnance ŽOP a Lauderových škol. Kurz, který probìhl v šesti termínech, byl financován z dotaèního programu Ministerstva kultury Èeské republiky.
V souvislosti s rozvojem aktivit ve virtuálním prostøedí se OB zabývalo novým typem
hrozeb a souèasnì se intenzivnì vìnovalo systematickému sbìru dat o antisemitismu
v Èeské republice. Za rok 2021 bylo evidováno, pøedevším v on-line prostøedí, více než
1100 antisemitských incidentù. Mnohé z tìchto incidentù byly spojeny právì s epidemií
koronaviru a s nejrùznìjšími konspiraèními teoriemi. V meziroèním srovnání za uplynulých
pìt let je patrný konstantní nárùst poètu projevù antisemitismu.
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 roce 2021 zhruba 20 000 hodin. Vedle bìžného rutinního provozu jednotlivých chránìných objektù ŽOP a sváteèních a šabatových bohoslužeb
zajistilo OB ostrahu pøibližnì 100 komunitních, náboženských i veøejných akcí.

7. 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.
Oddìlení 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 a ochranného materiálu.
Provozní oddìlení nad rámec svých obvyklých èinností zajišťuje výrobu audiovizuálních
dìl z kulturních akcí ŽOP.
Strana 39

Výroèní zpráva za rok 2021

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:

František Bányai – pøedseda
JUDr. Tomáš Pezl
Tomáš Hruda

Hlavní èinností spoleènosti Matana, a. s., bylo i v roce 2021 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 150 høbitovních budov nejrùznìjšího typu a velikosti na území celé
Èeské republiky.
Kalendáøní rok 2021 byl poznamenán pokraèující epidemií nemoci
covid-19, jejíž dùsledky se projevovaly v prùbìhu roku s rùznou intenzitou, a to na základì pøijímaných
vládních opatøení. Naprostá vìtšina
komerèních prostorù spravovaných
spoleèností Matana, a. s., se
nachází v Praze 1. Právì zde se
Kostelec u Køížkù, høbitov
dùsledky epidemie vedoucí k fatálStrana 40
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nímu propadu turistického ruchu projevily nejvíce, a to již druhým rokem.
Postiženy krizí byly zejména hotely, restaurace, kluby, fitness centra a rùzné
maloobchodní prodejny. Propad pøíjmù
z nájemného za uplynulý rok oproti roku
2020 èinil 3540 tis. Kè. Ve srovnání
s rokem 2019 byly pøíjmy o 17 669 tis. Kè
nižší. V zásadì byl rok 2021 stejný jako
rok 2020, pokud bychom vzali v úvahu,
že pøíjmy za první ètvrtletí roku 2020 byly Synagoga v Èáslavi
standardní (pandemie zaèala až na konci
bøezna 2020).
Nebytové prostory. V roce 2021 ukonèilo nájem kvùli potížím zpùsobeným pandemií
nìkolik klientù, kromì jednoho se za všechny podaøilo najít náhradu. Matana pokraèovala
ve strategii vedoucí k udržení souèasných nájemcù, z nichž s naprostou vìtšinou máme
dlouhodobé vztahy. Poskytovali jsme nadále slevy na nájemném a snažili se jejich výši
nastavit tak, aby byla zohlednìna i eventuální státní podpora a naši nájemci mohli ekonomicky pøežít. Jaro 2022 pøináší, pokud jde o pandemii, mírný optimismus. Je témìø jisté, že
se turismus nevrátí na pùvodní úroveò po dlouhou dobu, lepší obrázek pøinesou letní
mìsíce 2022. Vlivy války na Ukrajinì prozatím lze odhadnou jen tìžce. K datu sepsání této
zprávy lze konstatovat, že ÈR navštìvují turisté z okolních zemí, chybìjí zejména Rusové,
Asiaté a obèané USA.
Byty. Pøíjmy z pronájmù v Praze roce 2021 byly stabilní s mírnì rostoucím trendem, pandemie koronaviru se v tomto segmentu trhu neprojevila. Pøedpokládáme, že razantní rùst
úrokových sazeb vedoucí ke zdražení hypoték povede postupnì i k rùstu cen nájemního
bydlení.
V roce 2021 jsme také pokraèovali v opravách uvolnìných bytù. Opravené byty byly
následnì novì pronajaty za vyšší nájemné. Celkem bylo na opravy 6 bytù v majetku ŽOP
v roce 2021 vynaloženo 4185 tis. Kè. Od roku 2021 jsou náklady na neplánovanì opravované byty souèástí nákladù schvalovaného rozpoètu a nejsou èerpány z rezervy ŽOP.
Výnosy z nájemného v bytových i nebytových prostorech ve výši 73,706 mil. Kè byly
oproti schválenému rozpoètu na rok 2021 nižší o 2,68 %).
Celkové výnosy dosáhly èástky 74 mil. Kè bez zapoètení dodací. Do této sumy jsou
zapoèteny i ostatní výnosy. Pøíjmy byly tedy o 2,63 % nižší než schválený rozpoèet.
Plán stavební èinnosti pro rok 2021 byl sestaven jako maximálnì úsporný z dùvodu probíhající pandemie. V zásadì byla kromì oprav bytù provádìna nutná údržba a opravy havárií. Pokud jde o investice, jedinou významnou akcí byla zapoèatá rekonstrukce synagogy
v Èáslavi provádìná nájemcem, a to ve výši 1,1 mil. Kè. Oproti plánu došlo ve stavební èinnosti k celkové úspoøe 7290 tis. Kè.
V nákladech daòových støedisek ŽOP došlo k celkové úspoøe 7717 tis. Kè.
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Èinnost Správy budov a høbitovù (SBH)
Nový židovský høbitov (NŽH) – èinnost technické správy byla v roce 2021 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 a darù v úhrnné výši 2,53 mil. Kè (HMP, MÈ Praha 3, ÈNFB a 10 soukromých dárcù). Soubìžnì s tím probíhala bìžná údržba høbitovní plochy a objektù, realizovaná pøevážnì vlastními zamìstnanci. Celkovì vynaložené náklady na uvedené èinnosti
dosáhly èástky 4,65 mil. Kè pøi skuteèném èerpání 98,5 % plánovaných výdajù ŽOP.
Rozsah pùvodnì zamýšlených úspor pro stavební a restaurátorské èinnosti nepøíznivì
ovlivnilo nìkolik okolností, zejména opakovaných vichøic, zpùsobujících škody na náhrobcích a stromové zeleni. Pøesto bylo vùèi plánovaným výdajùm dosaženo úspory ve výši
70 tis. Kè.
Starý židovský høbitov na Žižkovì (SŽHŽ) – Za nejvýznamnìjší akci související s technickou správou a údržbou areálu lze v roce 2021 oznaèit restaurování 18 erozí ohrožených historicky cenných náhrobkù. Ètyøi z nich se nacházejí v okolí Landauova hrobu, ostatní byly
vybírány z nejstarší èásti høbitova na východní stranì a pocházejí z roku 1747, z doby
vyhnání Židù z pražského ghetta, kdy pohøbívání na Starém høbitovì v Praze Josefovì
nebylo umožnìno. Zbývající byly zvoleny z dùvodu vážného ohrožení krustou, která poškozuje soudržnost kamene.
Seznam èinností doplòuje textová dokumentace 1200 náhrobních nápisù, zamìøující se
pøedevším na identifikaci osobních dat pohøbených a vkládání tìchto dat do elektronické
databáze. Stejnì jako v minulých letech probíhala i odborná péèe o stromové døeviny.
Bìžné èinnosti (sekání trávy, úklid odpadkù, listí a spadaných vìtví) byly zajišťovány vlastním zamìstnancem za podpory pracovní èety NŽH. Èást celkovì vynaložených nákladù ve
výši 694 tis. Kè, které s tìmito pracemi souvisely, byla kryta z pøíspìvku NFOH v èástce 100 tis. Kè.
Pùvodnì schválený rozpoèet nebyl
pøekroèen a pøi skuteèném èerpání
99,7 % plánovaných výdajù ŽOP
bylo dosaženo úspory ve výši
2 tis. Kè.

Neveklov, høbitov

Strana 42

Výroèní zpráva za rok 2021

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. 2021 3721 tis. Kè,
což pøedstavuje 35,6 % z celoroènì vynaložených nákladù ve výši 10 455 tis. Kè.
Pomìr sumy získaných dotací a darù vùèi disponibilním prostøedkùm ŽOP (celkový rozpoèet minus správní výdaje) byl 1,45, což znamená, že každá 1 Kè vynaložená z prostøedkù
ŽOP jako spoluúèast k dotacím a darùm, pøinesla 1,45 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 64 samostatných položek,
z nichž vìtšina pøedstavuje velmi komplikovaný administrativní, vyjednávací a zdùvodòovací proces.
Mezi nejvýznamnìjší stavební a restaurátorské akce patøilo v r. 2021 pokraèování
postupné stavební a restaurátorské obnovy høbitovních areálù v Èernovicích, Golèovì
Jeníkovì, Habrech, Jindøichovì Hradci, Kolínì – starém høbitovì, Moøinì, v Praze 5
na Smíchovì – Malvazinkách a v Tuèapech.
Na dalších židovských høbitovech, násilím poškozených za nacistické okupace a bìhem
minulého režimu a dnes v dùsledku toho ohrožených erozí, byly v roce 2021 provádìny
záchranné, konzervaèní nebo restaurátorské práce na vybraných náhrobcích, a to napø.
v Benešovì – novém høbitovì, Brandýse nad Labem, Bøeznici, Èichticích, Èkyni, Hostomicích, Hoøepníku, Hoøicích v Podkrkonoší, Hroubovicích, Kamenici n. L., Kolínì –
novém høbitovì, Kostelci nad Labem, Mìchnovì – Divišovì, Miroticích, Mirovicích,
Novém Bydžovì – starém høbitovì, Pardubicích, Polné, Pouchovì – Hradci Králové,
Prudicích, Pøelouèi, Pøistoupimi, Rychnovì nad Knìžnou, Starém Mìstì pod Landštejnem, Tøeboni, Voticích a ve Zbìšièkách.
Vedle uvedených prací pak probíhala i celá øada akcí dalších, menších sice rozsahem,
významem však neménì dùležitých. Jmenovitì šlo pøedevším o odstraòování nevhodné
vegetace a odpadù, havarijní kácení, odstraòování následkù živelných událostí, 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 2021 nebyl pøekroèen a bylo dosaženo úspory
66 tis. Kè, pøedstavující plnìní rozpoètu ve výši 99,06 %.
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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 prostøednictvím e-mailu dostávají každý týden Zpravodaj/Newsletter. Jsou v nìm informováni o spoleèenských, kulturních a náboženských akcích, èinnosti spolkù a od roku 2020 dostávají i aktuální informace
o situaci kolem pandemie koronaviru.

Natáèení chanukového programu, který pøipravila Vida Neuwirtthová,
Staronová synagoga, 22. 11. 2021
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VIII. Granty, dotace a dary poskytnuté
ŽOP v roce 2021
Nadace a instituce
a) se sídlem v Èeské republice:
Èesko-nìmecký fond budoucnosti,
Federace židovských obcí,
Havdala tým,
Jihoèeský kraj,
Kraj Vysoèina,
Magistrát hl. mìsta Prahy,
Ministerstvo kultury ÈR,
Ministerstvo práce a sociálních vìcí ÈR,
Ministerstvo vnitra ÈR,
Ministerstvo zdravotnictví ÈR,
MÈ Praha 1,
MÈ Praha 3,
MÈ Praha 4,
MÈ Praha 6,
MÈ Praha 10,
Moneta Money Bank,
Nadaèní fond obìtem holocaustu,
Oborová zdravotní pojišťovna,
Pardubický kraj,
Rotary klub Praha,
Sochnut,
Úøad práce ÈR,
Veøejnì prospìšný spolek na podporu osob dotèených holocaustem,
Vojenská zdravotní pojišťovna Èeské republiky, Všeobecná zdravotní pojišťovna Èeské
republiky, Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra Èeské republiky,
mìstské úøady Golèùv Jeníkov, Habry, Hradec Králové, Kolín, Polná, Žamberk.

b) se sídlem v zahranièí:
Claims Conference (USA),
EFI, Educating for Impact (UK),
Huawei Technologies (Czech), s. r. o.,
Stillking Films, s. r. o.,
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The American Jewish Joint Distribution Committee,
The Ronald S. Lauder Foundation (USA).

Jednotlivci (dary nad 10 000 Kè):
Michal Arend,
Noam Asor,
Darius Asly,
Lenka Bock-Pozarová,
Klára Bojarová,
Michal Dostál,
Vìra Dvoøáková,
Václava Faltová,
Jiøí Frankl,
Michal Frankl,
Eszter Gabor,
Martin Gerstman,
Axel a Christa Guehl.
Lenka Havlová,
Pavel Chabr,
Zdenìk Janovec,
Petr Janda,
Jitka Jonáková,
Vladimír Jonák
Renata Kašparová,
Bettina Kirnbauer,
Marie Konìtopská,
pan Jakub Koranda,
Pavel Král,
Alexander Kravcov,
Jan Krušina,
Evan Lazar,

Katarina Lederer,
Hana Linhartová,
Anna Lounková,
Paní Mrázová
Jan Neubauer,
Petr Neuwirth,
Tomáš Pasternak,
Blažena Petrlíková,
Jana Petrová,
Lucie Pokorná,
Jana Rejšková,
Vladimír Singer,
Zuzana Skálová,
Vladimír Stoje,
Kateøina Svobodová,
Linda Austin Thomer,
Rachel Tzouriel,
Jiøí Vytlaèil,
Ory Weihs,
Helena Wiener,
Charles Wiener,
Michael Wiener,
Rafael Zadjdel
a mnoho dalších, kteøí nedali souhlas s uveøejnìním jména.

Dárci (dary do 10 000 Kè):
ŽOP obdržela v roce 2021 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 2021
Materiál byl projednán v reprezentaci Židovské obce v Praze (ŽOP) dne 13. 6. 2022.
Hospodaøení roku 2021 lze oznaèit za dobré, pøestože trvala nízká úroveò pøíjmù z turistického ruchu. Zachovali jsme trend všeobecného šetøení, ale souèasnì bylo tøeba kvùli
vnìjšímu ekonomickému prostøedí navýšit mzdy pracovníkù ve zdravotních a sociálních
službách. Obec obdržela významný pøíjem z dìdictví. Hospodaøení vykázalo celkový pøebytek 13,3 mil. Kè pøi splnìní všech základních úkolù stanovených rozpoètem ŽOP pro rok
2021.
Na základì celkového zhodnocení výsledkù hospodaøení, podloženého i úèetním auditem Ing. Ivo Rambouska, KAÈR è. 418, byly hospodáøské výsledky roku 2021 schváleny.
Prostøedky vytvoøené navíc v rámci úspory rozpoètu ve výši 13,3 mil. Kè budou vloženy
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.
0A.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
rez.
Poskytnuté pøíspìvky
CELKEM NÁKLADY
Výsledek hospodaøení pøed
zdanìním
Daò z pøíjmù
Výsledek hospodaøení po zdanìní

Hlavní
53 469
45 799
31 957
24 498
0
155 723
42 201

2021
Hospodáøské
1 885
53
93 618
989
2 162
98 707
25 473

Celkem
55 354
45 852
125 575
25 487
2 162
254 430
67 674

Rozpoèet

224 080

0

0

0

118 262
329
28 381
0

14 067
487
1 122
32 371

132 329
816
29 503
32 371

bez odpisù *

47
189 220
-33 497

0
73 520
25 187

47
262 740
-8 310

228 926
-4 846

-33 497

8 669
16 518

8 669
-16 979

9 071
-13 917

Komentáø: Hospodaøení 2021 dosáhlo úèetní ztráty 17,0 mil. Kè. Proti roku 2020 došlo
k zvýšení celkové ztráty o 13,2 mil. Kè.
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Pøehled o vývoji majetku obce (v tis. Kè) – tzv. rozvaha
Položka

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
2019

Stav
k 31. 12.
2019

Pohyb
v roce 2020

Stav
k 31. 12.
2020

Pohyb
v roce 2021

Stav
k 31. 12.
2021

Nárùst
21/20 v %

817

1 670

0

1 670

0

1 670

100,0 %

175 697

1 537 696

23 139

1 560 835

9 873

1 570 708

100,6 %

2 000

2 000

0

2 000

3 300

5 300

265,0 %

321 225

724 668

31 051

755 719

31 103

786 822

104,1 %

-142 711

816 698

-7 912

808 786

-17 930

790 856

97,8 %

2 558
1 162 547
119 616

4 127
1 173 945
208 917

-75
119 026
-35 116

4 052
1 292 971
173 801

-252
83 024
18 899

3 800
1 375 995
192 700

93,8 %
106,4 %
110,9 %

-782
1 283 939

2 001
1 388 990

-722
83 113

1 279
1 472 103

-308
101 363

971
1 573 466

75,9 %
106,9 %

1 141 228

2 205 688

75 201

2 280 889

83 433

2 364 322

103,7 %

21 614
-11 198

1 033 132
17 489

-5 408
-14 393

1 027 724
3 096

14 601
-11 406

1 042 325
-8 310

101,4 %
-268,4 %

10 416
-6 244
1 123 964

1 050 621
0
1 138 505

-19 801
0
105 590

1 030 820
0
1 244 095

3 195
0
82 046

1 034 015
1 326 141

100,3 %
106,6 %

0
13 092
1 130 812
1 141 228

0
16 562
1 155 067
2 205 688

0
-10 588
95 002
75 201

0
5 974
1 250 069
2 280 889

0
-1 808
80 238
83 433

0
4 166
1 330 307
2 364 322

69,7 %
106,4 %
103,7 %

Komentáø: Hodnota dlouhodobého movitého a nemovitého majetku obce se v roce
2021 zvýšila o 9,9 mil. Kè na celkovou hodnotu 1 570,7 mil. Kè. V souhrnu s nehmotným
majetkem a po odeètení oprávek èiní dlouhodobý majetek celkem 786,8 mil. Kè; dlouhodobý finanèní majetek ve výši 5,3 mil. Kè se skládal z akcií spoleènosti Matana, a. s., družstevního podílu ve výši 3,3 mil. Kè, pocházejícího z dìdictví; stav pohledávek v krátkodobých aktivech se meziroènì zvýšil o 83,0 mil. Kè.
Vlastní jmìní obce v pasivech se zvýšilo o 14,6 mil. Kè. Krátkodobé závazky se zvýšily
o 82,0 mil. Kè. Výsledek hospodaøení je 8,3 mil. Kè pøed zdanìním. Pasiva jsou uvádìna ve
své podobì pøed zdanìním.
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X. Zpráva auditora
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Vzpomínkový veèer 80 let od zahájení transportù, uspoøádaný Nadaèním
fondem obìtem holocaustu, ŽOP, 27. 10. 2021.
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Základní informace o ŽOP
Sídlo: Maiselova 18, 110 00 Praha 1
tel.: 224 800 812–13
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