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I. Úvodní slovo pøedsedy
Vážení pøátelé,
pøed každým Novým rokem se ohlížíme zpìt
a pøipomínáme si, co jsme udìlali dobøe, ale také to,
co mìlo a mohlo být pøipraveno lépe. Èlenové
vedení i reprezentace dlouho diskutovali o tom, jak
se mìní priority židovské obce. Je pravda, že
generace, která si musela projít hrùzami poslední
svìtové války, pomalu odchází. Mìní se svìt kolem
nás, mìní se podmínky fungování obce a život
každého z nás. Po všech vzrušených diskusích se
však ukázalo, že priority obce jsou stále stejné. Je
posláním každé židovské obce zajistit náboženské
aktivity svých èlenù, usilovat o co nejlepší naplòování kulturních a sociálních potøeb pøedevším pro
první generaci pøeživších.
Aby to mohla obec plnit, musí si vytvoøit ekonomické podmínky. Je proto velmi dùležité, aby peèlivì hospodaøila se svým majetkem, maximalizovala
možné zdroje, a tím vytváøela podmínky i pro generaci našich dìtí a vnouèat. Hlavní je zachovat pro naše nástupce možnost využívat zdroje,
které majetek obce poskytuje. Z toho plyne pravidlo vyrovnaného rozpoètu. Jen jeho respektování zajistí, aby další generace mìly obdobné podmínky pro komunitní život jako my.
Aktuálnì žijeme v dobì velkého rùstu èeské ekonomiky. Spolu s rùstem platù vìtšiny
lidí roste životní úroveò, rovnìž dùchody jsou pravidelnì valorizovány. Vnìjší ekonomické
podmínky se promítají také do zvýšených výdajù obce. Když stát zvýší platy uèitelù ve státních školách a zdravotnickému personálu ve státních nemocnicích, musíme adekvátnì
reagovat i my zvýšením platù zamìstnancù, kteøí v tìchto oborech pracují u nás. To nás
neustále nutí vìnovat se analýzám možných úspor a hodnocení potøebnosti rùzných oblastí
èinnosti obce. Ano, rostou i naše zdroje, ale zøetelnì pomaleji, než rostou naše potøeby.
Vše výše uvedené je tøeba mít na pamìti pøi myšlenkách na naši budoucnost. Žijeme
v období ekonomického rùstu, ale ten se jednou zastaví. Po letech tuèných obvykle pøicházejí roky hubené. Musíme být pøipraveni na všechny možnosti dalšího vývoje, ekonomického i spoleèenského. Hlavní a dobrou zprávou pro èleny Židovské obce v Praze je, že díky intenzivnímu úsilí reprezentace i vedení obce se úspìšnì daøí s mìnícími se nároky vyrovnávat. A jsem pøesvìdèen, že se to bude daøit i v dalším období.
PhDr. Jan Munk
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Opravený štít Staronové synagogy
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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 2017 bylo k 31. prosinci evidováno 1521 øádných èlenù (z toho 682 mužù a 839
žen), 214 nositelù mimoøádného statusu (z toho 96 mužù a 118 žen) a 5 hostù (z toho 4 muži
a 1 žena).
Prùmìrný vìk èlenù se v posledních letech stabilizoval: u mužù je 51 rokù (u nositelù
mimoøádného statusu 48, u hostù 50 let), u žen 56 let (u nositelek mimoøádného statusu 52,
u hostù 44).
Meziroènì v posledních letech nedochází k viditelnìjší zmìnì v celkovém poètu èlenù
a nositelù mimoøádného statusu.
Pokles poètu èlenù o 8 osob je témìø kompenzován nárùstem nositelù mimoøádného
statusu (o 5). Úbytek poètu èlenù se již v minulých letech témìø zastavil, zaznamenán byl
pouze pokles hostù (o 5 osob). V budoucnu lze poèítat s dalším pøibýváním èlenù, jejichž
rodným jazykem není èeština.

Shromáždìní èlenù
V nedìli 5. listopadu 2017 probìhlo ve Velkém sále Mìstské knihovny v Praze pravidelné
shromáždìní èlenù ŽOP. Program byl standardní, veškeré podklady i samotné shromáždìní
byly pøipraveny vèas. Pøítomno bylo 131 øádných èlenù ŽOP, takže shromáždìní bylo usnášeníschopné. Na zaèátku pøedseda ŽOP Jan Munk pozdravil pøítomné, oficiálnì zahájil shromáždìní èlenù a pøivítal velvyslance státu Izrael Daniela Merona, který pronesl krátkou øeè. Pøed
vlastním projednáváním bodù programu byl promítnut dokument o letošním vnášení svitkù
Tóry do Staronové synagogy. Program se skládal ze zprávy o èinnosti a informace o hospodaøení obce za rok 2016, informace o hospodaøení obce v roce 2017, zprávy Revizní komise za
rok 2016 a diskuse. Zprávu o èinnosti Revizní komise za období od listopadu 2016 do listopadu 2017 pøednesla èlenka komise Ester Karasová. Shromáždìní èlenù vzalo zprávy na
vìdomí. Všichni pøítomní obdrželi tištìnou zprávu o èinnosti ŽOP za rok 2016.
Strana 4

Výroèní zpráva za rok 2017

Setkání nových èlenù ŽOP
Ve støedu 22. února se v jídelnì uskuteènilo setkání èlenù vedení ŽOP a vedoucích pracovníkù ŽOP s novými èleny. Pøedstavena byla zejména èinnost rabinátu, zdravotních a sociálních služeb, bezpeènosti a kulturní a spoleèenské aktivity.

Dotované spolky, organizace a skupiny
V roce 2017 pøispìla ŽOP finanènì na èinnost tìchto spolkù, organizací a skupin:
n Dìtské divadlo,
n Rafael Institut,
n Mišpacha,
n Chinuch,
n Besamim,
n Moishe House,
n Terezínská iniciativa,
n Skautský oddíl.

Lauderovy školy pøi ŽOP
Také v roce 2017 dotovala ŽOP významným zpùsobem èinnost Lauderových škol (28 % 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 2. stupeò ZŠ. Výuka na všech vzdìlávacích stupních probíhá podle vlastního školního vzdìlávacího programu Le chajim, vycházejícího z rámcových vzdìlávacích programù
pro pøedškolní, základní a gymnaziální vzdìlávání, navíc obohacených o židovská specifika –
židovskou výchovu a hebrejštinu. Na konci roku 2017 bylo v MŠ, ZŠ a v gymnáziu Lauderových škol 317 žákù a studentù.

Lauderovy školy – zahájení školního roku 4. záøí 2017
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Èlenové statutárních orgánù a vedení ŽOP
V roce 2017 pracovali ve vrcholných orgánech ŽOP tito pøedstavitelé:
Pøedseda – statutární zástupce obce
Jan Munk
Vedení – plní roli obecní exekutivy
Jan Munk, pøedseda
František Bányai, první místopøedseda
Eva Lorencová, druhá místopøedsedkynì
Michal Borges, tajemník

Jiøí Pacovský
Tomáš Pasternak
David Peter, vrchní pražský rabín
Barbora Rappaport

V roce 2017 se vedení sešlo na dvanácti øádných schùzích.
Reprezentace – je volena jednou za ètyøi roky, po shromáždìní èlenù je nejvyšším orgánem obce a plní roli obecního parlamentu. Jednání jsou èlenùm obce pøístupná, termíny
jsou uveøejnìny na webové stránce obce.
V roce 2017 pracovala Reprezentace ŽOP ve složení:
František Bányai
Šimon Krýsl
David Bohbot
Petr Kuèera
Marek Bouda
Eva Lorencová
Jozef Braun
Kateøina Moravcová
Jiøí Daníèek
Jan Munk
Martin Jelínek
Jiøí Pacovský
Ivana Jureèková
Vida Neuwirthová
Daniel Köppl
Tomáš Pasternak
Pavel Král
Leo Pavlát
Tomáš Kraus
Barbora Rappaport

Jan Roubínek
Zuzana Skálová
Zuzana Veselá
Michaela Vidláková
Virilní èlenové:
Michal Borges, tajemník
David Peter, vrchní pražský
rabín

V roce 2017 se uskuteènilo deset øádných a jedno mimoøádné jednání reprezentace za
úèasti èlenù revizní komise.
Revizní komise
V roce 2017 pracovala Revizní komise ŽOP ve složení:
Michal Dostál, pøedseda
Jana Kosáková
Otto Herman
Tamara Pavlíèková
Petra Jureèková
Tomáš Taussig
Ester Karasová
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Synagogy a další turistická centra ve správì ŽOP
navštìvované turisty
Staronová synagoga
Staronová synagoga je dnes nejstarší památkou pražského Židovského Mìsta a nejstarší
dochovanou užívanou synagogou ve støední Evropì. Od roku 1995 je národní kulturní
památkou. Pravidelnì se zde konají bohoslužby a další náboženské obøady. I v roce 2017
pokraèoval trend mírného nárùstu návštìvnosti, celkem si pøišlo synagogu prohlédnout
237 182 platících návštìvníkù, což je ve srovnání s rokem pøedešlým nárùst o 5,9 %.

Jeruzalémská synagoga
Jeruzalémská synagoga byla v roce 2017 pøístupna
veøejnosti nejenom v letních mìsících (duben až øíjen),
ale i v prosinci. Návštìvnost synagogy se v roce 2017
zvýšila oproti pøedchozímu roku o 38,2 %, celkem si ji
prohlédlo 33 940 platících návštìvníkù. Bìhem sezony
probìhlo 8 komentovaných prohlídek, kterých se
zúèastnilo více než 800 návštìvníkù. Tyto prohlídky
byly doplnìny o varhanní intermezzo v podání varhaníka
Václava Petera.
V roce 2017 pokraèoval již ètvrtým rokem cyklus varhanních koncertù, kde se pøedstavila celá plejáda èeských varhaníkù: Jitka Chaloupková, Pøemysl Kšica,
Václav Peter, Josef Popelka, Miroslav Pšenièka a Imrich Szabo. Cyklus probíhal za finanèní podpory Ministerstva kultury Èeské republiky. Zaèátek koncertù byl
vždy v 18.00 a hudební program nepøesáhl 70 minut.
Koncertù se prùmìrnì úèastnilo zhruba 160 poslu- Jeruzalémská synagoga, poslední
komentovaná prohlídka v roce
chaèù. Projekt byl èistì osvìtový, bez vstupného.
2017
Nadále postupovaly i restaurátorské práce – byla
dokonèena výroba zbývajících replik pùvodních lustrù
a byly upraveny a rozšíøeny toalety pro návštìvníky. Zároveò byl provizornì zateplen vestibul tak, aby byl umožnìn prosincový provoz.

Starý židovský høbitov na Žižkovì
Starý židovský høbitov na Žižkovì, tzv. první židovský høbitov na Olšanech, byl založen
v roce 1680 jako morové pohøebištì pražské židovské obce. Od 1. ledna 2014 jeho zachovalou èást spravuje opìt Židovská obec v Praze, když od roku 1999 tento høbitov spravovalo Židovské muzeum v Praze, které po nezbytných stavebních úpravách a základních restaurátorských pracích umožnilo jeho otevøení pro veøejnost v záøí 2001.
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I pøes výraznou devastaci v druhé
polovinì 20. století je høbitov významnou umìlecko-historickou památkou.
Jsou zde pohøbeny význaèné židovské
osobnosti a pøedstavitelé Židovské obce
v Praze – rabíni Ezechiel Landau, Eleazar
Fleckeles, ale i rodiny prvních prùmyslníkù – Jonasové, Jeitelesové, Pribramové a Dormitzerové.
V sezonì 2017 navštívilo Starý židovský høbitov na Žižkovì cca 19 000 SŽHŽ – rodinná hrobka Kubinzky. Jako jeden
návštìvníkù.
z posledních pøed uzavøením høbitova pro pohøbívání
Høbitov je otevøen mimo soboty a pøed otevøením NŽH je zde pohøben Efrajim
a židovské svátky od nedìle do ètvrtka Kubinzky. Manželka Louisa Kubinzky je už uložena
vždy od 9.00 do17.00 (mezi listopadem v rodinné hrobce na NŽH.
a bøeznem od 9.00 do16.00), v pátek
pak od 11.00 do14.00. Vstup na høbitov je zdarma.

Historická mikve
Jedná se o unikátní komplex rituální láznì z pøelomu 15. a 16. století, který byl objeven pøi
archeologickém prùzkumu souvisejícím s hydroizolací Pinkasovy synagogy v roce 1968.
Tento prostor je veøejnosti otevøen od roku 2014. V roce 2015 byla v objektu historické
mikve provedena rekonstrukce elektroinstalace, pøi které bylo osazeno nové osvìtlení.
Bìhem sezony 2017 byl prostor rituální láznì pøístupný ve dvou režimech – v zimním
(listopad – bøezen) vždy prohlídka jednou dennì (podle zájmu i vícekrát); v letním (duben –
øíjen) od 10.00 do 16.00. Na sklonku sezony 2017 byl pøed vstupem do mikve instalován
pevný stánek, provozovaný tøetím subjektem, který zajišťuje celoroèní prodej vstupenek.
V roce 2017 navštívilo objekt historické mikve 2031 návštìvníkù.

Koncerty a kulturní akce v Jeruzalémské synagoze
n

n
n
n

V roce 2017 pokraèoval již ètvrtým rokem cyklus varhanních koncertù, kde se pøedstavila celá øada èeských varhaníkù: Miroslav Pšenièka (24. kvìtna), Václav Peter
(28. èervna), Pøemysl Kšica (26. èervence), Imrich Szabo (16. srpna), Jitka Chaloupková
(21. záøí), Josef Popelka (5. øíjna).
Od 2. dubna do 28. kvìtna 2017 se konala výstava fotografií Jindøicha Buxbauma „Život
v diaspoøe“.
Od 25. dubna do 28. kvìtna 2017 byla uspoøádána ve spolupráci se Slovenským institutem v Praze výstava s názvem „Aron Grünhut – zachránce Židù“.
Od 2. èervna do 31. srpna 2017 byla v synagoze výstava fotografií amerického fotografa
Marka Wiedorna „Romská duše“. Výstava byla souèástí 19. roèníku multikulturního festivalu Khamoro, který v Praze probíhal od 28. kvìtna do 3. èervna 2017. V rámci verni-
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n

n

n

n

sáže probìhl v Jeruzalémské synagoze
koncert klasické hudby v podání pøedních interpretù, zpìvaèky Bohumily
Sommrové, nìmeckého houslisty
romského pùvodu Michalea Jeldena
a Istvana Denese, maïarského klavíristy pùsobícího v Nìmecku. Výstava
vznikla za finanèní podpory Ministerstva kultury Èeské republiky a Magistrátu hl. mìsta Prahy.
Od 5. záøí do 31. øíjna 2017 se konala
výstava fotografií Jana Dobrovského Vernisáž výstavy Romská duše – koncert klasické
hudby
„Tváøe ulice“.
Pravidelné veèerní komentované prohlídky v Jeruzalémské synagoze
s krátkým hudebním vystoupením varhaníka Václava Petera se konaly ve
ètvrtek v termínech – 25. kvìtna,
29. èervna, 27. èervence, 17. srpna,
31. srpna, 28. záøí a 19. øíjna.
8. èervna – koncert zpìvaèky a klavíristky Delilah Gutman a houslisty Rephaela Negri: Židovské písnì od starovìku po dnešek. Koncert se konal
ve spolupráci s Italským kulturním Vernisáž výstavy Tváøe ulice – autor Jan
institutem.
Dobrovský a tajemník ŽOP Michal Borges
19. prosince – Svátky svìtel v Jeruzalémské synagoze. Úèinkovali Milan Hein a Václav Peter (varhany). Vzácnými hosty byli
herec Petr Kostka a zpìvaèka Irena Budweiserová. Chanukové písnì zazpívaly dìti
z Divadla Feigele pod vedením Vidy Neuwirthové za doprovodu skupiny Šarbilach,
Eliana Vondráèková zahrála skladbu izraelského skladatele Borise Levenberga Kadiš,
požehnání pronesl a chanukové svíce zapálil vrchní pražský rabín David Peter. Pøítomné
pozdravil krátkým proslovem velvyslanec státu Izrael J. E. Daniel Meron.

Dny evropského kulturního dìdictví
V rámci Dnù evropského kulturního dìdictví probìhla v záøí 2017 komentovaná prohlídka
židovského høbitova v Uhøínìvsi, které se zúèastnilo asi 50 zájemcù.

Den židovských památek
Dne 13. srpna 2017 probìhl na území ÈR první roèník akce pojmenované Den židovských
památek. Zámìrem této akce bylo zpøístupnit a zviditelnit nìkolik desítek regionálních
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památek, synagog a høbitovù, které buï nejsou volnì pøístupné, nebo prošly v nedávné
dobì rekonstrukcí. Z tohoto dùvodu byly zapojeny i objekty opravené v projektu Revitalizace židovských památek 10 hvìzd.
Celkem bylo bìhem Dne židovských památek zpøístupnìno na 38 místech po celé ÈR
30 høbitovù a 21 synagog.
Odhadovaná návštìvnost zpøístupnìných objektù èinila cca 2250 návštìvníkù.

Slavnost vnášení nových svitkù Tóry
V nedìli 19. bøezna se v prostorách radnice ŽOP odehrála unikátní slavnost vnášení nových
svitkù do Staronové synagogy.
„Uvítání nových svitkù Tóry a jejich vnášení do Staronové synagogy vnímám jako jeden
z nejvýznamnìjších momentù, které jsem zažil za desetiletí trvající propojení s pražskou
židovskou komunitou. Bylo velmi inspirující pozorovat lásku, citlivost, nadšení a radost,
které pøi tom její èlenové projevovali. Slavnost byla vyvrcholením obnovy a renesance
židovského života, ke kterému v Praze došlo za posledních dvacet sedm let. A byla i úžasnou výzvou k dalšímu rozvoji komunity a jejího propojení s Tórou a dobrými skutky. Doufám
a modlím se, aby radost a jednota pøítomné na této akci byly pro všechny inspirací i do
budoucna,“ popsal rabín Herschel Glück své pocity z celé slavnosti.
Sefer Tora, svitek Tóry používaný v synagoze pøi všech bohoslužbách a obøadech, je
zásadní a nenahraditelnou souèástí duchovního života všech židovských komunit. A ukázalo se, že navzdory obèasným neshodám to tak vnímá i pražská obec a její èlenové.
A nejen to: ukázalo se také, že pokud najdeme spoleèný cíl a chuť i dobrou vùli se na nìm
podílet, umíme spolupracovat. Jinými slovy, je zøetelné, že obec žije a vnímá historické
dìdictví, má svou identitu a sílu k dalšímu rozvoji.
V roce 2015 bylo jasné, že životnost pergamenu svitkù Tóry není nekoneèná – po desetiletích se pøiblížily stavu, který nedovoluje další užívání, a bylo potøeba poøídit nové. V roce
2016 byly objednány nové svitky v Izraeli u sofera Daniela Chalamiše a zaèala fundraisingová kampaò na jejich poøízení.
V nedìli 19. kvìtna byly dva nové svitky Tóry nejprve dopsány a poté vneseny do Staronové synagogy. Jeden byl poøízen z darù èlenù obce, druhý vìnovali dva izraelští dárci.
Slavnostního odpoledne na radnici se zúèastnily témìø ètyøi stovky lidí. Díky spolku Chinuch mìly vlastní tematický program i dìti. Žáci a studenti Lauderových škol se aktivnì
úèastnili organizace a zajištìní prùbìhu celého odpoledne.
Nedìlní slavnosti pøedcházel výjimeèný šabat Para za pøítomnosti vzácných hostù
a všech dosavadních izraelských šaliachù, kteøí se v pátek 17. bøezna odpoledne sešli
s pøedsedou ŽOP Janem Munkem a pøedsedou FŽO Petrem Papouškem. Mezi nejvýznamnìjší hosty patøil rabín Šmuel Elijahu, vrchní rabín mìsta Cfat a èlen Rady vrchního rabinátu
Izraele, a dále rabíni Noach Landsberg a Iser Klonski, èlenové bejt dinu.
V sobotu 18. bøezna 2017 následoval program pro ženy. Manželky rabínù Tova Elijahu,
Eliševa Ben David, Malki Kalcheim a Ošra Ješarim mluvily o roli ženy, výchovì dìtí i vztazích mezi manželi v židovské rodinì. Po obìdì následovala panelová diskuse rabínù na
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téma Z Izraele do Prahy a z Prahy zpìt do Izraele, v níž rabíni Klonski, Landsberg, Deše, Ben
David, Ješarim a Kalcheim pøedstavili své pohledy na život v Praze a zkušenosti, které si
z pobytu v ní odvezli do Izraele.
Slavnost byla i dùležitou zprávou o životì obce smìrem navenek – a mìla mimoøádný
ohlas v médiích. Díky pøítomnosti televizního štábu a fotografa agentury Reuters pøinesla
nejen vìtšina èeských, ale i svìtových médií zprávu, že Praha a Staronová synagoga má
dva nové svitky Tóry.
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III. Obecní noviny
V roce 2017 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 2017 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 (Èlovìk je polní strom, Podivný spáè, Terezínská tryzna, Dùvody pro šabat dnes a vždycky, Slyš, Jisraeli!).
Pozornost byla vìnována novince z Židovského muzea v Praze: 12. øíjna 2017 byla spuštìna veèerní projekce fotografií obìtí holocaustu na štít nad budovou mikve v areálu Pinkasovy synagogy. Pravidelnì byly zveøejòovány zprávy o kulturních programech ŽMP
v Oddìlení pro vzdìlávání a kulturu a v Maiselovì synagoze a o výstavách v Galerii Roberta
Guttmanna (Labyrintem normalizace). Pozornost byla vìnována i nové on-line výstavì pøipravené oddìlením pro dìjiny šoa ŽMP s názvem Do boje s modlitbou. Pøíbìh rabína
Hanuše Rezka.
Ètenáøi byli informováni o aktivitách sociálního oddìlení ŽOP, o pravidelných akcích
v kavárnì Na balkonì a rekondièních pobytech seniorù ŽOP. Pokraèoval psychokoutek
paní Goldy.
Mìsíèník také vìnoval pozornost expozici o historii židovské komunity v Èeských Budìjovicích, kterou pøipravila spoleènost Matana a která je trvale umístìna na místì bývalé
èeskobudìjovické synagogy. V roce 2017 vyšla také úvaha Karla Šlinga Popírání holocaustu v Èechách.
Byla pøipomenuta jubilea významných èlenek: Míši Vidlákové a Zuzany Rùžièkové.
V rubrice Osudy byly uveøejnìny vzpomínky doc. MUDr. Oldøicha Vinaøe, DrSc., Zdeòka
Pošusty, vzpomínka RNDr. Marka Petráše na významného imunologa a virologa doc.
MUDr. Dimitrije Slonima, dále vzpomínky Pavla Hoøáka, Jany Herrmannové, Františka Frištenského, Gerty Solanové.
Pozornost byla vìnována i cenám: Zuzana Rùžièková pøevzala ocenìní První dáma èeské
kultury z rukou ministra kultury ÈR Daniela Hermana. Byl pøipomenut úspìch šachového
družstva Steinitz Makabi, které vyhrálo svou skupinu ve 3. tøídì pražského pøeboru
a postoupilo do druhé tøídy.
Širokou škálu informací a novinek zprostøedkovaly ètenáøùm rozhovory s osobnostmi ze
sociální, náboženské a kulturní oblasti: s dramatikem a hercem Arnoštem Goldflamem
o jeho rodinì, s øeditelem JCC Krakov Jonathanem Ornsteinem, s øeditelem Židovského
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muzea v Praze Leo Pavlátem o souèasném antisemitismu a situaci v Izraeli, s Jitkou Radkovièovou o židovském skautingu, s Martinem Turkem, øeditelem spoleènosti Matana.
V roce 2017 Obecní noviny také uveøejnily povídky z židovského prostøedí z pera Rut
Sidonové (Èernovické pohádky a povídaèky, Voda v mikve), Zuzany Peterové (Zvláštní
dovolená) a Evy Frantinové (Na co si vzpomenu, Šabat šalom dva tisíce jedna).
Noviny struènì informovaly o významných projektech, pøinášely pøíspìvky k aktuálním
politickým otázkám, informace o Federaci židovských obcí v ÈR. Podrobnì referovaly
o výsledku hospodaøení ŽOP za uplynulý rok a o schváleném rozpoètu na rok následující.
Pravidelnì vycházely informace o nových knihách, zajímavých výstavách a divadelních
pøedstaveních. Šéfredaktorem byl Petr Balajka.

Jom ha-šoa 5777 (2017) na námìstí Jiøího z Podìbrad

Strana 13

Výroèní zpráva za rok 2017

IV. Kulturní a spoleèenské akce, oslavy
židovských svátkù, pietní akty, významné
návštìvy
Kulturní a spoleèenské akce, oslavy židovských
svátkù
n

n

V roce 2017 pokraèovaly diskusní poøady Káva o ètvrté, které se uskuteènily tøináctkrát.
Termíny byly pøizpùsobeny možnostem hostù a pøednášejících i židovskému kalendáøi.
Hosty v roce 2017 byli: Pavel Fischer, diplomat; Barbora Tachecí, moderátorka; Zdenìk
Lukeš, architekt; Lenka Bradáèová, vrchní státní zástupkynì; Jaroslav Petr, biolog
a publicista; Petr Fischer, šéfredaktor ÈRo Vltava; Tomáš Pojar, diplomat; JUDr. Jiøí
Pehe, politolog; doc. Marie Rakušanová, kunsthistorièka; Jana Šrotová, šéfredaktorka
èasopisu Živa; MUDr. František Koukolík, primáø; Martin Voldøich, primáø ARO Ústøední
vojenské nemocnice; Karol E. Sidon, vrchní zemský rabín; prof. Pavel Koláø,
fyzioterapeut.
V roce 2017 byly v rámci projektu „Tvùrèí balkon“ realizovány pravidelné kulturní akce
v kavárnì Na balkonì:
– 4. ledna – Beseda a autorské ètení Jana Jelínka z knihy Jizvy na duši
– 7. února – vernisáž výstavy obrazù Bohumíra Bob Hochmana
– 23. února – Tvùrèí balkon s Hanou Hnátovou: Mùj život s bratrem Arnoštem Lustigem; moderovala Zuzana Peterová
– 20. dubna – Tvùrèí
balkon se spisovatelem Ivanem Klímou;
moderovala Zuzana
Peterová
– 15. èervna – vernisáž
výstavy Jany Dubové
Hra tvarù a barev
– 29. èervna – Tvùrèí
balkon s RNDr. Alenou Lehovcovou na
téma „Z mé laboratoøe aneb Co se dìje
s naší krví“; moderoSvátky svìtel, Jeruzalémská synagoga, 19. prosince 2017
vala Zuzana Peterová
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– 15. srpna – vernisáž výstavy obrazù Hany Alisy Omer Spojení Jeruzalém – Praha
– 14. záøí – Tvùrèí balkon s PharmDr. Jindøiškou Angelini, Ph.D., na téma „Jak si
pomoct bez lékù“; moderovala Zuzana Peterová
– 17. øíjna – oslava ètvrtého výroèí kavárny Na balkonì
– 30. listopadu – Tvùrèí balkon s Petrem Lakronem na téma „Jak se tvoøí kožené
odìvy“; moderovala Zuzana Peterová
– 14. prosince – Chanuka Klubu zdraví v kavárnì Na balkonì
17. ledna – slavnostní benefièní veèer Spoleèná nadìje ve prospìch výsadby Èeského
lesa v Negevské poušti konaný v Èernínském paláci
11. února – oslava svátku Tu bi-švat, židovského Nového roku stromù
13. dubna – pøedstavení knihy Láska v mnoha podobách autorky Zuzany Peterové;
ukázky pøeèetla Miriam Kantorková
14. února – diskusní veèer v Maislovce na téma „ŽOP: Kam dál?“; hosté: Jiøí Daníèek,
Kateøina Moravcová, Leo Pavlát a Tomáš Pasternak, èlenové reprezentace ŽOP; moderovala Irena Kalhousová
11. bøezna – purimová veèerní oslava pro dospìlé s programem. Veèer pøipravený agenturou Ernyei Art byl zahájen vrchním pražským rabínem Davidem Peterem. Purimové
písnièky zazpívaly s hudebním doprovodem dìti z Feigele a pìvecký sbor pod vedením
Heleny Divecké. Následovala pantomima Martina Sochora, klasická hudba zaznìla
v podání klavíristky Olgy Hrachovcové a vrcholem veèera bylo vystoupení flétnisty
Jiøího Stivína za doprovodu kytaristy Jaroslava Šindlera. Celým veèerem provázela Vida
Neuwirthová a Petr Vacek. Po skonèení programu hrála k poslechu a tanci kapela zpìvaèky Petry Ernyei.
12. bøezna – Purim pro dìti s purimovou dílnou, kterou uspoøádalo sdružení Chinuch
28. bøezna – diskusní veèer v Maislovce na téma „Pluralitní rabinát: více smìrù pod jednou støechou?“; hosté David Maxa, student progresivního rabínského semináøe Abraham Geiger College v Berlínì, David Peter, vrchní pražský rabín, Lior Sharafi, vedoucí
rabinátu ŽOP, Aleš Weiss, absolvent Pardes Institute for Jewish Studies v Jeruzalémì.
Moderovala Irena Kalhousová.
24. kvìtna – diskusní veèer v Maislovce na téma „J. Fingerland rozpráví s T. Halíkem“;
host profesor Tomáš Halík, knìz, teolog, sociolog; moderoval Jan Fingerland, komentátor ÈRo
16. øíjna – Bubnování pro Bubny, akce, která pøipomíná výroèí prvního transportu Židù
z tohoto nádraží, se zúèastnilo i mnoho pamìtníkù z øad naší obce
26.–29. øíjna – The Shabbat Project Prague / Šabat spoleènì
29. øíjna až 1. listopadu se v Praze konalo mezinárodní setkání zástupcù B’nai B’rith
International a B’nai B’rith Europe pod názvem Budoucnost židovských komunit
a západní demokracie; hostitelem tohoto fóra byla Lože B’nai B’rith Renaissance Praha
11. prosince – diskusní veèer v Maislovce na téma „Máme, co jsme chtìli? Stav èeské
demokracie v roce 2017“; hosté Helena Langšádlová, poslankynì za TOP 09, Lenka
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Kozlová, poslankynì za Èeskou pirátskou stranu, Hyato Okamura, tlumoèník, politik za
KDU-ÈSL, Karel Schwarzenberg, poslanec za TOP 09; moderovala Irena Kalhousová
14. prosince – Chanuka Klubu zdraví
16. prosince – chanuková zábava pro dospìlé ve spoleèenském sále radnice. Veèerem
provázela hereèka Petra Špindlerová. Po tradièním zapálení svící promluvil rabín David
Peter a zazpíval dìtský sbor Lauderových škol. Následovalo hudební vystoupeni violoncellisty, zpìváka a pedagoga Tomáše Fingerlanda. K hvìzdám programu patøila zpìvaèka Lucia Šoralová, jež strhla publikum k ovacím. Dramatik, spisovatel a herec Arnošt
Goldflam skvìle pøeèetl svou povídku s prvky hororu a absurdního humoru. Klavírista
Ahmad Jafar Hedar s sebou pøivedl zpìvaèku a taneènici Janu Karfusovou, která zazpívala árie z Pucciniho opery Gianni Schicchi a z Dvoøákovy Rusalky. Taneèní trio Pražského salonního orchestru zahrálo populární a známé melodie a nechybìla ani tombola
se spoustou cen. V sále ve tøetím patøe hrála klezmerová kapela Rejbele.
17. prosince – Chanuka spoleènì – spolky a organizace Bejt Simcha, Hakoach, Chinuch,
Tøígeneraèní komunitní centrum Hagibor a Vida Neuwirthová s Divadlem Feigele uspoøádaly spoleèné chanukové odpoledne, které zaèalo Chanukovým bìhem od Parkhotelu
do Maislovky. Chanukovou pochodeò nakonec jeden z bìžcù pøedal na pódiu v jídelnì
ŽOP rabínovi Peterovi. Ten s ní zapálil svíèku – služebníka na chanukovém svícnu a pronesl se svým synem požehnání. Orchestr Šarbilach zahrál nìkolik chanukových písní
a dìti si je spoleènì s muzikanty zazpívaly. Malí i vìtší herci Divadla Feigele nacvièili
s Vidou Neuwirthovou pøíbìh o Abrahamovi a po vystoupení kouzelníka Aleše se dìti
i jejich rodièe volnì pøesouvali na Hagibor, kde pokraèoval další program dílnami pro
dìti, chanukiádou, vystoupil kouzelník a nakonec zahrála kapela Vousy.

Pietní akce
n

n

26. ledna byl u pøíležitosti Mezinárodního dne památky obìtí holocaustu
a pøedcházení zloèinùm proti lidskosti
uspoøádán ve spolupráci s Židovským
muzeem v Praze koncert ve Španìlské synagoze, kde zaznìly skladby
Maurice Ravela v úpravì Otomara
Kvìcha a díla Paula Hindemitha,
Günthera Raphaela a Gideona Kleina
v podání harfenistky Kateøiny Engli- Den památky obìtí holocaustu a pøedcházení
zloèinùm proti lidskosti, Senát Parlamentu ÈR,
chové a hobojisty Viléma Veverky.
27. ledna uspoøádal Nadaèní fond 27. ledna 2017
obìtem holocaustu ve spolupráci
s Federací židovských obcí v ÈR a Senátem Parlamentu ÈR již podesáté setkání u pøíležitosti Dne památky obìtí holocaustu a pøedcházení zloèinùm proti lidskosti v Senátu Par-
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lamentu ÈR. Letošní vzpomínkové setkání bylo výjimeèné tím, že mezi hosty zasedli
i èlenové Bavorského zemského snìmu v èele s pøedsedkyní Barbarou Stamm
z Køesťansko-sociální unie Bavorska (CSU). S úvodním projevem vystoupil pøedseda
Senátu Milan Štìch. Další projev pøednesl pøedseda FŽO v ÈR Petr Papoušek. Za Poslaneckou snìmovnu Parlamentu ÈR promluvil její místopøedseda Jan Bartoška. Jako
pamìtník letos promluvil jeden z posledních pøedstavitelù odboje, letec plukovník Pavel
Vranský, bojovník od Tobruku. Za romskou komunitu promluvil zpìvák a skladatel
Radoslav Banga. Dále se k øeènickému pultu postavil pøedseda správní rady NFOH
Michal Klíma a na závìr promluvila pøedsedkynì Bavorského zemského snìmu Barbara
Stamm. O vynikající hudební vložku se postaraly mladé virtuosky Tria Clavio Jana Èernohouzová (klarinet), Lucia Fulka Kopsová (housle) a Lucie Valèová (klavír), které
zahrály dvì Hebrejské písnì souèasného rumunského skladatele Serbana Nichifora.
8. bøezna se konala v Pinkasovì synagoze vzpomínková tryzna za rodinný tábor
v Osvìtimi-Bøezince, který byl v noci z 8. na 9. bøezna 1944 vyvraždìn. Za obìti hromadné vraždy zapálil šest svící Leo Pavlát, emocionální osobní vzpomínku pøednesla
pamìtnice Evelina Merová a El male rachamim se za muèedníky pomodlil rabín Michael
Dushinsky. Vedle pamìtníkù a pøedstavitelù ŽOP a FŽO se vzpomínkové akce zúèastnili
i velvyslanci Izraele a USA.
24. dubna se konala v Pinkasovì synagoze vzpomínka na obìti genocidy Židù Jom
ha-šoa 5777 (2017). Modlitbu za mrtvé pøednesl vrchní zemský rabín Efraim K. Sidon.
Svíce na památku zavraždìných zapálil pøedseda ŽOP Jan Munk. Hlavní projev mìla
paní Eva Pokorná, která seznámila pøítomné se svým váleèným i pováleèným osudem.
S filozoficky pojatou úvahou vystoupil Jan Kaèer, který pak spoleènì s žáky Lauderových škol Alexandrou Noskovou a Aturem Efrati pøeèetl nìkterá ze jmen obìtí šoa. Modlitbu El male rachamim pøednesl rabín Efraim K. Sidon. O hudební doprovod se postarali
Zuzana Wirthová a Josef Gušlbauer ze skupiny Menorah. Mezi hosty nechybìl ani pan
Daniel Meron, velvyslanec státu Izrael, s manželkou.
Odpolední akce veøejného ètení
jmen obìtí holocaustu poøádaná
Institutem Terezínské iniciativy
a Nadaèním fondem obìtem holocaustu se konala už podvanácté,
opìt na námìstí Jiøího z Podìbrad.
Celorepublikovou záštitu nad akcí
pøevzal ministr kultury Daniel
Herman.
26. listopadu se konala na Novém
židovském høbitovì pravidelná tryzna za zahynulé na lodi Patria.
Jom ha-šoa 5777 (2017), Pinkasova synagoga,
24. dubna 2017
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V. Zpráva o èinnosti jednotlivých
oddìlení ŽOP
1. Rabinát
Do pùsobnosti rabinátu patøí: zabezpeèování veškerých náboženských aktivit ŽOP, organizování svátkù, organizace a svolávání zvláštního rabínského soudu, vedení matriky židovských sòatkù a další pøíslušné dokumentace a vydávání pøíslušných potvrzení, dohled nad
náboženskou výchovou a výukou èlenù ŽOP (pravidelná výuka náboženství v midraši
i nepravidelné kurzy), mládeže (Pizza a Tora), výuka žen (Roš chodeš party); dohled nad pøijímáním nových èlenù do ŽOP, dozor nad provozem rituálních lázní, dohled nad èinností uèitelù náboženství, 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, úzká spolupráce s Lauderovými školami a obèanským sdružením Bejachad,
které slouží pøedškolním dìtem, a spolupráce s ÈUŽM, kontrola košer potravin ve výrobnách a sestavování seznamu košer potravin pro potøeby èlenù ŽOP. Rabinát zodpovídá i za
fungování Nového židovského høbitova a Starého židovského høbitova na Žižkovì.
Rabinát vydává Rabínské listy jako mìsíèní pøílohu Obecních novin. Souèasnì probíhají
v midraši ŽOP pøednášky, jako je úvod do judaismu, kurz pøípravy na bar micva, Gemara,
Halacha, Mišna, Maharal.
Vrchní pražský rabín: David Peter
Vedoucí rabinátu: Lior Sharafi
Rabíni: David Peter (vrchní pražský rabín), Menachem Kalchheim (odpovìdný za kašrut),
Efraim K. Sidon
Sekretáøka rabinátu: Dagmar Dushinsky
Koordinátor kašrutu: Olga Stloukalová
Kantoøi: Alexandr Putík (Jeruzalémská synagoga) do 30. 10. 2017, Bryan Wood (Staronová synagoga)
Uèitelé v midraši: r. Michael Dushinsky, r. Efraim K. Sidon, r. David Peter
Mašgiachové: Václav Bittner, Marie Goldbergerová, Jakub Peter, Chaim Koèí, Tomáš
Pulc, Marcela Horvátová, Milan Walter
Balanit v mikve: Dagmar Dushinsky, Marta Polakovièová
Šámesové: Andrej Weissman (Staronová synagoga a Vysoká synagoga), Milan Walter
(Jeruzalémská synagoga), Václav Peter (Domov sociální péèe Hagibor)
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Modlitby: každodenní ranní a odpolední modlitba probíhá ve Vysoké synagoze, každodenní
veèerní modlitba se koná ve Staronové synagoze, šabatové a sváteèní modlitby ve Staronové a Jeruzalémské synagoze.
Kašrut: kromì rituálního zabezpeèení stravovacích zaøízení ŽOP (restaurace Šalom, kavárna
Na balkonì, Lauderovy školy, Hagibor) a restaurace Dinitz bylo vystaveno 6 nových košer
certifikátù potravináøským firmám, 30 certifikátù bylo prodlouženo vèetnì spolucertifikátu na hechšer v hotelu King David.
V prùbìhu roku byly zajištìny výroby základních košer potravin, napø. sýrù z mlékáren
Polná, Olešnice, Pøibyslav (Hermelín), Lacrum Velké Meziøíèí, Otinoves (Niva), Orrero Litovel (Gran Moravia). Dále úspìšnì pokraèovala spolupráce s pekárnami United Bakeries
a Penam, tvarùžkárnou Loštice, mlékárnami OLMA a TATRA, firmami Spak (majonéza
a keèup), Mokate (dìtské piškoty), AGRIMEX Vestec a AGRO Jesenice (mražené ovoce
a zelenina), Alibona a Hamé (konzervované ovoce a zelenina, dìtské výživy a džemy),
Nowaco (mražené ryby). Na místní, pražské úrovni pak pokraèuje spolupráce s pekárnami
Le Caveau, Mansson, Mamacoffee a Nofech, s kavárnou ChocoCafé a s gelaterií PURO
GELATO.
Obøízky: 4
Bar micva: 5
Svatby: 4
Rozvody: 0
Noví èlenové: za rok 2017 pøijala ŽOP 71 øádných èlenù, 23 nositelù mimoøádného statusu
a 1 hosta
Tryzny a pietní akce: zástupci rabinátu se zúèastnili jedenácti akcí
Pøednášková èinnost: denní vyuèování judaismu v midraše ŽOP, pøednášky na Hagiboru,
v Penzionu Charlese Jordana, v Lauderových školách, Pizza a Tora (pro mládež), Roš chodeš party pro ženy
HACHNASAT SIFREI TORA 19. 3. 2017
Nový židovský høbitov
Nový židovský høbitov (NŽH) patøí mezi památkovì chránìné objekty. Jelikož se jedná
o høbitov, který je kontinuálnì využíván ke konání pohøbù zesnulých židovského vyznání od
roku 1890, vyžaduje jeho stav stále nákladnìjší péèi. Provoz tohoto høbitova a urnového
háje se øídí øádem neveøejného pohøebištì platným od 1. ledna 2002 a náboženskými zvyklostmi židovské obce.
V srpnu 2010 došlo k rozdìlení správy NŽH na dvì èásti, èást rituální, podøízenou rabinátu ŽOP, a èást technickou ve správì Matana, a. s. Pod novì vzniklou správu byla pøevedena i pracovní èeta èítající ètyøi pracovníky v dìlnické profesi (høbitovní dìlníci, zahradníci
a údržbáøi). Na této technické správì bìhem roku 2011 již plnì ležela odpovìdnost za
správu zelenì, budov, komunikací i náhrobních kamenù a hrobek. Rituální správa byla
v srpnu 2011 doplnìna vedoucím, jenž v souèinnosti s technickou správou coby delegát
rabinátu ŽOP zajišťoval veškeré èinnosti spojené s pohøby, ukládáním uren, archivaèní
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èinností a dohled nad dodržováním rituálních pravidel.
Pro styk s veøejností, poskytování základních informací
a zajišťování pøístupnosti objektu høbitova byla zachována dvì místa na pozici vrátného.
Bìhem roku 2017 se uskuteènilo 15 tradièních pohøbù,
což znamená mírný nárùst, a bylo uloženo 15 uren. Nárùst
byl zaznamenán také u obnoveného zvyku vztyèování nových macevot, v tomto období to bylo 7 pøípadù. Probìhly
rovnìž tradièní pietní akce. Celkovì správa NŽH pokraèovala v údržbì zelenì a postupné renovaci poškozených náhrobkù; s tím souviselo i doplòování chybìjících náhrobních kamenù. Velká pozornost byla vìnována odstraòování porostu bøeèťanu ze vzrostlých døevin a èištìní sektorù
od náletù a odolných travin. Pokraèovala rekultivace
a úprava prostoru nového i starého urnového oddìlení
i prùbìžná aktualizace nové høbitovní databáze, tak aby NŽH – novogotická rodinná hrobka
Lederer, restaurována s dotací
maximálnì korespondovala se skuteèným stavem.
Velká péèe je stabilnì vìnována oznaèování neozna- z tzv. Norských fondù v letech
èených hrobù, a to jak z doby váleèné, tak z nedávné 2016–2017
minulosti. Na této akci spolupracujeme se SBH
Matana, a. s., a se spoleèností Chevra kadiša ÈR, která je významným partnerem pro spolupráci na poli rituálních záležitostí.
Objekt høbitova byl zapojen do projektu Den židovských památek a akcí Prahy 3.

2. Støediska sociální a zdravotní péèe ŽOP
Hlavním cílem práce støedisek je poskytovat sociální a zdravotní služby na profesionální
úrovni podle individuálních potøeb uživatelù.
Cílovou skupinou všech poskytovaných služeb jsou potøebné osoby, zvláštní zøetel je
pak vìnován potøebám osob, které pøežily šoa.
Jednotlivá støediska vzájemnì spolupracují a jsou rozdìlena podle cílové skupiny 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 rodiny s dìtmi, seniory a osoby se
zdravotním postižením,
3. Peèovatelská služba v Penzionu Charlese Jordana,
4. Domov sociální péèe Hagibor, denní stacionáø a odlehèovací služby – pobytová a ambulantní sociální péèe,
5. Tøígeneraèní komunitní centrum,
6. Støedisko autodopravy,
7. Støedisko praktického lékaøe – zdravotní péèe.
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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 2017 bylo v péèi KDP Ezra 151 klientù. Tìmto klientùm bylo celkem poskytnuto
kolem 14 360 hodin péèe – sociální, zdravotní a ergoterapeutické.
Komplex poskytovaných služeb KDP Ezra v roce 2017:
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.,
n pùjèovna kompenzaèních pomùcek.
Náklady na služby byly financovány z více zdrojù – ŽOP, státní granty a dotace, zdravotní pojišťovny, grant NFOH, grant Claims Conference a spoluúèast klientù.
Nové projekty KDP Ezra
V uplynulém roce KDP Ezra realizovala projekt Èteme seniorùm, kdy studenti Lauderových
škol chodili seniorùm èíst jejich oblíbené knihy a tisk. Tento projekt zároveò pozitivnì ovlivnil vytváøení nových vztahù mezi starší a mladou generací.
Dalším projektem, který KDP EZRA v roce 2017 realizovala, byl projekt Péèe o peèující,
kdy pracovníci pøímé péèe pomáhají rodinným pøíslušníkùm klientù formou osobních
a jiných kontaktù peèovat o jejich blízké, což jim lépe umožnilo zvládat tuto mnohdy velmi
nároènou práci.
Dále KDP Ezra v rámci projektu Tablety seniorùm zakoupila tato tøi zaøízení, která slouží
ke zlepšování fyzických i psychických funkcí a také k výuce v zacházení s nimi.
V týmu KDP Ezra vedeného øeditelkou Ing. Evou Jelínkovou pracovaly: hlavní sestra,
zdravotní sestry, sociální pracovnice, osobní asistentky, ergoterapeutky a administrativní
pracovnice. Tým tvoøilo v roce 2017 celkem 31 zamìstnancù.
Další informace jsou k dispozici na webových stránkách KDP Ezra: www.dpezra.cz.
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2.2. Sociální oddìlení
Sociální oddìlení poskytovalo v roce 2017
tøi sociální služby.
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.
Velký dùraz byl také kladen na podporu
rodiny a rodinných vztahù, výchovu dìtí,
partnerské soužití, rodinné a mezigeneraèní
konflikty. Programy jsou zamìøeny pøede- Sešity, dílna Becalel, www.becalel.cz
vším na mladé rodiny s dìtmi, a to v rámci
sociálnì aktivizaèní služby pro rodiny
s dìtmi. Služby jsou zamìøeny na podporu manželských párù a partnerských dvojic, které
patøí k židovské komunitì a které kromì obvyklých partnerských a rodièovských otázek
øeší také otázky identity.
V Penzionu Charlese Jordana je poskytováno klientùm trvalé ubytování a peèovatelská služba.
Sociálnì aktivizaèní služby pro rodiny s dìtmi a pro seniory
n Sociální poradenství se týkalo pøedevším informací z oblastí odškodnìní, sociálních služeb, sociálních dávek, pracovního poradenství a možnosti návazných služeb.
Další realizovanou aktivitou v roce 2017 byla podpora kognitivních funkcí Feuersteinovou metodou instrumentálního obohacování (FIE), poskytovaná klientùm (individuálnì
dìtem i skupinám – rodinám) s rùzným druhem deficitu. Poradenství bylo poskytováno
v budovì radnice a také v klubu Jáchymka, kde kromì sociální a dluhové poradny probíhaly další klubové programy pøedevším pro seniory.
n Pomoc Dusiach – psychoterapeutické služby, krizová intervence po telefonu a v pøímém kontaktu, trénink pamìti a mozkový jogging, trénování pozitivního myšlení.
n V roce 2017 byly poskytovány tyto služby:
n Klub zdraví – plavání v bazénu AXA, cvièení v tìlocviènì v DSP Hagibor, výlety a procházky v pøírodì, letní a zimní rekondièní pobyty (Vysoèina, Šumava, jižní Èechy), výlet
parníkem.
n Letní ozdravné pobyty a pøímìstské tábory pro dìti – volnoèasové aktivity jsou spíše
doplòkovou èinností, pobytových táborù se zúèastnilo 49 dìtí, pøímìstských táborù
43 dìtí.
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Dobrovolnický program pro zahranièní i místní dobrovolníky. Program je akreditován u Ministerstva vnitra a mezi jeho hlavní aktivity patøí dobrovolnická kavárna Miriam
a návštìvy dobrovolníkù v domácnostech klientù v Penzionu Charlese Jordana a v DSP
Hagibor.
Program podporovaného zamìstnávání – v roce 2017 pokraèovalo SO v pomoci osobám ohroženým dlouhodobou èi opakovanou nezamìstnaností, osobám se zdravotním
postižením, nezamìstnaným nad 50 let a dalším ohroženým skupinám na trhu práce.
K dispozici byla tréninková místa v kavárnì Na balkonì, v dílnì Becalel, na Starém židovském høbitovì na Žižkovì, na Novém židovském høbitovì v Izraelské ulici a ve vrátnici
v Penzionu Charlese Jordana. Tato služba je urèena pøedevším mladším klientùm. Na
jednotlivých pozicích pracovalo 21 pracovníkù.
V roce 2017 byl také zahájen projekt Sociální dílna Becalel, který byl podpoøen z Operaèního programu pól rùstu, zamìøeného na podporu sociálního podnikání. Díky této
finanèní podpoøe došlo k rozšíøení dílny Becalel o kartonážní a knihaøskou dílnu.
Fondy Claims Conference – byly poskytovány finanèní pøíspìvky na léky a zdravotní
pomùcky a pøíspìvky na zdravotní a sociální domácí péèi a na dopravu pro obìti
holocaustu.

V roce 2017 využilo služeb sociálního
oddìlení 277 osob, 65 mužù a 212 žen,
kterým bylo poskytnuto 11 273 hodin
pøímé práce.
Tým sociálního oddìlení pracoval ve
složení: vedoucí støediska, ètyøi sociální pracovnice, psychoterapeutka,
finanèní asistentka, koordinátorka dobrovolníkù, ergoterapeutka, dvì fyzioterapeutky, pracovní asistenti, pracovní
konzultantka.
V oddìlení pùsobili v prùbìhu roku
tøi zahranièní dobrovolníci z Nìmecka
a Rakouska a tøiaètyøicet dobrovolníkù
ze skupiny Tmicha.
Aerarium, dílna Becalel, www.becalel.cz

2.3. Penzion Charlese Jordana
Penzion Charlese Jordana patøí k dalším projektùm sociálního oddìlení ŽOP a poskytuje
svým klientùm trvalé ubytování a peèovatelskou službu. V pìtipatrovém èinžovním domì
je 28 bytù – garsoniér s pøedsíní a koupelnou se sprchovým koutem a toaletou a jedna
dvougarsoniéra, která je urèena 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 pobyty. Je urèený pro klienty sociálního oddìlení, kteøí
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z dùvodu náhlé zdravotní nebo sociální nouze potøebují na omezenou dobu zajištìní sociálních služeb.
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 2017 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 pøedevším jednalo o pomoc pøi zvládání bìžných úkonù péèe
o vlastní osobu, pomoc pøi péèi o hygienu, pomoc pøi péèi o domácnost, zajištìní stravy,
nákupy, pochùzky, doprovody. Velmi dùležitou souèástí pak byly kulturní a spoleèenské
aktivity napø. v kavárnì Jordan: spoleèné oslavy narozenin a oslavy židovských svátkù.
V pøípadì sociálnì aktivizaèní služby jsou realizovány tyto aktivity: trénink pamìti, skupinová a individuální cvièení s ergoterapeutkou, poradenství v oblasti využití vhodných kompenzaèních pomùcek, odborné pùsobení fyzioterapeutky, výlety a plavání s klubem zdraví
a rekondièní pobyty.
Domácí zdravotní péèi v roce 2016 zajišťovala KDP Ezra a KDP Nadìje, pravidelnou péèi
fyzioterapeutù Monada a KDP Nadìje.
V roce 2016 pùsobila peèovatelská služba i jako terénní služba s kapacitou 60 klientù
v bytech klientù po celé Praze. Nejèastìjšími úkony u tìchto klientù je pomoc pøi péèi
o domácnost (nákupy, úklidy), zajištìní stravy a doprovody.
V Penzionu pracuje pod vedením sociální pracovnice a koordinátorky peèovatelské
služby sedm peèovatelek, z nichž jedna zajišťuje provoz prádelny. Dále zde pùsobí pracovníci rozvozu obìdù. Pravidelnì dostupné jsou služby pedikérky a kadeønice. Peèovatelská
služba pro Penzion je v provozu každý den od 8 do 20 hodin, službu na vrátnici zajišťuje
24 hodin dennì osm pracovníkù. Služby pro klienty v terénu jsou dostupné v pracovní dny
od 8 do 16 hodin.
V roce 2017 využilo peèovatelskou službu celkem 127 klientù a bylo poskytnuto 11 468
hodin pøímé péèe.

2.4. Domov sociální péèe Hagibor
Domov sociální péèe Hagibor (DSPH) je zaøízením sociální péèe, které poskytuje komplex
sociálních služeb.
V roce 2017 byly poskytovány následující registrované sociální služby: Domov pro seniory s kapacitou 47 lùžek, Odlehèovací služby s kapacitou 10 lùžek a Denní stacionáø
s kapacitou 5 míst.
Pobytová služba Domov pro seniory nabízí trvalé ubytování, celodenní stravování
a sociální péèi dle § 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 dùvodù vìku, zhoršeného zdravotního stavu a snížené sobìstaènosti již nemohou o sebe
starat sami ve svém pøirozeném prostøedí a potøebují celodenní pomoc druhé osoby.
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V roce 2017 využilo službu Domov pro seniory celkem 59 klientù, z toho 50 žen a 9 mužù.
Bylo pøijato 13 klientù, zemøelo 12 klientù, z nich 4 v nemocnici a 8 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 je 3 mìsíce.
V roce 2017 využilo odlehèovací služby celkem 44 klientù, z toho 34 žen a 10 mužù.
Nìkteøí klienti využívali odlehèovacích služeb opakovanì a nìkteøí následnì pøešli do
služby Domov pro seniory. Kapacita odlehèovacích lùžek byla plnì využita. Prùmìrný vìk
klientù této služby byl 90 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.
Denní stacionáø mìl v roce 2017 maximální kapacitu 5 míst. Evidováno bylo 9 smluv,
3 smlouvy byly bìhem roku ukonèeny a 4 novì uzavøeny.
Všechny služby jsou poskytovány se zvláštním zøetelem k potøebám obìtí šoa a osob,
jejichž osobní cíle vycházejí z židovských tradic a koøenù.
V roce 2017 pokraèovala spolupráce se sociálním oddìlením ŽOP, v prostorách jídelny
DSPH probíhalo setkávání dobrovolníkù a klientù DSPH „Kavárna Miriam“, Tøígeneraèní
komunitní centrum DSPH opìt organizovalo své akce ve spolupráci se z. s. Bejachad a probíhala „Nedìlní kavárna“.
V roce 2017 pokraèovala v Domovì sociální péèe Hagibor dobrovolnická èinnost. Režim
èinností byl rozdìlen tak, aby se dobrovolníci uplatnili ve všech oblastech, ve kterých je to
možné. Do DSPH docházelo celkem 12 dobrovolníkù, z toho 3 dobrovolníci pomáhali pøi
programech denních aktivit a 9 dobrovolníkù navštìvovalo klienty v pokojích, doprovázeli
je na procházky, kulturní akce, hráli spoleèenské hry, pøedèítali a dìlali jim spoleènost.
Dalšími poskytovanými službami v DSPH byly: ergoterapie, fyzioterapie, rehabilitace,
psychoterapie, ambulance praktické lékaøky, geriatrická ambulance a služby dalších
odborných lékaøù, canisterapie, felinoterapie. V roce 2017 docházelo na fyzioterapii v rehabilitaèním centru ambulantnì 144 pacientù. Jednalo se pøedevším o indikace k léèebné
tìlesné výchovì, magnetoterapii, vodoléèbì a pøístrojové lymfatické masáži. Z DSPH
docházelo na rehabilitaci celkem 56 klientù.
V prostorách DSPH byly zajištìny pravidelné služby kadeønice a pedikérky.
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Paliativní péèe
Od roku 2016 byla zahájena pøíprava
poskytování paliativní péèe našim klientùm a ta patøila mezi priority i v roce
2017. Navázali jsme odbornou spolupráci s mobilním hospicem Cesta
domù a ve spolupráci s touto organizací jsme zaèali poskytovat v DSPH
specializovanou paliativní péèi formou
sdílené péèe s mobilním hospicem
Cesta domù. Pøi poskytování obecné
paliativní péèe jsme využili odborných Spoleèné peèení klientù DSPH a dìtí z Bejachadu
zkušeností MUDr. Zdeòka Kalvacha.
I vzdìlávání zamìstnancù v paliativní péèi stále øadíme mezi vysoké priority, a to jak v èásti obecné, tak v èásti speciální.
Pracovníci DSPH se aktivnì úèastnili akreditovaných pøednášek zøizovatele v paliativní
péèi. Pøednášky byly pøímo zamìøeny na péèi o naše klienty. Naše zdravotní sestry absolvovaly odborné stáže v organizaci Cesta domù a v organizaci Hospic Dobrého Pastýøe Èerèany. Vzdìlávání zamìstnancù v paliativní péèi bude pokraèovat i v následujícím roce.
Kulturní poøady v DSPH v roce 2017
Besedy
Vzpomínky na Arnošta Lustiga – Hana Hnátová a Dr. Markéta Mališová; Setkání s profesorkou Zuzanou Rùžièkovou; Jeruzalém nejen pod snìhem – Jan Neubauer; Køeslo pro hosta –
Jan Kaèer; Svìt brýlí – optometrista, optik a fotograf Jan Šimeèek
Koncerty
Koncerty studentù Pražské konzervatoøe – prof. Libor Nováèek; Nedìlní koncerty – Martina
Hévrová a Patrik Hévr; Koncerty studentù Gymnázia a Hudební školy hl. m. Prahy – prof.
Vìra Langerová, prof. Jitka Vlašánková, prof. Hana Louženská; Dopolední koncerty – prof.
Ivan Klánský, Igor Tausinger, prof. Libor Nováèek; Koncert dìtí z rodiny Rothových a Koneèných; Koncerty dìtí ze tøíd Pavly Jahodové Vondráèkové a manželù Slivanských; Koncert
chlapeckého sboru z Pensylvánie – Keystone State Boychoir; Koncert šansonù – Zlatka
Bartošková a Jiøí Toufar; Klezmer Mazltov – Elsa Dunajová, Milan Kostiuk, Pavla Pøerovská;
Sólo pro klarinet – Menaše Cibulka
Výstavy
Hra tvarù a barev – výtvarná díla Jany Dubové; Barvy – obrazy Dany Øímanové; Fotoinformel – obrazy Evy Hubatové; Obrazy Stanislava Duška; Dva svìty pod jednou støechou –
obrazy Oldøicha Pražana; Zašlá sláva – fotografie Viktora Váchy; Židé oèima fotografa JindøiStrana 26
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cha Buxbauma; Fotografická tvorba Aleny Šourkové; Obrazy Lojzy Štyndla; Co se do Obecních novin nevešlo IV. – fotografie Petra Balajky; Obrazy Jany Holubové; Knižní ilustrace –
Bob Rakušan; Synagogy – Zemì zaslíbená – obrazy Oldøicha Pražana
Rùzné
• Setkání a besedy s vrchním
zemským rabínem Karolem Efraimem Sidonem k židovským svátkùm – Pøedpurimové setkání,
• Pøedpesachové setkání,
• Postní dny v židovství,
• Setkání pøed vysokými svátky,
• Setkání ke svátku Sukot.
• Všechny uvedené kulturní a spoleèenské akce byly velmi dobøe
hodnoceny klienty i návštìvníky
a dotváøely atmosféru a prostøedí
DSPH.
Vernisáž obrazù Oldøicha Pražana
• V provozu byly webové stránky
DSPH www.dsphagibor.cz.
• V roce 2017 DSPH spolupracoval s níže uvedenými vzdìlávacími zaøízeními jako
odborné pracovištì pro praxi studentù:
• Univerzita Karlova, 1. lékaøská fakulta, Praha – ergoterapie, fyzioterapie, nutrièní
terapeut
• Univerzita Karlova, 3. lékaøská fakulta, Praha – všeobecná zdravotní sestra
• Univerzita Karlova, 3. lékaøská fakulta, Praha – všeobecné lékaøství
• Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, Praha – sociální práce
• Univerzita Jana Evangelisty Purkynì v Ústí nad Labem – fyzioterapie, ergoterapie
• Waldorfská základní a støední škola Semily – sociální praktik
• VOŠZ a SZŠ 5. kvìtna, Praha – zdravotní sestra
• SEDUCA – CZE, s. r. o. – pracovník v sociálních službách
• UK – Lékaøská fakulta v Hradci Králové
• Støední škola – Waldorfské lyceum
• Jihoèeská univerzita v Èeských Budìjovicích, Zdravotnì sociální fakulta
• Erasmus – Qualo training @ mobility – Dohoda o uèení, studentská mobilita, odborné
stáže
Zamìstnance DSPH tvoøilo dle organizaèní struktury celkem 84 pracovníkù. Tým v roce
2017 pracoval v tomto složení: øeditel Mgr. Martin Roth, asistentka øeditele, 2 manažerky
úsekù, 62 pracovníkù Úseku sociálních a zdravotních služeb, 18 pracovníkù Úseku ekonomiky a provozu.
Strana 27

Výroèní zpráva za rok 2017

V roce 2017 se pracovníci DSPH úèastnili nìkolika odborných konferencí a semináøù:
• 11th European Annual of Jewish Social Welfare – Berlin – socioterapeut;
• VII. èesko-slovenský kongres bazální stimulace s mezinárodní úèastí – ergoterapeut;
• Symposium Montessori – Stárnutí a demence v nové perspektivì – pracovníci pøímé
péèe;
• Stáž ve FN Motol Prevence a ošetøování dekubitù a ostatních nehojících se ran – zdravotní sestry;
• Vzdìlávací semináø pro uèitele a rektory židovských vzdìlávacích organizací – pracovníci Centra denních aktivit;
• Kreativní péèe o pøeživší holocaust a o druhou generaci – pracovníci Centra denních
aktivit;
• Mezinárodní konference „Quo vadis, rehabilitace“ – fyzioterapeuti;
• Konference APSS ÈR – Vzdìlávání, kompetence a èinnost zdravotnických pracovníkù
v sociálních službách – vrchní sestra.

2.5 Tøígeneraèní komunitní centrum
V roce 2017 se podaøilo pøipravit spoleèné akce pro širokou židovskou komunitu, a tím
naplnit cíl TKC – mezigeneraèní setkávání a posílení komunitního života v rámci ŽOP.
Oslavy židovských svátkù jsou výbornou pøíležitostí k setkávání. Všechny pøipravené
akce a projekty mìly velký úspìch, o èemž svìdèí hojná úèast lidí všech generací. Podaøilo
se èásteènì skloubit i aktivity pro dìti i dospìlé.
Mezi nejvìtší akce patøily:
oslava Purimu, spojená se ètením dìtské megily, vystoupením kouzelníka, s divadelním
pøedstavením a rejem masek,
oslava Sukotu se spoleèným posezením v suce a šabatovou veèeøí,
oslava Lag Baomer.
V rámci Chanukové rozcvièky probìhly chanukové trhy, dílny pro dìti, chanukový bìh
a bujará zábava s hudebním doprovodem.
I letos pokraèovaly úspìšné projekty: spoleèná kreativní dílna pro pøedškoláky z Bejachadu a Lauderových škol s mìsíèní periodicitou.
Oblíbené bylo také spoleèné peèení, rùzné pøednášky i kurz hebrejštiny.
Spoleèné akce a projekty seniorù a dìtí vedou k vzájemnému pochopení a respektu.
Pozitivní ohlasy ze strany úèastníkù všech generací jsou silným impulzem pro další práci
v rámci Tøígeneraèního centra a inspirují nás k dalším spoleèným aktivitám.
Pøehled akcí uskuteènìných v rámci TKC:
• Chanuka
• Jom Haacmaut
• Lag Baomer
• Den Jeruzaléma, sváteèní kavárna
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Pesachové trhy
Pesach – oslava svátku, pesachová
kreativní dílna pro dìti a seniory
• Roš hašana
• Šavuot
• Simchat Torah
• Sportovní den
• Sukot – oslava svátku, odpolední
posezení v suce, šabatová veèeøe
• Tu bi-švat – oslava svátku
• Taneèní vystoupení
• Chanuková rozcvièka
• Purim – oslava svátku pro dìti, Sportovní den na Hagiboru
oslava pro seniory, purimová kreativní dílna pro dìti a seniory
• Pesach
• Dìti z Výšin – vystoupení
Akce TKC byly v roce 2017 finanènì podporovány JDC, ŽOP, Nadaèním fondem obìtem
holocaustu a v rámci dotaèního programu MHMP.
•
•

2.6 Støedisko autodopravy ŽOP
Støedisko autodopravy ŽOP (AD, autodoprava) nabízí své služby èlenùm židovských obcí
v Èeské republice, zamìstnancùm ŽOP a èlenùm pøidružených spolkù.
Vybavení automobilù a provoz støediska jsou uzpùsobeny tak, aby služeb mohli využívat
hlavnì klienti s omezením mobility, zejména senioøi, a to pro cesty k lékaøi, k pravidelnému
dojíždìní do Denního stacionáøe DSPH èi do Centra denních aktivit a zpìt domù, na úøady,
na kulturní akce, na výlety a rekondièní pobyty. Vozidla jsou také využívána pro rozvoz
košer obìdù do jednotlivých domácností.
Služby støediska autodopravy navazují na služby poskytované sociálními a zdravotními
støedisky ŽOP, a podílejí se tak na zajištìní komplexní péèe o seniory.
Každý klient si mùže objednat autodopravu u støediska, které o nìho již peèuje, nebo
pøímo u dispeèerky autodopravy.
Vedoucím støediska autodopravy ŽOP byl v roce 2017 Mgr. Martin Roth.
Autodoprava v roce 2017 disponovala tøemi osobními automobily, jedním mikrobusem
(16 míst) a jedním mikrobusem s plošinou (11 míst). V srpnu 2017 byl za spoluúèasti
grantu MPSV poøízen osobní vùz s plošinou Renault Kangoo. Stávající mikrobus s plošinou
a Škoda Fabia Combi byly z dùvodù jejich stáøí a poøízení nového vozu prodány. Zakázky
klientù zajišťovali dva øidièi støediska autodopravy spoleènì s externími smluvními
dopravci Profi Taxi a AAA Taxi.
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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 a rozvozy obìdù.
V roce 2017 èinily celkové náklady støediska 4 039 171 Kè a vyøízeno bylo 8013
objednávek.
Autodoprava byla v roce 2017 financována z tìchto zdrojù:
39 % – úhrady klientù (v roce 2016 – 19 %),
40 % – støediska ŽOP a fond GG (v roce 2016 – 55 %),
1 % – externí klienti mimo ŽOP (Bejachad, FŽO, TI apod.; v roce 2016 – 1 %),
20 % – ŽOP (tj. ve výši záporného hospodáøského výsledku; v roce 2016 – 25 %).
Nejvìtší náklady byly pøi rozvozech obìdù (28 %, tj. 1 141 878 Kè; v roce 2016 – 25 %) a pøi
jízdách klientù (55 %, tj. 2 230 955 Kè; v roce 2016 – 40 %).
Vývoj v posledních letech znázoròují tabulky:
Rok
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Poèet objednávek
celkem
3 311
3 977
3 903
3 696
3 734
4 179
4 200
4 573
6 280
8 013

Z toho:
Øidièi ŽOP
48 %
56 %
52 %
48 %
51 %
38 %
33 %
30 %
19 %
15 %

Externí dopravci
52 %
44 %
48 %
52 %
49 %
62 %
67 %
70 %
81 %
85 %

Rok

Celkové náklady

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

1 997 392
1 939 594
1 960 512
1 850 879
1 894 318
1 965 793
2 041 630
2 465 940
3 482 161
4 039 171

Z toho:
Øidièi ŽOP
74 %
68 %
72 %
60 %
64 %
50 %
47 %
41 %
26 %
20 %

Externí dopravci
26 %
32 %
28 %
40 %
36 %
50 %
53 %
59 %
74 %
80 %

Vìøíme, že i v roce 2018 bude støedisko autodopravy poskytovat své služby klientùm
k jejich spokojenosti.
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Slavnostní pøedání nového automobilu

2.7 Praktický lékaø
Hlavním dùvodem pro èinnost praktického lékaøe ŽOP je zajištìní individuální kvalitní péèe
o registrované pacienty, klienty DSP Hagibor a zamìstnance v rámci závodní péèe. Existence „vlastního“ praktického lékaøe ŽOP má zejména velký význam v léèbì klientù DSP
Hagibor, výhodou je sídlo ordinace pøímo v budovì DSP.
Ordinace praktického lékaøe pro dospìlé nadále pracuje v rámci plného úvazku. Péèi
zajišťují vedoucí lékaøka MUDr. Daniela Macháèková, MUDr. Karin Taussig, MUDr. Marie
Zunová a zdravotní sestra Kateøina Èítková.
Ordinace má v souèasné dobì 1271 pacientù, z toho registrovaných je 697. Do pøístrojového vybavení ordinace patøí EKG, dále POCT pøístroje ke stanovení CRP, INR a okultního krvácení a glukometr. MUDr. Zunová poskytuje konzultace i v oboru nefrologie
a angiologie.
Pravidelná péèe je vìnována klientùm DSP Hagibor a Penzionu Charlese Jordana v Praze 7.
Je zajišťována návštìvní služba v domácnostech registrovaných pacientù. Trvá spolupráce
zejména s agenturami domácí péèe KDP EZRA a NADÌJE, využíváme možností domácí
rehabilitaèní péèe a asistentských služeb. Ambulance gerontologie rozšíøila ordinaèní dobu
na 4 dny v týdnu, v DSP Hagibor ordinuje MUDr. Kalvach a MUDr. Elischer. Nadále dochází
do DSP Hagibor øada konsiliáøù – neuroložka MUDr. Hlinková, diabetoložka MUDr. Houdová, dermatolog MUDr. Kostková, ORL MUDr. Hoòková, psychiatr MUDr. Babiaková.
Také je zajištìna pro klienty DSP rehabilitaèní péèe, fyzioterapeuti se mohou vìnovat
i ambulantním pacientùm. Pravidelnì dochází rehabilitaèní lékaø MUDr. Švestková.
Díky vzájemné spolupráci všech se daøí udržet v domácím prostøedí i pacienty s velkým
zdravotním omezením. Dùraz je kladen nejen na péèi o nemocné po operacích a pacienty
s pøechodným zhoršením zdravotního stavu, ale i na tzv. péèi paliativní, která zmírní potíže
a zlepší kvalitu života lidem s nezvratným zdravotním postižením a nemocným na sklonku
života.
Ordinace zajišťuje i závodní péèi o zamìstnance ŽO a pøidružených organizací.
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3. Knihovna a informaèní centrum, støedisko
pøedarchivní péèe
Knihovna Židovské obce v Praze se zabývá nákupem, zpracováním a pùjèováním knih,
èasopisù a hudebního fondu. Jakožto veøejná knihovna jsme tento rok také uskuteènili
jednu meziknihovní výpùjèku s Mìstskou knihovnou v Praze.
V roce 2017 se do naší knihovny zaregistrovalo 26 nových ètenáøù, knihovnu navštívilo
211 ètenáøù, kteøí si vypùjèili 349 knih. Tento rok mìla knihovna celkem 261 nových pøírùstkù, které byly zpracovány a zaøazeny do knihovního fondu. Z toho 165 titulù bylo zakoupeno
a 96 titulù jsme získali darem. Pro naše malé ètenáøe a mládež jsme zøídili zvláštní knihovnièku, v níž máme 76 titulù.
Ètenáøi jsou o nových knihách pravidelnì informováni prostøednictvím Obecních novin,
v kterých 1x mìsíènì uveøejòujeme naše nové pøírùstky. V souborném katalogu ÈR na
webových stránkách Národní knihovny si ètenáøi mohou ovìøit, zda požadovaný titul
máme ve fondu a pod jakou signaturou je uložen.
Informaèní støedisko (dále jen IS) podává informace a vyhledává odpovìdi na položené
dotazy. Skladba dotazù se bìhem doby mìní. Nejsou to jen otázky, které se týkají tìch,
kteøí pøežili druhou svìtovou válku. Pátrání se soustøeïuje jak na obìti této války, tak na
jejich potomky. Dotazy pøicházejí z tuzemska i ze zahranièí.
V poslední dobì se množí dotazy na pùvodní vlastníky parcel a budov, konèí desetiletá
lhùta, kdy se potomci pùvodních majitelù mohou pøihlásit o majetek. Jde o nemovitosti
a pozemky bez majitele.
Odpovìdi na dotazy se vìtšinou naleznou v pùvodní terezínské kartotéce, kde jsou
evidenèní karty, v databázích Institutu Terezínské iniciativy, popøípadì v pøíslušných
archivech.
IS sleduje pøehled denního tisku. Eviduje obsazení zasedací místnosti.

Støedisko pøedarchivní péèe ŽO v Praze
V roce 2017 pøevzalo Støedisko pøedarchivní péèe (dále jen SPP) z jednotlivých oddìlení ŽO
v Praze celkem 15,75 bm písemností. Nejvìtší objem pøipadl tak jako každý rok na ekonomické oddìlení a mzdovou úètárnu, a to 7,4 bm. V menším rozsahu pak byly pøevzaty materiály ze sociálního oddìlení (3 bm), sekretariátu (2,1 bm), Nadace Židovské obce v Praze
(1,7 bm), grantového oddìlení (1 bm) a restaurace Šalom (0,55 bm).
Velká èást roku 2017 byla vìnována poøádacím pracím a evidenci písemností, které
byly do SPP pøevzaty, a to i v pøedcházejících letech. Byla uspoøádána vìtšina písemností
pøedaných ze sociálního oddìlení vèetnì materiálù k zdravotnímu fondu Claims Conference
v celkovém rozsahu 18 bm.
Stejnì jako v pøedešlých letech se podílelo SPP na èinnosti Knihovny a informaèního
centra jako celku odpovídáním na badatelské dotazy a dohledáváním pøíslušných
podkladù.
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V prùbìhu roku se archiváøka SPP zúèastnila celkem tøí konferencí. V lednu to byl semináø v Centru vizuální historie Malach, v dubnu pak 17. celostátní archivní konference
v Liberci, v øíjnu konference s názvem „Co po nás zbude 2017“, která se konala v Národním
archivu.
V samotném závìru roku zapoèaly pøípravy k implementaci naøízení GDPR na ŽO v Praze
a archiváøka SPP byla v této vìci pøizvána ke spolupráci.
Vedoucí knihovny, støediska informaèního a støediska pro pøedarchivní péèi je Eva
Fantová.

4. Restaurace Šalom
Hlavním posláním restaurace Šalom je pøíprava košer stravy, zajišťování prodeje košer potravin pro èleny, zamìstnance ŽOP a jejich rodiny. Souèástí jsou také cateringové služby.
Restaurace mìla v roce 2017 deset zamìstnancù a celkem pøipravila 31 176 porcí jídla
jak pro èleny ŽOP v restauraci, tak pro obyvatele Penzionu Charlese Jordana.
Souèasnì za pomoci sociálního oddìlení ŽOP a dobrovolníkù byla zajištìna roznáška
košer obìdù do bytù èlenù ŽOP.
Pro turisty bylo v roce 2017 pøipraveno 1642 porcí jídel.
Restaurace Šalom se jako každoroènì podílela na zajišťování obèerstvení pøi rùzných
spoleèenských a kulturních akcích poøádaných ŽOP. Mezi obzvlášť významné patøilo zajišťování obèerstvení pro potøeby FŽO, spolkù ŽOP, Senátu PÈR a rùzné soukromé akce.
Do pùsobnosti støediska spadá i prodejna košer potravin, kde patøí k nejnároènìjším
akcím komplexní zajištìní potravin na Pesach.
Vedoucím restaurace je v souèasné dobì Marek Holík.

5. Program Lauderovy školky v Praze ve fakultní
mateøské škole pøi Pedagogické fakultì Univerzity
Karlovy
Program Lauderovy školky v Praze je realizován ve fakultní mateøské škole Na výšinách, ve
tøídì se specifickým programem pro židovské dìti. Ve fakultní mateøské škole pøi Pedagogické fakultì Univerzity Karlovy je jedna z tøíd urèena dìtem z židovských rodin, na kterou
pøispívá Židovská obec v Praze. Tento program, zøízený radou mìstské èásti Praha 7, je realizován 22 let a je urèen dìtem pøedškolního vìku pøináležejícím k ŽOP.
Vzdìlání a výchova jsou zamìøeny na optimální vývoj a individualizovanou péèi o dìti ve
vìku od tøí do sedmi let. Nejmladší, tøíleté dìti zùstávají v rámci adaptace se svou uèitelkou
ve tøídì, starší dìti se uèí hravou formou hebrejsky ve skupinách. Všechny dìti 1. B jsou
spoleènì vedeny k židovským tradicím, historii a svátkùm. Starší dìti si mohou vybrat angliètinu, výtvarnou, taneèní èi dramatickou výchovu, hru na flétnu, kroužek pro malé vìdce
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a práci v keramické dílnì s židovskými tradicemi. Nìkterým dìtem jsou v rámci rozvoje
øeèového projevu urèeny logo-hrátky. Volitelné aktivity platí rodièe ke školnému.
Tøídní vzdìlávací program zahrnuje židovský rok a roèní období. V minulém roce jsme
byli ve Španìlské synagoze a na Novém
židovském høbitovì, kam každé dítì pøineslo
kamínek. Zpívání dìtí seniorùm v Hagiboru
a dìtem Bejachadu organizované Tøígeneraèním centrem a pøedstavení Divadla Feigele se
staršími dìtmi ze školky spojují dìti s dìním
židovské obce.
Poèet dìtí v 1. B Lvíèata je stejný jako
v ostatních tøídách, dvacet osm.
Dìtem v 1. B se vìnují dvì zkušené uèitelky, které dìti znají z pøedcházejících let. Za
naplòování Programu Lauderovy školky odpovídá PhDr. K. Bíglová.
V košer kuchyni školky pøipravuje kuchaøka
košer stravu podle stravovacích norem.
Spolupráce s rodièi se uskuteèòovala prùbìžnì bìhem školního roku, rodièe byli týdnì NAŠE SUKA, Program Lauderovy školky
informováni o výchovném programu a výuce v Praze
hebrejštiny, participovali na nìkterých èinnostech (Chanuka, Purim, oslavy narozenin).
Financování provozu tøídy je obdobnì jako v jiných státních pøedškolních zaøízeních
organizováno státem s výrazným pøispìním zøizovatele, tzn. mìstské èásti Prahy 7, dále je
zajišťováno sponzory, rodièi a Židovskou obcí v Praze.

Souèasný stav a perspektivy
Ve tøídì pro židovské dìti je nadále maximální poèet. Prostøedí a vybavení jsou vhodné
nejen pro pøedškolní dìti, ale také pro studentky Pedagogické fakulty UK, které mají ve
školce praktickou výuku. Vhodné didaktické hraèky a pomùcky dotváøejí podnìtné zázemí
ku prospìchu svìøených dìtí.
Program Lauderovy školky v Praze je samozøejmou souèástí života obce, nyní jsou ve
školce již dìti absolventù Lauderových škol, takže se jedná již o druhou generaci.
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7. Ekonomické oddìlení
V roce 2017 vykonávalo ekonomické oddìlení obce všechny potøebné povinnosti právnické osoby. Zamìstnávalo celkem sedm pracovníkù v hlavním pracovním pomìru, z toho
jednu pracovnici na èásteèný úvazek, v tìchto pozicích: vedoucí ekonomického oddìlení,
hlavní úèetní, mzdová úèetní, dvì finanèní úèetní, pokladní a kontrolor-rozboráø. Správu IT
pro všechna støediska obce podporoval jeden pracovník na DPP. Správu IT ekonomické
oddìlení celkovì zajišťovalo prostøednictvím dlouhodobé smluvní spolupráce s dvìma
odborníky a metodicky øídilo péèi o rozvoj programového vybavení ŽOP zajišťovanou jedním z tìchto odborníkù.

8. Oddìlení bezpeènosti
Bezpeènost se vzhledem k aktuálním hrozbám postupnì stala jedním z prioritních témat
obecního života. Oddìlení bezpeènosti ŽOP (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. Mezi praktické
výstupy této spolupráce patøí použití betonových zábran jako ochrany proti nájezdu vozidla
v okolí synagog bìhem významných bohoslužeb. K výraznému pokroku došlo i v zámìru
vybudovat bezpeènostní sloupky v oblasti Maiselovy ulice. Iniciativu pøi realizaci tohoto
projektu pøevzala mìstská èást Praha 1 s podporou Magistrátu hl. m. Prahy; v prosinci
2017 bylo oficiálnì pøedáno staveništì a byly zahájeny pøípravné práce.
ŽOP se prostøednictvím OB 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 Chabadem Lubavitch
na stranì druhé. Koordinací spoleèných bezpeènostních aktivit zejména v období významných židovských svátkù se daøilo pokraèovat v dobré praxi, která je s Memorandem
spojena.
Pracovníci bezpeènosti odsloužili v loòském roce v rámci 4299 smìn celkem 36 161
hodin. Vedle bìžného rutinního provozu jednotlivých chránìných objektù ŽOP a sváteèních
a šabatových bohoslužeb zajistilo OB ostrahu bezmála dvou set komunitních akcí. Z logisticky a bezpeènostnì nejnároènìjších událostí si zaslouží zmínku napø. tradièní projektový
den Lauderových škol v Divadle U hasièù (leden), slavnostní vnášení nových svitkù Tóry do
Staronové synagogy (bøezen), veøejné ètení jmen obìtí holocaustu na námìstí Jiøího
z Podìbrad (duben) èi každoroèní Svátky svìtel v Jeruzalémské synagoze (prosinec). V záøí
2017, na samém zaèátku školního roku, pøipravilo OB nácvik krizové situace v Lauderových
školách; v prosinci 2017 se zástupci ŽOP zúèastnili semináøe krizového managementu,
který pro zástupce èeských židovských komunit zorganizoval World Jewish Congress.
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VI. Matana, a. s.
Sídlo: Malá Štupartská 1/646, Praha 1
IÈ: 41 69 12 11
Matana, a. s., jejímž výluèným a jediným vlastníkem je Židovská obec v Praze, je èinná jako
samostatná obchodní spoleènost, oddìlená od zakladatele. V èele spoleènosti stojí pøedstavenstvo. Valná hromada je tvoøena jediným akcionáøem, Židovskou obcí v Praze, která
rovnìž jmenuje dozorèí radu spoleènosti. Plnìní rozhodnutí pøedstavenstva a valné hromady zajišťuje øeditel spoleènosti s týmem zamìstnancù. Prùmìrný poèet zamìstnancù
v roce 2017 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 a. s. Matana bylo i v roce 2017 zajišťování správy nemovitého majetku
svého zakladatele a stoprocentního 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 více než
150 høbitovních budov nejrùznìjšího typu a velikosti na území celé Èeské republiky.

Situace v roce 2017
Nebytové prostory. Velký podíl nebytových prostor v majetku Židovské obce v Praze tvoøí
kanceláøské plochy, u nichž cena pronájmu za m2 v roce 2017 zùstala stabilní.
Objem nové nabídky kanceláøí v Praze vykazoval po celý rok 2017 rostoucí trend. Celkovì bylo dokonèeno pøes 135 000 m2 nových administrativních ploch. Na konci kalendáøního roku se v hlavním mìstì nacházelo dalších více než 304 000 m2 rozestavìných kanceláøských ploch. Míra neobsazenosti kanceláøí na konci roku 2017 èinila 7,5 %. I v roce 2017
nejvìtší objem uzavøených obchodù pøedstavoval sektor informaèních technologií.
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Z hlediska pronájmu nemovitostí zajišťovaných a. s. Matana byla situace stabilizovaná
a nezaznamenala prudší výkyvy. U komerèních prostor s výlohou (prodejen) byla situace
dobrá stejnì jako v pøedchozích letech a poptávka v centru mìsta trvale pøevyšuje nabídku.
Byty. I v roce 2017 Matana pokraèovala v opravách uvolnìných bytù. Opravené byty
byly následnì novì pronajaty za vyšší nájemné. Na základì rozhodnutí reprezentace ŽOP
z 19. 1. 2015 byla pro financování tìchto nákladù využita rezerva ŽOP vytvoøená ve výši
50 mil. Kè, která vznikla prodejem domu v Krakovské 13.
Celkem bylo na opravy 10 bytù v majetku ŽOP v roce 2017 vynaloženo 9,1 mil. Kè.
Výnosy z nájemného v bytových i nebytových prostorech ve výši 86,578 mil. Kè byly
oproti schválenému rozpoètu na rok 2017 vyšší o 386 tis. Kè (procento plnìní 100,45).
Celkové výnosy dosáhly èástky 86,716 mil. Kè bez zapoètení dodací. Do této sumy je
zapoèteno i pojistné plnìní a ostatní výnosy.
Mezi nejvýznamnìjší stavební akce roku 2017 u komerèních objektù patøí dokonèení
opravy dvorní fasády a støechy nejvìtšího komerèního objektu – Dlouhá 33/Haštalská
v celkové èástce 4,725 mil. Kè, dále pak oprava dvorní fasády domu Na Bojišti 16 za 1,998
mil. Kè, výmìna kotlù a èerpadel plynové kotelny v Penzionu Charlese Jordana (Janovského) za 1,35 mil. Kè, oprava èásti støechy Hloubìtínského zámeèku (1,57 mil. Kè)
a dokonèení rozšíøení a opravy toalet v Jeruzalémské synagoze (1,3 mil. Kè). Pokraèuje projektová pøíprava rekonstrukce a dostavby domu v Dlouhé 37, celkové náklady na projektovou pøípravu dosáhly v roce 2017 èástky 1,74 mil. Kè. Dále probìhla celá øada støednì velkých a menších akcí.
Celkovì byl plán stavební èinnosti na první pohled pøekroèen, pokud ale odeèteme prostøedky použité z rezervy ŽOP na rekonstrukce bytù, vykázal plán stavební èinnosti pro rok
2017 úsporu.
Nový židovský høbitov (NŽH). Èinnost technické správy
v roce 2017 byla velmi rozsáhlá. Podobnì jako v roce pøedchozím pokraèovala pøedevším záchrana náhrobkù ve staticky havarijním stavu, oprava architektonicky významných
rodinných hrobek (Kubinzky, Fuchs, Lederer, Weltsche),
revitalizace zelenì, oprava a restaurování interiéru malé
obøadní sínì a také dlouhodobý projekt oznaèování opuštìných hrobù. Èást nákladù souvisejících s opravou a restaurováním havarijních náhrobkù a hrobek byla kryta z dotací, a to
pøedevším z tzv. Norských fondù ve výši 2120 tis. Kè. Vedle
toho se technické správì budov a høbitovù podaøilo získat
další dary a dotace v celkovém objemu 736 tis. Kè (MÈ
Praha 3, MK ÈR, MHMP a soukromé osoby).
NŽH – rodinná hrobka Ignaz
Mezi ostatní stavební akce patøila napø. oprava støechy Fuchs (zakladatel papíren na
budovy tahary (dlouhodobé zatékání, poškozený strop), byla nároží ul. Vinohradská
instalována technická opatøení za úèelem snížení rizika násil- a Votická) restaurována
ného vniknutí nepovolaných osob do šaten pracovní èety, v letech 2014–2017
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kanceláøe duchovní správy (Chaim Koèí) a Matany – SBH. Pro snadnìjší manipulaci
s hlavní vstupní bránou došlo k úpravám závìsù, dodáno bylo nové vybavení vrátnice
a byla realizována I. etapa pøechodu z neekonomického vytápìní kanceláøí Matany – SBH
elektøinou na plyn. Byly dokonèeny poslední úpravy související s celkovou rekonstrukcí
prostor pro potøeby KDP EZRA.
Opìt se potvrdilo, že od roku 2010, kdy správu NŽH
pøevzala a. s. Matana, došlo prakticky ve všech oblastech údržby a správy k významnému zlepšení.
Starý židovský høbitov na Žižkovì (SŽHŽ). Nejvýznamnìjší akcí související s technickou správou a údržbou areálu byla v roce 2017 rekonstrukce nápisové desky
na tumbì vrchního pražského rabína Šloma Jehudy
Rapoporta (podle archivní fotodokumentace), oprava
støechy hrobky Kubinzky a oplechování štítu Zappertovy
studny. Byl zpracován podrobný polohopisný høbitovní
plán s vyznaèením všech náhrobkù, z nichž nìkolik nejohroženìjších bylo restaurováno.
Jako každoroènì probìhl i zdravotní proøez stromù. SŽHŽ – Zappertova studna,
Bìžná údržba høbitovní plochy (sekání trávy, úklid restaurována v letech 2015–2017
odpadkù, listí a spadaných vìtví) byla zajišťována pøímo (Wolf Gadels Zappert,
ŽOP prostøednictvím klientù sociálního oddìlení, a to na 1731–1810, pøedstavený
velmi dobré úrovni. Na úhradu èásti nákladù uvedených pohøebního bratrstva, za jehož
pùsobení byla studna vystavìna)
prací byl získán pøíspìvek NFOH ve výši 40 tis. Kè.

Péèe o mimopražské památky
Správa budov a høbitovù (SBH) je samostatným oddìlením a. s. Matana, které mj. zajišťuje 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 roce 2017 4655 tis. Kè,
což pøedstavuje 33,3 % z celoroènì vynaložených nákladù ve výši 13 987 tis. Kè.
Pomìr sumy získaných dotací a darù vùèi disponibilním prostøedkùm ŽOP (celkový rozpoèet minus správní výdaje) byl 1,11, což znamená, že každá 1 Kè vynaložená z prostøedkù
ŽOP jako spoluúèast k dotacím a darùm pøinesla 1,11 Kè navíc. Suma získaných dotací
a darù odráží vysoké nasazení pracovníkù SBH pøi jejich získávání a následné administraci.
Tato èástka sestává z 82 samostatných položek, z nichž vìtšina pøedstavuje velmi komplikovaný administrativní, vyjednávací a zdùvodòovací proces.
Mezi nejvýznamnìjší stavební a restaurátorské akce patøilo v roce 2017 pokraèování
postupné stavební a restaurátorské obnovy synagogy v Písku a márnice v Èernovicích,
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høbitovních areálù v Èeských Budìjovicích, Golèovì Jeníkovì, Polné, Praze 5
na Smíchovì – starém høbitovì, ve Vlachovì Bøezí, nebo restaurování pùvodního
pohøebního vozu v Jindøichovì Hradci.
Na historicky významných a erozí ohrožených èi vandalismem napadených høbitovech, v roce 2017 napø. v Bechyni, Brandýse n. L., Bøeznici, Èáslavi, Èichticích,
Èkyni, Dobøíši, Døevíkovì, Habrech, Horní Cerekvi, Hoøepníku, Hoøicích v Podkr- Synagoga v Nové Cerekvi, po celkové obnovì
konoší, Hroubovicích, Jindøichovì Hrad- v rámci projektu Revitalizace (www.10hvezd.cz)
ci, Kolínì – starém høbitovì, Košeticích,
Markvarci, Mìchnovì, Miroticích, Myslkovicích, Novém Bydžovì – starém høbitovì, Pacovì, Pardubicích, Píseèném, Pøistoupimi, Rakovníku, Sepekovì, Tøebotovì,
Tuèapech, Vamberku a v Žamberku, byly provádìny záchranné, konzervaèní nebo restaurátorské práce na vybraných náhrobcích.
Ve významnìjším rozsahu byly také opravovány høbitovní zdi, v roce 2017 napø. v Èichticích, Hostomicích, Malešovì, Miroticích, Nové Cerekvi, Praze 5 na Smíchovì – starém høbitovì a v Radenínì.
Vedle toho 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, zdravotní proøezy døevin a èinnosti dokumentaèní (høbitovní
plánky, fotodokumentace, pøepisy epitafù).
Pùvodnì plánovaný rozpoèet SBH na rok 2017 byl ve výsledku sice pøekroèen, vynaložené finanèní prostøedky však byly bez výjimky úèelnì využity buï jako povinná spoluúèast
k dotacím, nebo na krytí neodkladných prací souvisejících s následky neèekaných událostí
a havárií.

Synagoga v Hradci Králové
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VII. Webové stránky ŽOP
Bìhem roku 2017 nedoznaly webové stránky ŽOP žádných zmìn. Stránky s obecnými
informacemi 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.

Synagoga v Písku, restaurování interiérové malíøské
výzdoby a Desatero nad západním prùèelím budovy
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VIII. Granty, dotace a dary poskytnuté
ŽOP v roce 2017
Nadace a instituce
a) se sídlem v Èeské republice:
B’nai B’rith,
Èesko-nìmecký fond budoucnosti,
Federace židovských obcí,
Magistrát hl. mìsta Prahy,
Ministerstvo práce a sociálních vìcí ÈR,
Ministerstvo kultury ÈR,
Ministerstvo školství, mládeže a tìlovýchovy ÈR,
Ministerstvo financí ÈR – Norské fondy,
Ministerstvo zdravotnictví ÈR,
Ministerstvo zdravotnictví ÈR – Fond èesko-švýcarské spolupráce,
Ministerstvo vnitra ÈR,
MÈ Praha 1,
MÈ Praha 2,
MÈ Praha 3,
MÈ Praha 4,
MÈ Praha 6,
MÈ Praha 7,
MÈ Praha 8,
MÈ Praha 10,
Nadace Agrofert,
Nadace Charty 77 – Konto bariéry,
Nadace Antonika Simony Krainové,
Nadaèní fond obìtem holocaustu,
Úøad práce – KP hl. m. Praha,
Úøad práce – KP Ústí nad Labem,
Veøejnì prospìšný spolek na podporu osob dotèených holocaustem,
Výbor dobré vùle – Nadace Olgy Havlové,
Život 90,
Jihoèeský kraj,
Kraj Vysoèina,
Pardubický kraj,
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mìstské úøady Bechynì, Èeské Budìjovice, Golèùv Jeníkov, Habry, Horní Cerekev, Hroubovice, Kolín, Písek, Polná.

b) se sídlem v zahranièí:
Claims Conference (USA),
Columbus Jewish Federation,
Eclaireurs Israelites de France,
HALDOR IMPORT & WHOLESALE OF STEEL PRODUCTS LTD.,
RAV IZI AZI Foundation,
The Bsd Charitable Trust,
The Israel Experience,
The Ronald S. Lauder Foundation (USA),
Rothschildova nadace (Rothschild Found),
The American Jewish Joint Distribution Committee,
WJC.

Jednotlivci (dary nad 10 000 Kè)
Michal a Eva Halter-Arend,
Gerard Apelbaum,
Helena Becková,
Petr Bielický,
David Bohbot,
Martin Èakrt,
Michal Dostál,
Vìra Dvoøáková,
Eva Feuerstein
Hana Hofmeistrová,
Martin Gerstman,
Artur Grünzweig,
Doron Halperin,
Iritz Salomon Richard,
Itzik Levy,
Judita Krejsová,
Jan Krušina,
Evan Z. Lazar,
Hana Neuwirth,
Peter Neuwirth,
Božena Petrlíková,
Joachim Rindler,
Juliana Rùžièka,
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David Shelef,
MUDr. Singer,
Leonid Speranskyi,
Zuzana Skálová,
Dagmar Šabatová,
Jiøí Vytlaèil,
Charles Wiener,
Michael Wiener,
Helena Wienerová,
Israel Yahakov,
Václav Zajíc
a mnoho dalších, kteøí nedali souhlas s uveøejnìním jména.

Dárci (dary do 10 000 Kè):
ŽOP obdržela v roce 2017 finanèní dary od více než stovky dárcù, vìtšinou na sociální úèely, opravy židovských høbitovù nebo jako pøíspìvek na vybavení DSPH.
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IX. Hospodáøský výsledek ŽOP v roce 2017
Materiál byl projednán reprezentací ŽOP dne 25. 6. 2018. Hospodaøení roku 2017 lze oznaèit za velmi úspìšné, hospodáøský vývoj byl ve všech ohledech dobrý. Hospodaøení pøineslo celkový pøebytek 13,7 mil. Kè pøi splnìní všech úkolù stanovených rozpoètem ŽOP pro
rok 2017. Díky pøebytku nebylo potøeba pokrývat rozpoètovaný schodek ve výši 2,9 mil. Kè.
Tento výsledek již zahrnuje rozpoètovanou tvorbu fondu na budoucí údržbu památek ve výši
3,0 mil. Kè.
Na základì celkového zhodnocení výsledkù hospodaøení, podloženého i úèetním auditem Ing. Danuše Prokùpkové, KAÈR è. 0712, reprezentace hospodáøské výsledky roku
2017 schválila. Prostøedky vytvoøené navíc pøi plnìní rozpoètu ve výši 13,7 mil. Kè rozhodla uložit do Fondu rekonstrukcí velkého rozsahu.
Celkový pøehled o hospodáøském výsledku za rok 2017 (v tis. Kè) ŽOP z oficiálního výkazu ziskù a ztrát, tzv. výsledovky, uvádí tabulka:
Položka
B.I.
B.II.
B.III.
B.IV.
B.V.
B.
A.I.
A.II.
A.III.
A.IV.
A.V.
A.VI.
A.VII.
A.
C.
D.

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

Hlavní
38 313
40 268
34 885
3 869
0
117 335
52 298

Èinnosti 2017
Hospodáøské
53
56
166 181
186
402
166 878
47 626

Celkem
38 366
40 324
201 066
4 055
402
284 213
99 924

-60

0

-60

101 294
266
28 502
0
56
182 356
-65 021

13 953
346
1 391
31 010
0
94 326
72 552
17 287
55 265

115 247
612
29 893
31 010
56
276 682
7 531
17 287
-9 756

-65 021

Rozpoèet
(*)

265 636

235 264
30 327
15 800
14 572

Komentáø: Hospodaøení 2017 dosáhlo úèetní ztráty 9,8 mil. Kè. Proti roku 2016 došlo
ke zvýšení celkové ztráty o 2,1 mil. Kè.

Strana 44

Výroèní zpráva za rok 2017

Pøehled o vývoji majetku ŽOP k 31. 12. 2017 (v tis. Kè) z oficiálního výkazu majetku
a závazkù, tzv. rozvahy, uvádí tabulka:
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
2015
579

Stav
k 31. 12.
2015
1 432

77 595 1 439 594

Stav
k 31. 12.
2016

Pohyb
v roce
2016
238

1 670

26 582 1 466 176

Stav
k 31. 12.
2017

Nárùst
17/16 v %

1 670

100,0

10 293 1 476 469

100,7

Pohyb
v roce
2017
0

2 000

2 000

0

2 000

0

2 000

100,0

198 944

602 387

30 961

633 348

30 713

664 061

104,8

-118 770

840 639

-4 141

836 498

-20 420

816 078

97,6

2 379
674 248
103 747

3 948
685 646
193 048

729
126 414
-15 662

4 677
812 060
177 386

-92
114 845
11 632

4 585
926 905
189 018

98,0
114,1
106,6

12 954
793 328

15 737
898 379

-12 322
99 159

3 415
997 538

-297
3 118
126 088 1 123 626

91,3
112,6

674 558 1 739 018

95 018 1 834 036

105 668 1 939 704

105,8

31 998 1 043 516
-15 078
13 609

5 781 1 049 297
-3 758
9 851

-7 110 1 042 187
-2 320
7 531

99,3
76,4

16 920 1 057 125
-6 244
0
652 687
667 228
0
0
11 195
14 665
657 638
681 893
674 558 1 739 018

2 023 1 059 148
0
0
101 323
768 551
0
0
-8 328
6 337
92 995
774 888
95 018 1 834 036

-9 430 1 049 718
0
0
113 293
881 844
0
0
1 805
8 142
115 098 889 986
105 668 1 939 704

99,1
–
114,7
–
128,5
114,9
105,8

Komentáø: Pøehled informuje o tom, že hodnota movitého a nemovitého majetku obce se
v roce 2017 zvýšila v dùsledku investic o 10,3 mil. Kè pøi celkové hodnotì 1476,0 mil. Kè.
V souhrnu s nehmotným majetkem a po odeètení odpisù èiní dlouhodobý majetek celkem
816,1 mil. Kè; dlouhodobý finanèní majetek ve výši 2 mil. Kè se skládal z akcií spoleènosti
Matana, a. s., v hodnotì 2 mil. Kè; stav pohledávek v krátkodobých aktivech se meziroènì
zvýšil o 114,8 mil. Kè. Celkový aktuální majetek (aktiva) obce èiní 1939,7 mil. Kè. Vlastní
jmìní obce v pasivech se snížilo o 7,1 mil. Kè. Krátkodobé závazky se zvýšily o 113,3 mil. Kè.
Výsledek hospodaøení je 7,5 mil. Kè pøed zdanìním.
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X. Zpráva auditora
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Purimová oslava na ŽOP,
11. bøezna 2017

Lag Baomer, Hagibor 14. kvìtna 2017
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Základní informace o ŽOP
Sídlo: Maiselova 18, 110 00 Praha 1
tel.: 224 800 812–13
fax: 222 318 664
e-mail: sekretariat@kehilaprag.cz
www.kehilaprag.cz
bankovní spojení: Èeská spoøitelna, Praha 4, è. úètu: 1936531399/0800
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