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I. Úvodní slovo pøedsedy
Milí èlenové obce, vážení pøátelé,
s velkou lítostí musím konstatovat, že Židovská
obec v Praze utrpìla vážnou ztrátu, neboť její pøedseda PhDr. Jan Munk podlehl vážné nemoci. Po
volbì reprezentací jsem zaujal jeho místo s vìdomím, že nìkteré rány se tìžko zacelují a nìkteré
osobnosti složitì nahrazují. Pøedkládám tedy slovo
pøedsedy s vìdomím, že prezentuji práci svého
pøedchùdce i celého kolektivu vedení obce.
Z hlediska ekonomického, spoleèenského i organizaèního obec zažila dobrý rok 2018. Možná by
staèilo napsat, že vše probíhalo podle pøedstav,
oèekávání a v souladu s rozpoètem. Dobré výsledky však nejsou pouhou náhodou, je za nimi velké
množství práce zamìstnancù i dobrovolníkù, a proto bychom pøedevším rádi podìkovali všem, kteøí
svou prací, dobrovolnou èinností nebo pøíspìvkem
podpoøili aktivity obce.
Obec má dlouhodobì nastavené priority, pøedevším tradièní témata všech židovských obcí,
z nichž bychom zejména zdùraznili sociální služby, jimž obec vìnuje nejvíce pozornosti
i prostøedkù. Jak je patrné z ekonomických pøehledù a výsledkù financování, daøí se pro nì
získávat významnou èást nákladù z grantù, dotací a darù. Dùležité je pøipomenout velký podíl Claims Conference na financování domácí péèe a sociálních služeb a významnou èástku
z èeských veøejných zdrojù na provoz Hagiboru. Díky tìmto institucím jsou naše vlastní výdaje na sociální péèi stabilní.
Významným cílem obce je podpora Lauderových škol. Každému lze doporuèit k nahlédnutí webové stránky školy, návštìvu bìhem dne otevøených dveøí nebo pravidelné informace o škole v Obecních novinách. V letošním roce realizujeme již tøetí dostavbu a získáme
maximální možné rozšíøení. Škola je pøíkladem snu, který se podaøilo uvést v život.
Trvale vìnujeme maximální pozornost našim synagogám, høbitovùm a dalším památkám. Systematická péèe pøinesla mimoøádné výsledky, na které mùžeme být hrdi. I zde
jsme úspìšní v získávání grantù a dotací. Praha se tìší velkému zájmu návštìvníkù, kteøí
jsou zároveò zdrojem pro obnovu památek, naším závazkem je však udržet v dobrém stavu
více než sto sedmdesát mimopražských høbitovù a tøi desítky mimopražských synagog. To
je závazek nároènìjší a obtížnìjší, stejnì jako péèe o Nový židovský høbitov a další pražské
židovské høbitovy, které již nejsou tak turisticky atraktivní.
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Jak nejlépe hospodaøit, kde lze ušetøit, kde je vhodné investovat, co zlepšovat, to jsou
stálé otázky, které se vynoøují pøi péèi o naše nekomerèní i komerèní nemovitosti, jež jsou
dnes zdrojem našich finanèních tokù, a mìlo by tomu tak být i v budoucnu. Pomalu se rozbíhá obnova významné komerèní památky v Dlouhé ulici. Tato rekonstrukce sice spotøebuje znaènou èást našetøených penìz, ale také zajistí budoucí pøíjmy. Kromì grantù, dotací
a darù mùžeme na aktivity a èinnost rozdìlit jenom to, co vydìláme.
Výroèní zpráva vám pøináší informace o veškerých èinnostech minulého roku. Pravidelnì vás také informují Obecní noviny se svými zprávami z vedení i s øadou samostatných
èlánkù, které se zabývají nìkterými významnými tématy. V oblasti zpùsobu pøedávání informací a komunikace lze asi mnohé zlepšit. Pokoušíme se o to. Jsme velice rádi, že existuje o dìní na obci zájem, a byli bychom ještì radìji, kdyby tento zájem rostl. Vedení je pøipraveno poskytovat informace, má zájem reagovat na podnìty a návrhy, otázkou je nalezení
vhodné formy a èasu.
Ještì jednou dìkujeme za pøeètení výroèní zprávy. Detailnìjší informace o hospodaøení
najdete v ekonomických tabulkách, které každý rok pøipravujeme pro shromáždìní èlenù,
na nìž vás také srdeènì zveme.
I nadále se budeme snažit dobøe peèovat o potøeby našich èlenù a v této snaze nám jistì
napomohou vaše pøipomínky. Pøedem za nì dìkujeme.
Za vedení ŽOP pøedseda František Bányai
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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 2018 bylo k 31. prosinci evidováno 1510 øádných èlenù (z toho 680 mužù a 830
žen), 214 nositelù mimoøádného statusu (z toho 93 mužù a 121 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 47, u hostù 49 let), u žen 55 let (u nositelek mimoøádného statusu 53,
u hostù 45).
Meziroènì v posledních letech nedochází k viditelnìjší zmìnì v celkovém poètu èlenù
a nositelù mimoøádného statusu, jedná se o stabilní stav.
Pokles poètu èlenù o 11 osob odpovídá 0,7 % z celkového poètu èlenù. Ani prùmìrný vìk
èlenù i nositelù MS se nemìní. Poèet nositelù MS se meziroènì nezmìnil. V budoucnu lze
poèítat s dalším pøibýváním èlenù, jejichž rodným jazykem není èeština.

Shromáždìní èlenù
V nedìli 18. listopadu 2018 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 130 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. Dalším hostem byl Mark Feuerstein z vídeòské poboèky Claims Conference, který krátce zrekapituloval historii, smysl a èinnost této organizace. I on pochválil dobrou spolupráci
CC s pražskou obcí a s Federací židovských obcí v ÈR.
Program shromáždìní se skládal ze zprávy o èinnosti obce a informace o hospodaøení za
rok 2017, zprávy o èinnosti rabinátu, zprávy o èinnosti oddìlení bezpeènosti ŽOP, informace o hospodaøení obce v roce 2017, zprávy revizní komise za rok 2017 a diskuse. Zprávu
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o èinnosti revizní komise za období od listopadu 2017 do listopadu 2018 pøednesl pøedseda
komise Michal Dostál.
Letošní shromáždìní èlenù ŽOP mìlo nový formát, který reagoval na nìkteré pøedchozí
kritické pøipomínky, že toto setkání neposkytuje zevrubnìjší informace o èinnosti obce.
Proto tentokrát vystoupili v samostatných panelech pøedseda ŽOP J. Munk, hospodáøskou
èinnost podrobnì komentoval J. Pacovský, o sociální péèi hovoøil F. Bányai, o èinnosti rabinátu promluvil rabín D. Peter, o práci s mládeží B. Rappaport, o Lauderových školách
P. Karas a o bezpeènosti J. Král. Vystoupení doprovázela obrazová projekce s grafy, tabulkami a fotografiemi z mnoha akcí. Vìtšina referujících však nebyla s to dodržet stanovený
èasový limit (napøíklad komentáø k hospodaøení lze jen skuteènì obtížnì vtìsnat do nìkolika minut), takže se schùze protáhla do 13.30 a v závìru již nebylo možné pro nedostatek
pøítomných hlasovat o zprávì o èinnosti ani o zprávì revizní komise. Všichni úèastníci obdrželi tištìnou zprávu o èinnosti ŽOP za rok 2017.

Setkání nových èlenù ŽOP
Ve støedu 19. 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, Lauderových škol, bezpeènosti a kulturní a spoleèenské aktivity.

Dotované spolky, organizace a skupiny
V roce 2018 pøispìla ŽOP finanènì na èinnost tìchto spolkù, organizací a skupin:
n Dìtské divadlo,
n Chinuch,
n Mišpacha,
n Moishe House,
n Besamim,
n Šachový kroužek,
n Terezínská iniciativa,
n Limud 2018 – koordinátor mládeže
n Rafael Institut,
(Federace židovských obcí).

Lauderovy školy pøi ŽOP
Také v roce 2018 dotovala ŽOP významným zpùsobem èinnost Lauderových škol (32 % 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 Lauderovy školy – školní knihovna
Strana 5

Výroèní zpráva za rok 2018

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 2018 bylo v MŠ, ZŠ a v gymnáziu Lauderových škol 348 žákù
a studentù.

Èlenové statutárních orgánù a vedení ŽOP
V roce 2018 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 2018 se vedení sešlo na deseti 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 2018 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 2018 se uskuteènilo devìt øádných jednání reprezentace za úèasti èlenù revizní komise.

Strana 6

Výroèní zpráva za rok 2018

Revizní komise
V roce 2018 pracovala revizní komise ŽOP ve složení:
Michal Dostál, pøedseda
Jana Kosáková
Otto Herman
Tamara Pavlíèková
Petra Jureèková
Tomáš Taussig
Ester Karasová

Synagogy a další turistická centra ve správì ŽOP
navštìvované turisty
Staronová synagoga
Staronová synagoga je dnes nejstarší památkou pražského Židovského Mìsta a nejstarší
dochovanou užívanou synagogou ve støední Evropì. Od roku 1995 je národní kulturní památkou. Pravidelnì se zde konají bohoslužby a další náboženské obøady. V roce 2018 se
návštìvnost synagogy pùsobením externích vlivù mírnì propadla, ale i tak si bìhem celého
roku pøišlo synagogu prohlédnout 218 742 platících návštìvníkù, což je ve srovnání s pøedchozím rokem propad o 8 %.

Jeruzalémská synagoga
Jeruzalémská synagoga byla v roce
2018 pøístupna veøejnosti od poloviny
bøezna až do konce kalendáøního roku.
Návštìvnost synagogy se v roce 2017
zvýšila oproti pøedchozímu roku o 45,5 %,
celkem si ji prohlédlo 49 391 návštìvníkù. Bìhem sezony probìhlo šest komentovaných prohlídek, kterých se
zúèastnilo více než 590 návštìvníkù.
Tyto prohlídky byly doplnìny o varhanní
intermezzo v podání varhaníka Václava Vernisáž výstavy obrazù Evy Kosákové – Iviš: „Více
Petera. Dále probìhlo šest cyklù vzdìlá- ménì ètyøi“
vacích pøednášek z judaismu a dìjin Židù, které se konaly ve spolupráci s Židovským muzeem Praze.
V roce 2018 pokraèoval již pátým 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. Koncertù se prùmìrnì úèastnilo zhruba 150 posluchaèù. Projekt byl èistì osvìtový, bez vstupného.
Pro umožnìní celoroèního provozu bylo zprovoznìno topení ve vestibulu. Na sklonku
roku bylo do synagogy nainstalováno ozvuèení, které umožní kvalitní reprodukci mluveného slova pøi spoleèenských nebo osvìtových akcích.
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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.
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 2018 navštívilo Starý židovský høbitov na Žižkovì cca 18 190 návštìvníkù. Navíc bìhem roku 2018 probìhlo devìt veèerních komentovaných prohlídek s celkovou návštìvností 158 osob.
Høbitov je pøístupný celoroènì zdarma.

Historická mikve
Jedná se o unikátní komplex rituální láznì z pøelomu 15. a 16. století, který byl objeven pøi
archeologickém prùzkumu souvisejícím s hydroizolací Pinkasovy synagogy v roce 1968.
Tento prostor je veøejnosti otevøen od roku 2014. V roce 2015 byla v objektu historické mikve provedena rekonstrukce elektroinstalace, pøi které bylo osazeno nové osvìtlení.
Bìhem sezony 2018 byl prostor rituální láznì pøístupný ve dvou režimech – v zimním
(listopad – bøezen) s prohlídkou jednou dennì (podle zájmu i vícekrát); v letním (duben – øíjen) byl objekt historické mikve pøístupný od 10.00 do 16.00. V roce 2018 jej navštívilo
1180 návštìvníkù.

Koncerty a kulturní akce v Jeruzalémské synagoze
V roce 2018 pokraèoval již šestým rokem cyklus varhanních koncertù, kde se pøedstavila
celá øada èeských varhaníkù: Václav Peter a trumpetista Tomáš Hrbáèek (30. kvìtna), Jitka Chaloupková (27. èervna), István Nagy (25. èervence), Martin Moudrý (15. srpna), Jan
Hora (12. záøí), Josef Kšica (10. øíjna).
n Od 22. bøezna do 10. èervna 2018 se konala výstava fotografií Karla Cudlína „Stigmatizovaná místa“.
n Od 14. èervna do 31. srpna 2018 byla uspoøádána ve spolupráci s Centrem pro dokumentaci majetkových pøevodù kulturních statkù obìtí 2. svìtové války, o. p. s., výstava
s názvem „Uloupené umìní“.
n Od 6. záøí 2018 do 13. ledna 2019 byla v synagoze výstava obrazù Evy Kosákové „Iviš:
Více ménì ètyøi“.
n Pravidelné veèerní komentované prohlídky v Jeruzalémské synagoze s krátkým hudebním vystoupením varhaníka Václava Petera se konaly ve ètvrtek v termínech – 31. kvìtna, 28. èervna, 26. èervence, 30. srpna a 27. záøí.
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17. èervence byl zahájen pìtidílný cyklus vzdìlávacích pøednášek na téma: Základy judaismu; 31. èervence: Židovský rok; 14. srpna: Židovská rodina a její život; 17. záøí: Historie Židù v Èechách 10.–19. století; 23. øíjna: Židovská komunita za druhé svìtové
války.
29. kvìtna – koncert zpìvaèky a klavíristky Delilah Gutman a houslisty Rephaela Negri:
Židovské písnì od starovìku po dnešek. Koncert se konal ve spolupráci s Italským kulturním institutem.
5. prosince – Svátky svìtel v Jeruzalémské
synagoze. Úèinkovali Milan Hein a Václav
Peter (varhany). Vzácnými hosty byli herci
Klára Melíšková a Jiøí Štrébl, zpìvaèka Lucie Šoralová a skupina Neøež. Pøítomné
uvítal pøedseda Jan Munk, zdravici pronesla Irit Amitai, zástupkynì velvyslance státu Izrael, požehnání pronesl a chanukové
svíce zapálil vrchní pražský rabín David Peter. Eliana Vondráèková pøednesla báseò Svátky svìtel v Jeruzalémské synagoze
Norberta Frýda a chanukové písnì zazpívaly dìti z divadla Feigele pod vedením Vidy Neuwirthové.

Dny evropského kulturního dìdictví
V rámci Dnù evropského kulturního dìdictví probìhla v záøí 2018 komentovaná prohlídka židovského høbitova na Malvazinkách, které se zúèastnilo asi 40 zájemcù.

Den židovských památek
Dne 12. srpna 2018 probìhl na území ÈR první roèník akce pojmenované Den židovských
památek. Zámìrem této akce 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 zapojeny i objekty opravené v projektu Revitalizace židovských památek 10 hvìzd. Veškeré objekty byly pøístupné zdarma.
Celkem bylo bìhem této akce zpøístupnìno na 45 místech po celé ÈR 33 høbitovù
a 24 synagog (vèetnì objektù projektu 10 hvìzd).
Odhadovaná návštìvnost èinila cca 5000 návštìvníkù.
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III. Obecní noviny
V roce 2018 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 2018 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 (Slyš, Jisraeli!, Dvojí srdce, Ètyøi dìti,
Sedmdesát let státu Izrael, Sedm a jedna nit, Svobodný èlovìk, Nìkolik úvah o nadìji).
Ètenáøi byli informování o slavnostním zprovoznìní dopravnì bezpeènostních sloupkù
v Maiselovì ulici. Samostatný èlánek byl vìnován Staronové synagoze, kde Ing. Daniel
Kosta popisuje 10 let od ukonèení zásadní rekonstrukce, která øešila mimo jiné i problém
degradace opukových prvkù synagogy.
Pozornost byla vìnována novince z Židovského muzea v Praze: Pohøešovaný vzácný tisk
se vrací do Židovského muzea v Praze o úspìšné restituci vzácného tisku z 16. století, jenž
v minulosti zmizel z knižní sbírky ŽMP. Souèasnì upozoròuje na další úspìšná (ale i dosud
otevøená) navrácení pøedmìtù zmizelých ze sbírek ŽMP. 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 (Jiøí Slíva: Mùj šálek Kafky…). Pozornost
byla vìnována také projektu revitalizace Pinkasovy synagogy.
Byly uveøejnìny informace o aktivitách Veøejnì prospìšného spolku pro podporu osob
dotèených holocaustem, který dotuje sociální a zdravotní služby ŽOP. V rubrice Spolky pøi
ŽOP byla prezentována èinnost divadelního spolku Feigele.
Ètenáøi byli informováni o aktivitách sociálního oddìlení ŽOP, o pravidelných akcích
v kavárnì Na balkonì a rekondièních pobytech seniorù ŽOP. Pokraèoval psychokoutek
paní Goldy. K pravidelným informacím ze sociálního oddìlení patøily také rozhovory s dobrovolníky SO (Ing. Galina Borovièková, Petr Brandejský, Alena Ehrlichová, PhDr. Lenka Holasová, PhDr. Diana Chrástková, Andrea Bartošová, Jana Coufalová, Mgr. Helena Dvoøáková, Hana Honická) a ON také podìkovaly Vlastì Rut Sidonové za 25 let obìtavé práce na
ŽOP.
Mìsíèník vìnoval pozornost návštìvì velvyslance státu Izrael v ÈR J. E. Daniela Merona
v mimopražských židovských památkách (Golèùv Jeníkov, Heømanùv Mìstec, Polná,
Jihlava).
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V rubrice Osudy byly uveøejnìny vzpomínky Zdenky Freundové, Marty Šépkové (Osudový pøíbìh Huga a Cilli Lachsových), Dagmar Bröderové, Jany Herrmannové, Jana Hály
a uveøejnìny byly i vzpomínky na Rivu Kriegelovou a Dagmar Lieblovou.
Širokou škálu informací a novinek zprostøedkovaly ètenáøùm rozhovory s osobnostmi ze
sociální, náboženské a kulturní oblasti: s PhDr. Dianou Chrástkovou o práci se seniory,
s varhaníkem Václavem Peterem o varhanních koncertech v Jeruzalémské synagoze,
s profesorem Jiøím Holým o studiu holocaustu a židovské literatury na Filozofické fakultì.
V roce 2018 Obecní noviny také uveøejnily vzpomínky Alexandra Goldscheidera, rozhovor s Danem Èerným o synagoze a rabínském domì v Žatci, povídky z židovského prostøedí
z pera Arnošta Goldflama (Na zahrádce), Zuzany Peterové (Viróza), Rut Sidonové (Údolí øešetlákù) a Evy Frantinové (Z Izraele…, Stepní ptáci).
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, zajímavých výstavách a divadelních pøedstaveních.
Šéfredaktorem byl Petr Balajka.

Jom ha-šoa 5778 (2018) na námìstí Jiøího z Podìbrad
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IV. Kulturní a spoleèenské akce, oslavy
židovských svátkù, pietní akty, významné
návštìvy
Kulturní a spoleèenské akce, oslavy židovských
svátkù
V roce 2018 pokraèovaly diskusní poøady Káva o ètvrté, které se uskuteènily devatenáctkrát. Termíny byly pøizpùsobeny možnostem hostù a pøednášejících i židovskému kalendáøi. Hosty v roce 2018 byli: Veronika Pehe, novináøka a politoložka; Martin Hilský, prof. anglistiky a pøekladatel díla Williama Shakespeara; Jaroslav Dušek, herec; Petr Balajka, spisovatel a redaktor; Karel Hvížïala, novináø; Karel Oliva, jazykovìdec a matematický lingvista;
Jan Foll, filmový kritik a publicista; Jiøí Pøibáò, filozof, profesor na univerzitì v Cardiffu;
Vlastimil Vondruška, spisovatel; Eva Bendová, kurátorka a historièka umìní; Daniel Kolský,
kavárník; Martin C. Putna, kritik, pøekladatel a pedagog; Helena Suková, tenistka a psycholožka; Chantal Poullain, hereèka; Daniel Meron, mimoøádný a zplnomocnìný velvyslanec
státu Izrael v ÈR; Robert Lischke, pøednosta III. chirurgické kliniky 1. LF UK a FN Motol; Michal Prokop, zpìvák, hudebník, bývalý politik, moderátor; Bára Hrzánová, hereèka; Michael
Žantovský, øeditel Knihovny Václava Havla.
n V roce 2018 byly v rámci projektu „Tvùrèí balkon“ realizovány pravidelné kulturní akce
v kavárnì Na balkonì:
– 16. ledna – vernisáž výstavy Evy Frantinové: Životem køížem krážem;
– 18. ledna – Veronika Èábelková: Jak jsem cestovala po Austrálii; moderovala Zuzana
Peterová;
– 22. února – Klára Šípková: Jak vznikají šperky; moderovala Zuzana Peterová;
– 1. bøezna – vernisáž výstavy Marka Podwala: Deset hvìzd;
– 15. bøezna – Hayato Okamura: Život s japonštinou; moderovala Zuzana Peterová;
– 26. dubna – Patrik Paøízek: Flašinet je stále s námi; moderovala Zuzana Peterová;
– 17. kvìtna – Petr Eidler Balajka: Smrt konvertity, nová detektivka z židovského prostøedí; moderovala Zuzana Peterová;
– 14. èervna – Klára Šípková, tvùrkynì šperku pro Madeleine Albrightovou; moderovala Zuzana Peterová;
– 11. èervna – vernisáž výstavy obrazù Dagmar Jelínkové;
– 16. záøí – vernisáž výstavy koláží Evy Kosákové: Motýli;
– 1. listopadu – vernisáž výstavy Natálie Hoškové: Kresby, fotografie;
– 1. listopadu – Petr Eidler Balajka: Jak se dìlají Obecní noviny; moderovala Zuzana
Peterová.
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30. ledna – oslava svátku Tu bi-švat, židovského Nového roku stromù.
20. února – prezentace novì pøipravované expozice Židovského muzea v Praze ve Španìlské synagoze probìhla v sále jídelny ŽOP.
28. února – purimová veèerní oslava pro dospìlé s programem. Veèer zahájil vrchní pražský rabín David Peter, který osvìtlil význam
svátku. Program byl bohatý a pestrý: purimové písnièky zazpívaly a nový purimšpíl zahrály
dìti z divadla Feigele, muzikálové skladby
skvìle zazpíval operní a muzikálový interpret
Marián Vojtko, žonglérské kousky s kužely
pøedvedli Bratøi v tri(c)ku a mladièké baletky
z Akademie Adély Pollertové zatanèily èínský Purimová oslava na Židovské obci
tanec z Louskáèka. Na flétnu zahrála studentka Lauderových škol Alma, studenti ZUŠ Jana Hanuše zahráli na klarinety a vystoupil
také zkušenìjší soubor saxofonistù. Zapojila se rovnìž vynikající klezmer kapela Rejbele, která s entuziasmem muzicírovala až do konce programu. Celým veèerem provázela
Viktorie Hásková.
4. bøezna – Purim pro dìti na Židovské obci v Praze, divadlo Feigele zahrálo pøíbìh
o Ester a pøišel loutkaø se spoustou loutek.
25. dubna – pøedstavení knihy Láska a její rozmary autorky Zuzany Peterové; ukázky
pøeèetla Miriam Kantorková.
10.–13. kvìtna – deváté setkání Dìtí Maislovky, které má poèátky v roce 1991, a postupnì se zapojilo na 150 úèastníkù.
3. èervna – oslava 70. výroèí státu Izrael –
úvodní slovo pøednesl izraelský velvyslanec
Daniel Meron, následovalo vystoupení klavíristky Mariny Kantor, øadu písní zazpíval Dìtský pìvecký sbor Lauderových škol pod vedením Ester Divecké za doprovodu kytaristy
Jarka Ciencialy, izraelské tance pøedvedla
skupina Besamim Ondøeje Nováka. Ve tøetím
patøe probíhal dìtský workshop organizovaný Chinuchem.
Oslava 70. výroèí státu Izrael – úvodní slovo
25. èervence – diskusní veèer v Maislovce pøednesl izraelský velvyslanec Daniel Meron
na téma Èeští Židé na rozcestí? Aneb nad peticí „Židé za spravedlivý mír“; panelisté: Tamara Moyzes, Vít Strobach, Ester Karasová
a Petr Papoušek; diskutanti: Jan Fingerland, Adéla Hoøejší, Peter Mandl, Gafna Váòová
a Aleš Weiss; moderovala Irena Kalhousová.
2. prosince – Chanukový bìh Hakoach se uskuteènil i pøes nepøízeò poèasí, start byl
pøed Rudolfinem a sportovní èást skonèila u památníku obìtem šoa u Parkhotelu.
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6. prosince – Chanuka Klubu zdraví v èele s Rut Sidonovou, svíce zapálil, modlitbu pøednesl a písnì s hosty zazpíval rabín Michael Dushinsky.
8. prosince – chanuková zábava pro dospìlé ve spoleèenském sále radnice. Po
tradièním zapálení svící promluvil rabín
David Peter a zazpíval dìtský sbor Lauderových škol pod vedením Heleny Divecké.
Následovalo hudební vystoupení osmi
mladièkých harfenistek, devátou byla jejich uèitelka Pavla Vondráèková Jahodová, vše dirigovala její talentovaná dcera
Eliana. Ta následnì vystoupila i s orchesChanuka na Židovské obci – vystoupení osmi
trem Novy Šarbilach. Herec Kajetán Písa- harfenistek
øovic pøeèetl chanukový pøíbìh pøevyprávìný Leo Pavlátem. Vrcholný pìvecky výkon pøedvedl basbarytonista Daniel Klánský,
s klavírním doprovodem pøednesl operní árie od Wolfganga Amadea Mozarta a od Bedøicha Smetany. Následovalo baletní vystoupení Nikoly Márové, sólistky baletu ND, poté
usedl ke klavíru jeden z nejnadanìjších mladých jazzových hudebníkù, absolvent Lauderových škol Daniel Bulatkin. Závìr kulturního programu tradiènì patøil Petøe Ernyeiové
a jejímu JAZZ Quartetu.
9. prosince – Chanuka pro dìti (…letos opìt spoleènì) , první èást probìhla na radnici,
poté na Hagiboru; vystoupilo divadlo Feigele s Pøíbìhem o Golemovi, pøišel klaun Aleš,
veèer koncertovala kapela Bengas; divadlo Feigele zahrálo i školákùm v Lauderových
školách. Mohutného Golema a výkon mladých hercù diváci odmìnili velkým potleskem.

Pietní akce
n

n

25. 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 Henryho
Purcella, Joaquína Rodriga, Maurice Ravela,
Manuela de Fally a George Gershwina v podání
Pražského kytarového kvarteta.
26. ledna uspoøádal Nadaèní fond obìtem ho- Den památky obìtí holocaustu
locaustu ve spolupráci s Federací židovských a pøedcházení zloèinùm proti lidskosti,
obcí v ÈR a Senátem Parlamentu ÈR již pojede- Senát Parlamentu ÈR, 26. ledna 2018
nácté setkání u pøíležitosti Dne památky obìtí
holocaustu a pøedcházení zloèinùm proti lidskosti v Senátu. Letošní vzpomínková akce
se setkala se znaèným zájmem médií, celý prùbìh byl pøenášen veøejnoprávní televizí.
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V úvodní èásti zaznìly projevy pøedsedy Senátu ÈR Milana Štìcha a pøedsedy Poslanecké snìmovny Radka Vondráèka. Jako pamìtník letos promluvil bývalý vìzeò vyhlazovacího tábora v Bøezince profesor Tomáš Radil. Za romskou komunitu promluvila Rùžena
Ïorïová. Dále se k øeènickému pultu postavil pøedseda správní rady NFOH Michal Klíma a krátké zamyšlení pronesl pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka. Na závìr promluvil pøedseda FŽO v ÈR Petr Papoušek. O hudební vložku se postarala zpìvaèka Annamaria d´Almeida, flétnista Robert Fischmann, violoncellista Petr Nouzovský a klavírista
Peter Györi, z jehož Židovské symfonie zaznìly dvì ukázky.
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, za Terezínskou iniciativu krátce promluvil Michal
Stránský, za pøeživší promluvila Jana Dubová a El male rachamim se za muèedníky pomodlil vrchní zemský rabín Efraim Karol Sidon.
12. dubna se konala v Pinkasovì synagoze vzpomínka na obìti genocidy Židù Jom
ha-šoa 5778 (2018). Na zaèátku zazpívala Zuzana Stivínová procítìnì tradièní židovskou
píseò, úvodním slovem a zapálením šesti svící pokraèoval pøedseda ŽOP Jan Munk, následnì za pamìtníky pronesla proslov Michaela Vidlákova. Viktor Preiss pøeèetl zamyšlení Václava Havla nad holocaustem a pak spoleènì se Zuzanou Stivínovou a Elianou
Vondráèkovou pøeèetli vybraná jména zavraždìných židovských obèanù. Zaznìla Hatikva a závìreènou modlitbu pøednesl rabi Michail Dushinský. O hudební doprovod se postarala harfenistka Pavla Jahodová Vondráèková.
Odpolední akce veøejného ètení jmen obìtí holocaustu poøádaná Institutem Terezínské
iniciativy a Nadaèním fondem obìtem holocaustu se konala už potøinácté, tentokrát na
námìstí Jiøího z Podìbrad. Ke ètení jmen obìtí šoa se pøipojili velvyslanci Rakouska,
Spojených státù amerických a státu Izrael.
2. prosince se konala na Novém židovském høbitovì pravidelná tryzna za zahynulé na
lodi Patria.

Jom ha-šoa 5778 (2018), Pinkasova synagoga,
12. dubna 2018
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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), mládeže (Pizza a Tora), výuka žen (Roš chodeš
party); dohled nad pøijímáním nových èlenù do ŽOP, dozor nad provozem rituálních lázní,
rozhodování v záležitostech kašrutu, udìlování hechšerù (certifikátù o dodržení pøedpisù
kašrutu), dohled na stravování jak v rámci ŽOP, tak i mimo, zabezpeèení vybavenosti 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.
Kontrola košer potravin ve výrobnách a sestavování seznamu košer potravin pro potøeby èlenù ŽOP. Rabinát zodpovídá za fungování Nového židovského høbitova a Starého
židovského høbitova na Žižkovì.
Rabinát vydává mìsíèní pøílohu Rabínské listy k Obecním novinám. Souèasnì probíhají
v midraši ŽOP stálé pøednášky, jako je úvod do judaismu, pøíprava na bar micva, Gemara,
Halacha, Mišna, Maharal.
Vrchní pražský rabín: David Peter
Vedoucí rabinátu: Lior Sharafi
Rabíni: David Peter (vrchní pražský rabín), Menachem Kalchheim (odpovìdný za kašrut),
Efraim K. Sidon
Sekretáøka rabinátu: Dagmar Dushinsky
Koordinátor kašrutu: Olga Stloukalová Breiner
Kantoøi: Bryan Wood (Staronová synagoga)
Uèitelé v midraši: r. Michael Dushinsky, r. Efraim K. Sidon, r. David Peter, Zeev Breiner
Mašgiachové: Václav Bittner, Marie Goldbergerová, Jakub Peter, Chaim Koèí, 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)
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
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Kašrut: vedle zabezpeèení kašrutu stravovacích zaøízení
ŽOP (restaurace Šalom, kavárna Na balkonì, Lauderovy
školy, Hagibor) a restaurace Dinitz bylo vystaveno
6 nových celoroèních košer certifikátù potravináøským
firmám, 34 certifikátù bylo prodlouženo, vèetnì spolucertifikátu v hotelu King David. Navíc došlo k obnovení košer
certifikátù u dvou firem, které již v minulosti byly certifikovány a po delší dobì se k certifikaci vrátily. Na zaèátku
roku 2018 také došlo k dozorované výrobì košer šarže
Becherovky, bìhem roku pak k pìti dozorovaným výrobám na export do Izraele ve spoleènosti EXTRUDO
Beèice (bezlepkové chlebíèky).
V prùbìhu roku byly zajištìny výroby základních košer
potravin, napø. sýrù z mlékáren Polná (paøené sýry, balkánský sýr, Zlatá Praha), Pøibyslav (Hermelín) a Lacrum
Velké Meziøíèí (eidam). Dále pokraèovala spolupráce Peèení chaly – Lauderovy školy,
s pekárnami United Bakeries a Penam, mlékárnami Olma 25. 10. 2018
a Tatra, Spak (majonéza, hoøèice, keèup), Agrimex Vestec a Agro Jesenice (mražené ovoce a zelenina), Hamé (konzervované ovoce a zelenina,
dìtské výživy a džemy), Nowaco (mražené ryby), BonaVita (snídaòové cereálie) a Nominal
(bezlepkové instantní kaše a smìsi na chléb). Na místní, pražské úrovni pokraèovala spolupráce s pekárnami Le Caveau, Mansson, Mamacoffee, kavárnou ChocoCafé a gelaterií
Puro Gelato. Novì zaèal být pod naším dozorem stánek s trdelníkem v ulici U Starého
høbitova.
Obøízky: 4
Bar micva: 1
Svatby: 3
Noví èlenové: za rok 2018 pøijala ŽOP 58 øádných èlenù, 11 nositelù mimoøádného statusu
a 1 hosta
Tryzny a pietní akce: zástupci rabinátu se zúèastnili 11 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
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.
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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 Nový židovský høbitov v Praze 3
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 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 2018 se uskuteènilo 16 tradièních pohøbù, což znamená pouze mírný
nárùst. Zmìnou oproti pøedešlým letùm je pøedevším to, že èastìji dochází k úmrtí osob nižšího vìku. Mimo poøádání tradièních pohøbù probìhlo 18 ukládání uren, a to nejèastìji do
nových urnových hrobù. Probìhly rovnìž tradièní pietní akce a kromì nich také 8 pietních
aktù spojených s výroèím úmrtí a vztyèováním nových náhrobních kamenù.
Celkovì správa NŽH také v tomto roce pokraèovala v údržbì zelenì a postupné renovaci
poškozených náhrobkù; s tím souviselo i doplòování chybìjících náhrobních kamenù.
Velká pozornost byla vìnována odstraòování porostu bøeèťanu z vzrostlých døevin a èištìní
sektorù od náletù a odolných travin. V tomto období také zapoèala výsadba nových stromù,
aby došlo k vyvážení nutného kácení. Pokraèovala rovnìž rekultivace a úprava prostoru
nového i starého urnového oddìlení. Nadále probíhalo prùbìžné aktualizování nové høbitovní databáze, tak aby maximálnì korespondovala se skuteèným stavem.
Velká péèe je stabilnì vìnována oznaèování neoznaèených hrobù, a to jak z doby
váleèné, tak z nedávné minulosti. Na této akci spolupracujeme se SBH Matana, a. s., a se
spoleèností Chevra kadiša ÈR, která je významným partnerem pro spolupráci na poli rituálních záležitostí. Èlenové Chevry kadiši se rovnìž aktivnì zapojují do vytváøení nutných minjanù a pomáhají pøi dalších rituálních úkonech.
Rituální správa NŽH se opakovanì vyjadøovala k diskutované otázce o možnostech
nehalachického pohøbívání.
Objekt høbitova byl zapojen do projektu Den židovských památek a do akcí Prahy 3.
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2. Støediska sociální a zdravotní péèe ŽOP
Hlavním cílem práce støedisek je poskytovat sociální a zdravotní služby na profesionální
úrovni podle individuálních potøeb uživatelù.
Cílovou skupinou všech poskytovaných služeb jsou potøebné osoby, zvláštní zøetel je
pak vìnován potøebám osob, které pøežily šoa.
Jednotlivá støediska vzájemnì spolupracují a jsou rozdìlena podle cílové skupiny 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.

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 2018 bylo v péèi KDP Ezra 149 klientù. Tìmto klientùm bylo celkem poskytnuto
kolem 13 090 hodin péèe – sociální, zdravotní
KDP Ezra zorganizovala konferenci „Péèe
a ergoterapeutické.
o seniory – Inspirujte se!“
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Komplex poskytovaných služeb KDP Ezra v roce 2018:
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.
V uplynulém roce KDP Ezra zrealizovala konferenci Péèe o seniory – Inspirujte se! pod záštitou MPSV. Na konferenci vystoupili èeští
a zahranièní odborníci a byla urèena pro profesionály v sociálních službách. Hlavními tématy
byly odvaha mìnit zažité postupy, ochota inspirovat ostatní, motivace pomocí pøíbìhù a praktické a vìcné workshopy. Dále byl naplnìn cíl
rozšíøit informovanost o vysoké úrovni sociálních služeb v ŽOP.
Z konference „Péèe o seniory – Inspirujte se!“
Dalším projektem, který KDP Ezra v roce
2018 realizovala, byl projekt Péèe o peèující, kdy pracovníci pøímé péèe pomáhají rodinným pøíslušníkùm klientù formou osobních a jiných kontaktù peèovat o své blízké, což jim
lépe umožnilo zvládat tuto mnohdy velmi nároènou práci.
V týmu KDP Ezra vedeného øeditelkou Ing. Evou Jelínkovou pracovaly: hlavní sestra,
zdravotní sestry, sociální pracovnice, osobní asistentky, ergoterapeutky a administrativní
pracovnice. Celkovì tvoøilo tým v roce 2018 celkem 31 zamìstnancù.
Další informace jsou k dispozici na webových stránkách ŽOP: www.kehilaprag.cz.

2.2. Sociální oddìlení
Sociální oddìlení poskytovalo v roce 2018 tøi sociální služby:
n sociálnì aktivizaèní služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením,
n sociálnì aktivizaèní služby pro rodiny s dìtmi,
n peèovatelská služba.
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 také klademe na podporu rodiny a rodinných vztahù, výchovu dìtí, partnerské soužití, rodinné a mezigeneraèní konflikty. Programy jsou urèeny pøedevším pro mladé
rodiny s dìtmi, a to v rámci sociálnì aktivizaèní služby pro rodiny s dìtmi. Služby jsou
zamìøeny na podporu manželských párù a partnerských dvojic, které patøí k židovské
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komunitì a které kromì obvyklých partnerských a rodièovských otázek øeší také otázky
identity.
Obì tyto služby patøí k preventivním službám, které nabízejí první kontakt a pomoc pøi
zvládnutí bìžných životních situací.
V rámci tìchto služeb jsou poskytovány následující aktivity:
Sociální poradenství se týkalo pøedevším informací z oblastí odškodnìní, sociálních služeb, sociálních dávek, pracovního poradenství a možnosti návazných služeb.
Sociální pracovnice poskytují také pomoc se sepsáním a podáním žádostí o odškodnìní,
o sociální dávky a vyøízením dalších úøedních záležitostí. Zprostøedkují zdravotní a sociální
služby a pomáhají s agendou proplácení domácí péèe z granu Claims Conference. Poradenství bylo poskytováno v budovì radnice, pomoc pøi jednání s úøady a institucemi a pomoc
pøi obstarávání osobních záležitostí klientù probíhala v terénu na pøíslušných úøadech èi
v domácím prostøedí.
Další realizovanou aktivitou v roce 2018 byla podpora kognitivních funkcí Feuersteinovou metodou instrumentálního obohacování, poskytovaná klientùm (individuálnì dìtem
i osobám všech vìkových kategorií) s rùzným druhem deficitu. Poradenství bylo poskytováno v budovì radnice, pomoc pøi jednání s úøady a institucemi a pomoc pøi obstarávání
osobních záležitostí klientù probíhala v terénu na pøíslušných úøadech èi v domácím
prostøedí.
Pomoc Dusiach – psychoterapeutické služby, krizová intervence po telefonu a v pøímém kontaktu, trénink pamìti a mozkový jogging, trénování pozitivního myšlení.
Klub zdraví – plavání v bazénu AXA, cvièení v tìlocviènách v DSP Hagibor a v Penzionu Charlese Jordana, individuální fyzioterapie a ergoterapie v domácím prostøedí a na
radnici ŽOP, výlety a vycházky v pøírodì,
rekondièní a wellness pobyty (Hejnice, Vysoèina, Šumava, jižní Èechy).
V roce 2018 využilo tìchto služeb celkem
240 osob (178 žen, 62 mužù) a bylo poskyt- Klub zdraví – výlet ke Kamencovému jezeru
nuto 9072 hodin pøímé práce.
Letní ozdravné pobyty a pøímìstské tábory pro dìti – volnoèasové aktivity jsou spíše
doplòkovou èinností, pobytových táborù se zúèastnilo 40 dìtí, pøímìstských táborù
43 dìtí.
Dobrovolnický program pro zahranièní i místní dobrovolníky. Program je akreditován u Ministerstva vnitra a mezi jeho hlavní aktivity patøí pøedevším dobrovolnická kavárna
Miriam, návštìvy dobrovolníkù v domácnostech klientù, v Penzionu Charlese Jordana
a v DSP Hagibor, pomoc na Starém židovském høbitovì na Žižkovì. Za rok odpracovalo
42 dobrovolníkù ze skupiny Tmicha 2727,5 hodin. V prùbìhu roku 2018 pùsobili v oddìlení
ètyøi zahranièní dobrovolníci – dva z Nìmecka a dva z Rakouska. Tito mladí dobrovolníci
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a dobrovolnice navštìvují pravidelnì naše klienty a poskytují jim doprovod na procházkách, zajišťují drobnou pomoc v domácnosti a pomáhají pøi rozvozu obìdù.
Program podporovaného zamìstnávání – pomoc 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 a ve vrátnici v Penzionu Charlese Jordana. Tato služba je urèena pøedevším mladším klientùm. Na
jednotlivých pozicích pracovalo 21 pracovníkù.
V roce 2018 byl ukonèen 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 a od 1. èervence 2018 se
dílna osamostatnila a byla pøevedena pod jiného provozovatele – sociální družstvo Ben
Becalel, komunitní a výrobní družstvo.
Fondy Claims Conference – zajišťovaly poskytování finanèních pøíspìvkù na léky
a zdravotní pomùcky a pøíspìvky na zdravotní a sociální domácí péèi a na dopravu pro obìti
holocaustu.
Tým sociálního oddìlení pracoval ve složení: vedoucí støediska, ètyøi sociální pracovnice, psychoterapeutka, finanèní asistentka, koordinátorka dobrovolníkù, ergoterapeutka,
dvì fyzioterapeutky, pracovní asistenti, pracovní konzultantka.
Peèovatelská služba
Peèovatelská služba je poskytována v domácnostech klientù na území Prahy a v Penzionu
Charlese Jordana. Tento Penzion patøí k dalším projektùm sociálního oddìlení ŽOP a je
urèen pro trvalé bydlení seniorù a osob se zdravotním postižením. 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 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. Vstup do domu je zajištìn pracovníky vrátnice, která funguje v nepøetržitém
ètyøiadvacetihodinovém režimu.
V roce 2018 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, skupiStrana 22
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nová 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 2018 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 dvou sociálních pracovnic peèovatelské služby sedm
peèovatelek a peèovatelù, jedna peèovatelka souèasnì zajišťuje provoz prádelny. Tým doplòují pracovníci donášky a dovozu obìdù – koordinátorka a pracovníci, kteøí obìdy dodávají pøímo klientùm. 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 2018 využilo peèovatelskou službu celkem 137 klientù (115 žen, 22 mužù)
a bylo poskytnutou 12 603 hodiny péèe

2.3. Domov sociální péèe Hagibor
Domov sociální péèe Hagibor (DSPH) je zaøízením sociální péèe, které poskytuje komplex
sociálních služeb.
V roce 2018 byly poskytovány 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 § 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 dùvodù 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 2018 využilo službu Domov
pro seniory celkem 62 klientù, z toho 51
žen a 11 mužù. Bylo pøijato 17 klientù,
zemøelo 14 klientù, z nich 7 v nemocnici
a 7 v DSPH. Prùmìrný vìk klientù této
služby byl 93 let.
Pobytová služba Odlehèovací
služby poskytuje nezbytný odpoèinek
rodinám nebo osobám peèujícím
o svého èlena – blízkou osobu v domácnosti. Klienty této služby mohou být jak
senioøi, kteøí z dùvodù snížené sobìstaènosti a zhoršeného zdravotního DSP Hagibor – Hudební program v CDA
stavu potøebují celodenní péèi druhé
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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 2018 využilo odlehèovací
služby celkem 42 klientù, z toho 31 žen
a 11 mužù. Nìkteøí klienti využívali
odlehèovacích služeb opakovanì
DSP Hagibor – Oslavy 10. výroèí otevøení
a nìkteøí následnì pøešli do služby DSP Hagibor
domov pro seniory. Kapacita odlehèovacích lùžek byla plnì využita. Prùmìrný vìk klientù této služby byl 93 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 2018 maximální kapacitu 5 míst. Evidováno bylo 9 smluv,
2 smlouvy byly bìhem roku ukonèeny a 2 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 2018 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“.
Spolupráce se sociálním oddìlením ŽOP pokraèovala i v dobrovolnické oblasti. Režim
dobrovolnických èinností byl rozdìlen tak, aby se dobrovolníci uplatnili ve všech oblastech,
ve kterých je to možné. Za klienty docházelo celkem 8 dobrovolníkù, z toho 2 dobrovolníci
pomáhali také pøi programech denních aktivit. Dobrovolníci zejména navštìvují klienty na
pokojích, doprovázejí je na procházky, hrají spoleèenské hry, pøedèítají a dìlají klientùm pøíjemnou spoleènost. Významný podíl na dobrovolnictví v DSPH mìli i zahranièní studenti.

Pøehled kulturních akcí v DSPH v roce 2018:
V rámci CDA se v roce 2018 konaly také mimoøádné debaty s nejvyššími pøedstaviteli
Židovské obce v Praze, což mìlo pozitivní ohlas jak mezi klienty, tak mezi pracovníky.
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Besedy
Život s flašinetem – o historii a høe vyprávìl Patrik Paøízek; s Evou Kosákovou o její cestì
k malíøství a židovské tradici; spisovatel a novináø Petr Balajka; Deset hvìzd – deset synagog se spisovatelem Janem Žáèkem a architektem Janem Soukupem.
Koncerty
Koncerty studentù Konzervatoøe Praha z klavírní tøídy prof. Libora Nováèka; houslové
matiné – Terezie Šofránková a Ráchel Sklenièková, koncerty dìtí ze tøíd Pavly Vondráèkové
Jahodové a Ady Slivanské; koncerty studentù Gymnázia a hudební školy hl. m. Prahy –
prof. Vìra Langerová; Klezmer Mazltov – Elza Dunajová a Milan a Pavla Kostiukovi; nedìlní
koncerty – Martina a Patrik Hévrovi; klavírní matiné s prof. Ivanem Klánským; klavírní
odpoledne s Boženou Steinerovou; klavírní dopoledne s Igorem Tausingerem; dopolední
koncert – Aneta Majerová a Stanislava Mihalcová; izraelský pìvecký sbor z Galileje;
pìvecký sbor Nofit z Izraele.
Výstavy
Abayudaya aneb Židé na rovníku – fotografie Ivany Nepalové; T. G. Masaryk a Svatá zemì;
obrazy Andrey Skálové; fotografie Jindøicha Buxbauma; fotografie Bohumila Landische;
fotografie Petra Balajky – Co se do Obecních novin nevešlo; Telavivské lavièky – fotografie
Pavlíny Schultz; Ohlédnutí – obrazy Lojzy Štyndla.
Rùzné
Setkávání se zemským rabínem Karolem Efraimem Sidonem pøed Vysokými svátky, Tu
bi-švat, Purim, purimové oslavy s dìtmi a divadlem Feigele Vidy Neuwirthové, Šavuot
a Desatero s vrchním pražským rabínem Davidem Peterem a rabínem Danielem Meierem,
setkání ke svátku Sukot s rabínem Michaelem Dushinskim, desáté výroèí otevøení DSPH –
vernisáž fotografií s hudebním doprovodem klezmer skupiny Trombenik.
Všechny uvedené kulturní a spoleèenské akce byly velmi dobøe hodnoceny klienty i návštìvníky a dotváøely
atmosféru a prostøedí DSPH.
V roce 2018 celkem probìhlo 41 rùzných kulturních akcí a mnoho dalších
akcí menších, byla také poskytována
služba canisterapie, felinoterapie a pravidelné služby kadeønice a pedikérky.
V provozu byly webové stránky DSPH
www.dsphagibor.cz.
DSP Hagibor – Vítání jara
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Odborná péèe
Paliativní péèe
V roce 2018 byla poskytována ve spolupráci s klientem, rodinou a lékaøem paliativní péèe
našim klientùm. Odbornou spolupráci máme zajištìnu s organizací Cesta domù. Náš pøedpoklad z roku 2016 poskytovat specializovanou paliativní péèi v DSPH formou sdílené péèe
s mobilním hospicem Cesta domù byl splnìn. Vzdìlávání zamìstnancù v paliativní péèi
stále øadíme mezi vysoké priority, a to jak v èásti obecné, tak v èásti speciální.
Biografie – životní pøíbìh
V roce 2018 byla pozornost vìnována biografii a reminiscenci. Snažíme se na životním
pøíbìhu spolupracovat i s rodinnými pøíslušníky. Biografie byla zpracována u 16 klientù
a u 8 klientù je biografie rozpracována.
Reminiscence
Práce se vzpomínkami posiluje lidskou dùstojnost a mùže ovlivnit kvalitu života seniorù.
Dlouhodobì pracujeme i s reminiscencí. V roce 2018 jsme vytvoøili pìt reminiscenèních
koutkù.
Systém zdravotní péèe
DSPH i v roce 2018 spolupracoval s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou (VZP), Vojenskou
zdravotní pojišťovnou (VOZP), Zdravotní pojišťovnou Ministerstva vnitra (ZPMV), Oborovou
zdravotní pojišťovnou (OZP) a Zamìstnaneckou pojišťovnou Škoda.
Probíhaly 1x týdnì multidisciplinární porady (týkající se potøeb klientù DSPH), v akutních pøípadech byla svolána intervenèní porada.
Dalšími poskytovanými službami v DSPH byly: ergoterapie, fyzioterapie, rehabilitace,
psychoterapie, ambulance praktické lékaøky, geriatrická ambulance a služby dalších
odborných lékaøù. V roce 2018 bylo na fyzioterapii a ergoterapii ambulantnì ošetøeno 235
pacientù.
Od roku 2011 je sledována statistika pádù a v minulém roce došlo celkem k 65 zaznamenaným pádùm, což znaèí výrazný pokles oproti poètu pádù v roce pøedešlém. Jedná se
o klienty, kteøí mají snahu být co nejsobìstaènìjší, èasto se snaží i nároènìjší úkony a èinnosti vykonávat bez asistence personálu.

Odborná spolupráce s dalšími subjekty:
I nadále probíhá spolupráce s 1., 2. a 3. LF UK na Albertovì. V rámci studia docházejí studenti ošetøovatelství, fyzioterapie a ergoterapie do DSPH na praxi.
Pøehled odborné spolupráce (praxe, stáž):
Univerzita Karlova, 1. lékaøská fakulta, Praha – Klinika rehabilitaèního lékaøství
Univerzita Karlova, 2. lékaøská fakulta, Praha – ošetøovatelství
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Univerzita Karlova, 3. lékaøská fakulta, Praha – všeobecná zdravotní sestra
Univerzita Karlova, 3. lékaøská fakulta, Praha – všeobecné lékaøství
Univerzita Karlova, Filozofická fakulta – sociální práce
Univerzita Jana Evangelisty Purkynì v Ústí nad Labem – fyzioterapie, ergoterapie
Západoèeská univerzita v Plzni – všeobecná sestra, ergoterapie
Pražská vysoká škola psychosociálních studií
Vyšší odborná škola sociálnì právní – sociální práce
Støední škola – Waldorfské lyceum
VOŠZ a SZŠ 5. kvìtna, Praha – diplomovaný nutrièní terapeut
MAVO, s. r. o. – pracovník v sociálních službách
Jihoèeská univerzita v Èeských Budìjovicích, Zdravotnì sociální fakulta

Profesní rozvoj zamìstnancù
Vzdìlávání pracovníkù v sociálních službách a sociálních pracovníkù vymezuje zákon
o sociálních službách è. 108/2006 Sb. Naplánované vzdìlávání na rok 2018 bylo dodrženo
v uvedených termínech dle plánu vzdìlávání. Vzdìlávací tým z øad odborných pracovníkù
DSPH prùbìžnì vzdìlával pracovníky pøímé péèe v oblasti odborné ošetøovatelské péèe.
Neustále je kladen velký dùraz na prevenci syndromu vyhoøení.

Pøehled odborných konferencí a semináøù
Semináøe:
n „Setkání nad poruchou chování klientù“ – pravidelné semináøe 4x za rok pro všechny
zamìstnance.
n Jak nevyhoøet aneb Teorie a praxe zvládání stresu a zátìžových situací I, II, III – prevence syndromu vyhoøení.
n Kulatý stùl MPSV na téma opatøení omezující pohyb osob.
Exkurze:
n návštìva Domova seniorù Lanškroun,
n návštìva Hospice Dobrého pastýøe v Èerèanech.
Konference:
n „Stáøí spojuje“ – 30. celostátní ergoterapeutická konference.
Workshop:
n Jewish Care – kreativní umìní, sociální služby, skupinové terapie, krizová intervence.
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Vzdìlávání zamìstnancù DSPH nad stanovený plán
n

n

n
n

n
n

n

n

vzdìlávání managementu – inspekce v sociálním zaøízení, práce s informacemi, zdravotnická a sociální dokumentace a ochrana osobních údajù, Konference zdravotnictví
2019;
vzdìlávání odbornost 913 – vykazování ošetøovatelské a rehabilitaèní péèe v pobytových zaøízeních, první pomoc 7 First Minutes, spolupráce v paliativní péèi, komplexní
péèe o pacienta;
vzdìlávání pro zdravotní sestry – první pomoc 7 First Minutes, ošetøovatelská péèe
o vybrané cévní vstupy, komplexní péèe o seniory;
vzdìlávání pro fyzioterapeuty – léèba vysokovýkonným laserem, semináø Feldenkrais, Interoperabilita zdravotní péèe a péèe následné, bazální stimulace, pøístrojové
a rehabilitaèní techniky;
vzdìlávání pro ergoterapeutku – kinestetická mobilizace, prohlubující kurz bazální stimulace II;
vzdìlávání urèené pro sociální pracovnice – dotahování firemních cílù prostøednictvím kouèování a motivace zamìstnancù, inspekce v sociálním zaøízení, základy práce
s biografií pro sociální pracovníky, práce s riziky pøi poskytování sociálních služeb, péèe
o seniory, spiritualita v biografické péèi;
vzdìlávání pracovníka v sociálních službách – metodik, pracovník v sociálních službách, osobní asistent zdravotnì postižených, nové trendy a technologie v ošetøovatelské péèi, øízení ženského kolektivu, první pomoc 7 First Minutes, spolupráce v paliativní
péèi, interoperabilita zdravotní péèe, násilí na seniorech, jak je rozehnat a intervenovat,
ageismus;
vzdìlávání pracovníkù Centra denních aktivit – péèe o pamìť, vzdìlávací semináø
pro uèitele a rektory, reminiscence – práce se vzpomínkami, autogenní trénink.

2.4 Tøígeneraèní komunitní centrum
Tøígeneraèní komunitní centrum (TKC),
které v Hagiboru rozvíjí spoleèensko-kulturní aktivity, i nadále úzce spolupracovalo
s Centrem denních aktivit.
Mezi nejvìtší akce patøily:
n oslava svátku Purim, spojeno s dìtským
divadlem, ètením megily, balonkovou
a žonglérskou dílnou a karnevalem;
n oslava svátku Pesach – pøedpesachové
trhy, kde bylo možno nakoupit macesy,
víno a pesachové potraviny, sederovou
veèeøí pak provedl zpìvem rabín DSP Hagibor – Sportovní den
Dushinsky;
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oslava Jom haacmaut – výroèí 70. let založení státu Izrael – tradièní izraelské pokrmy,
hudba, tanec a zpìv;
n oslava Roš hašana – novoroèní oslava s dílnami pro dìti;
n v rámci Chanuky bylo hned nìkolik akcí: oslava pro seniory, chanukové trhy, chanukové
divadlo, chanukové dílny a spoleèná Chanuka pro èleny obce;
n oslavy Tu bi-švat, Lag baomer, Šavuot, Roš hašana, Sukot, Simchat Tora a Chanuka.
Všechny pøipravené akce a projekty mìly velký úspìch, o èemž svìdèila hojná úèast lidí
všech generací.
Akce TKC byly v roce 2018 finanènì podporovány JDC, ŽOP, Nadaèním fondem obìtem
holocaustu a v rámci dotaèního programu MHMP.

2.5 Støedisko autodopravy ŽOP
Støedisko autodopravy ŽOP (AD, autodoprava) nabízí své služby èlenùm židovských obcí
v Èeské republice, zamìstnancùm ŽOP a èlenùm pøidružených spolkù.
Vybavení automobilù a provoz støediska jsou uzpùsobeny tak, aby služeb mohli využívat
hlavnì klienti s omezením mobility, zejména senioøi, a to pro cesty k lékaøi, k pravidelnému
dojíždìní do Denního stacionáøe DSPH èi do Centra denních aktivit a zpìt domù, na úøady,
na kulturní akce, na výlety a rekondièní pobyty. Vozidla jsou také využívána pro rozvoz
košer obìdù do jednotlivých domácností.
Služby støediska autodopravy navazují na služby poskytované sociálními a zdravotními
støedisky ŽOP, a podílejí se tak na zajištìní komplexní péèe o seniory.
Každý klient si mùže objednat autodopravu u støediska, které o nìho již peèuje, nebo
pøímo u dispeèerky autodopravy.
Vedoucím støediska autodopravy ŽOP byl v roce 2018 Mgr. Martin Roth.
Autodoprava v roce 2018 disponovala tøemi osobními automobily, z toho jedním s plošinou a jedním mikrobusem (16 míst). Zakázky klientù zajišťovali dva øidièi støediska autodopravy 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 a rozvozy
obìdù.
V roce 2018 èinily celkové náklady støediska 3 502 321 Kè a vyøízeno bylo 6602
objednávek.
Autodoprava byla v roce 2018 financována z tìchto zdrojù:
45 % – úhrady klientù (v roce 2017 – 39 %),
46 % – støediska ŽOP a fond GG (v roce 2017 – 40 %),
1,5 % – externí klienti mimo ŽOP (Bejachad, FŽO, TI apod.; v roce 2017 – 1 %),
7,5 % – ŽOP (tj. ve výši záporného hospodáøského výsledku; v roce 2017 –20 %).
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Nejvìtší náklady byly pøi rozvozech obìdù (31 %, tj. 1 113 746 Kè; v roce 2017 – 28 %) a pøi
jízdách klientù (53 %, tj. 1 881 736 Kè; v roce 2017 – 55 %).
Vývoj v posledních letech znázoròují tabulky:
Rok
2014
2015
2016
2017
2018

Poèet objednávek
celkem
4 200
4 573
6 280
8 013
6 602

Z toho:
Øidièi ŽOP
33 %
30 %
19 %
15 %
18 %

Externí dopravci
67 %
70 %
81 %
85 %
82 %

Rok

Celkové náklady

2014
2015
2016
2017
2018

2 041 630
2 465 940
3 482 161
4 039 171
3 502 321

Z toho:
Øidièi ŽOP
47 %
41 %
26 %
20 %
26 %

Externí dopravci
53 %
59 %
74 %
80 %
74 %

Vìøíme, že i v roce 2019 bude støedisko autodopravy poskytovat své služby klientùm
k jejich spokojenosti.

2.6 Praktický lékaø
Hlavní èinností praktického lékaøe ŽOP je zajištìní individuální, kvalitní péèe o registrované
pacienty ŽOP, klienty DSP Hagibor a zamìstnance v rámci závodní péèe. Existence „vlastního“ praktického lékaøe ŽOP má velký význam v péèi o klienty DSP Hagibor, výhodou je
sídlo ordinace pøímo v budovì DSP.
Ordinace praktického lékaøe pro dospìlé pracuje v rámci plného úvazku, péèi zajišťovaly
vedoucí lékaøka MUDr. Daniela Macháèková, MUDr. Karin Taussig, MUDr. Marie Zunová
a zdravotní sestra Kateøina Èítková.
Ordinace má v souèasné dobì 1372 pacientù, z toho registrovaných je 710. Do pøístrojového vybavení ordinace patøí EKG, POCT pøístroje ke stanovení CRP, INR a okultního krvácení a glukometr. MUDr. Zunová poskytovala 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 u registrovaných pacientù. Trvá spolupráce s agenturami domácí péèe KDP EZRA, MONADA a NADÌJE, využíváme možností domácí rehabilitaèní péèe a asistentských služeb.
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
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a zlepší kvalitu života lidem s nezvratným zdravotním postižením a nemocným na sklonku
života.
Ordinace zajišťuje závodní péèi o zamìstnance ŽOP a pøidružených organizací.
Ke konci roku 2018 ukonèila pracovní pomìr MUDr. Marie Zunová.

3. Knihovna a informaèní centrum, støedisko
pøedarchivní péèe
Knihovna Židovské obce v Praze je veøejnou knihovnou, která slouží nejen èlenùm
a zamìstnancùm obce, ale také ètenáøùm z øad široké veøejnosti. V roce 2018 se do naší
knihovny zaregistrovalo 17 nových ètenáøù, knihovnu navštívilo 192 ètenáøù, kteøí si vypùjèili 342 knih. Jakožto veøejná knihovna jsme tento rok také uskuteènili jednu meziknihovní
výpùjèku s Ústøední knihovnou Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brnì.
Èinnost knihovny je standardní, nakupujeme, zpracováváme a pùjèujeme knihy židovských autorù, pøevážnì beletrii, ale i odbornou literaturu. Tento rok mìla knihovna celkem
169 nových pøírùstkù, které byly zpracovány a zaøazeny do knihovního fondu. Z toho 108
titulù bylo zakoupeno a 61 titulù jsme získali darem. Pro naše malé ètenáøe a mládež máme
vyèlenìno 82 titulù v samostatném regálu.
Ètenáøi jsou o nových knihách pravidelnì informováni prostøednictvím Obecních novin,
ve kterých jedenkrát 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.
Vzhledem k tomu, že prostory naší knihovny se nebudou rozšiøovat a její kapacita se již
naplnila, pøistoupili jsme k vyøazování starších beletristických titulù, pøevážnì knih
v nìmeckém jazyce psaných švabachem.
Hlavním úkolem Informaèního støediska (dále jen IS) je hledat odpovìdi na otázky,
které nám pøicházejí buï pøímo, nebo je dotazována obec. Mezi nejèastìjší dotazy patøí
stále upøesnìní dat tìch, kteøí nepøežili válku. Nìkdy jsou to rodiny, výjimeènì i více obyvatel z jednoho mìsta. Hledají se pøedevším data úmrtí, která jsou potøeba pro Kameny zmizelých, tzv. Stolpersteine. Dokážeme také vyhledat jak pùvodní adresu, tak adresu pøed
odchodem do transportu. Jsou otázky, ke kterým dáme jen doporuèení, kde patøièné údaje
tazatel najde. IS stále hledá potomky, jsou to dotazy jednotlivcù, ale i soudù nebo notáøství.
IS sleduje pøehled denního tisku a eviduje obsazení zasedací místnosti v Jáchymovì 3.

Støedisko pøedarchivní péèe ŽO v Praze
V první polovinì roku 2018 spolupracovala archiváøka støediska pøedarchivní péèe (SPP) na
implementaci naøízení GDPR do bìžné praxe ŽO v Praze. Tato spolupráce spoèívala zejména v tvorbì èi úpravì nìkterých vnitøních pøedpisù ŽO v Praze, v tvorbì tabulky záznamù
o èinnostech a v pomoci jednotlivým støediskùm a oddìlením ŽO v Praze s jejím vyplnìním.
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V druhé polovinì roku 2018 se SPP èásteènì vrátilo ke své bìžné agendì, i když èinnost
pracovní skupiny k GDPR pokraèovala i nadále. Od èervence do prosince byly støediskem
pøedarchivní péèe pøevzaty písemnosti ze støediska fundraising and PR, sociálního oddìlení, støediska lékaøù, ekonomického oddìlení a od personální a mzdové úètárny. Již
v lednu byly pøevzaty dokumenty z restaurace Šalom. Celkovì v depozitáøi SPP pøibylo
16 bm písemností.
Obdobnì jako v pøedchozích letech se i v roce 2018 archiváøka SPP zúèastnila nìkolika
konferencí.
Konference Co po nás zbude 2018, tentokrát s humorným podtitulem „Dokument, nebo
život“, se vìnovala pøedevším správì elektronických dokumentù a úskalím, která jsou
s touto èinností spojená. Druhým významným tématem bylo fungování eGovernmentu
v Èeské republice.
Semináø Šest let od církevních restitucí se vìnoval zhodnocení situace majetkového
vyrovnání s církvemi a náboženskými spoleènostmi po uplynutí šesti let od doby, kdy vešel
v platnost pøíslušný zákon. Kromì zkušeností s navracením církevního majetku z hlediska
všech zúèastnìných osob (tj. církví, Èeské republiky, právních zástupcù obou stran) bylo
diskutováno v tìch dnech znovu aktuální téma zdanìní církevních náhrad.
Vedoucí knihovny, støediska informaèního a støediska pøedarchivní péèe 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 2018 deset zamìstnancù a celkem pøipravila 27 237 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 2018 pøipraveno 1134 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 svátek Pesach.
Vedoucím restaurace je v souèasné dobì Marek Holík.
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5. Program Lauderovy školky v Praze ve fakultní
mateøské škole pøi Pedagogické fakultì Univerzity
Karlovy
Program Lauderovy školky v Praze je
realizován ve Fakultní mateøské škole
Na Výšinách, ve tøídì se specifickým
programem pro židovské dìti. Ve
Fakultní mateøské škole pøi Pedagogické fakultì UK 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 24 let a je urèen
dìtem pøedškolního vìku pøináležejícím
k ŽOP.
Vzdìlání a výchova jsou zamìøeny Práce dìtí z Programu Lauderovy školky v Praze
na optimální vývoj a individualizovanou
péèi o dìti ve vìku od tøí do sedmi let. Nejmladší, tøíleté dìti zùstávají v rámci adaptace se
svou uèitelkou ve tøídì, starší dìti se uèí hravou formou hebrejsky ve skupinách. Všechny
dìti jsou spoleènì vedeny k židovským tradicím, historii a svátkùm. Starší dìti si mohou
vybrat angliètinu, výtvarnou, taneèní èi dramatickou výchovu, hru na flétnu, kroužek pro
malé vìdce a práci v keramické dílnì s židovskými tradicemi. Nìkterým dìtem jsou v rámci
rozvoje øeèového projevu urèeny logo-hrátky. Volitelné aktivity platí rodièe ke školnému.
Tøídní vzdìlávací program zahrnuje židovský rok a roèní období. Zpívání dìtí seniorùm
v Hagiboru a dìtem Bejachadu organizované Tøígeneraèním centrem a pøedstavení divadla
Feigele se staršími dìtmi ze školky spojují dìti s dìním židovské obce. Pøi chanukové
oslavì pro rodiny zahrály dìti hudebnì pojatý chanukový pøíbìh. Z divadelních pøedstavení
ve školce dìti nejvíc zaujalo téma Davida a Goliáše. Kromì divadel jsme s dìtmi v prùbìhu
roku navštívili Planetárium, interaktivní výstavu ve Veletržním paláci a expozici v Národním
zemìdìlském muzeu. Pro absolventy skonèil školní rok tradiènì zahradní slavností.
Poèet dìtí v 1. B Lvíèata je stejný jako v ostatních tøídách, dvacet osm.
Personální zajištìní provozu. Dìtem 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
informováni o výchovném programu a výuce hebrejštiny, participovali na nìkterých èinnostech (Chanuka, Purim, oslavy narozenin).
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Financování provozu tøídy je obdobnì
jako v jiných státních pøedškolních zaøízeních organizováno státem s výrazným pøispìním zøizovatele, tzn. mìstské èásti
Prahy 7, dále je zajišťováno sponzory, rodièi
a Židovskou obcí v Praze.

Souèasný stav a perspektivy
Ve tøídì pro židovské dìti je nadále maximální poèet. Prostøedí a vybavení jsou
vhodné nejen pro pøedškolní dìti, ale také
pro studentky Pedagogické fakulty UK, Práce dìtí z Programu Lauderovy školky v Praze
které mají ve školce praktickou výuku.
Vhodné didaktické hraèky, pomùcky a rozsáhlá zahrada dotváøejí podnìtné zázemí ku prospìchu svìøených dìtí.
Program Lauderovy školky v Praze je samozøejmou souèástí života obce, nyní jsou ve
školce již i dìti absolventù Lauderových škol, takže se jedná o druhou generaci.

6. Ekonomické oddìlení
V roce 2018 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 a jeden IT
pracovník na DPP. Správu IT zajišťoval externí odborník.

7. Oddìlení bezpeènosti
Bezpeènost je vzhledem k aktuálním hrozbám
i nadále jedním z prioritních témat obecního
života. Oddìlení bezpeènosti 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 Semináø izraelské národní zdravotnické
záchranné služby Magen David Adom
gesce bezpeènost patøí.
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OB se souèasnì vìnovalo i monitoringu
projevù antisemitismu a rozsáhlému tématu
krizové pøipravenosti. V první polovinì roku
2018 probìhl v Lauderových školách workshop nazvaný Safe School Project, který
uskuteèòuje Svìtový židovský kongres
(WJC) ve spolupráci s Nadací R. S. Laudera.
Uèitelé se v rámci interaktivního workshopu
uèili, jak s dìtmi rùzného vìku komunikovat
bìhem krizové situace. V návaznosti na workshop se v prosinci 2018 v Lauderových škoNové bezpeènostní sloupky v oblasti Maiselovy
lách uskuteènil nácvik krizové situace. Dalulice
ším projektem byl pùldenní semináø první
pomoci, který OB ve spolupráci s WJC zorganizovalo pro èleny a zamìstnance ŽOP, ŽMP
a pøidružených organizací FŽO. Semináø, který vedli instruktoøi izraelské národní zdravotnické záchranné služby Magen David Adom, probìhl v kvìtnu roku 2018 a úèastnilo se jej více
než 100 osob.
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.
Úspìšného završení se doèkal letitý zámìr vybudovat bezpeènostní sloupky v oblasti
Maiselovy ulice. Iniciativu pøi realizaci tohoto projektu pøevzala mìstská èást Praha 1
s podporou Magistrátu hl. m. Prahy, který schválil úèelovou investièní dotaci na vybudování sloupkù. Stavebníkem se stala mìstská èást Praha 1. V prosinci 2017 bylo oficiálnì
pøedáno staveništì a byly zahájeny pøípravné práce, sloupky pak byly oficiálnì uvedeny do
provozu v úterý 19. èervna 2018.
Pracovníci bezpeènosti odsloužili v loòském roce celkem 33 602 hodin. Vedle bìžného
rutinního provozu jednotlivých chránìných objektù ŽOP a sváteèních a šabatových bohoslužeb zajistilo OB ostrahu více než dvou set komunitních akcí.
V roce 2018 získala ŽOP koncesi pro výkon živnosti „ochrana osob a majetku“ a oddìlení
bezpeènosti prošlo zásadní reorganizací, jejímž cílem bylo zajistit konkurenceschopné podmínky pro nábor nových zamìstnancù.
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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 2018 byl 25, z toho 3 vedoucí zamìstnanci.
Pøedstavenstvo: Ing. František Tomášek, BSc. – pøedseda
Ing. Mojmír Malý
Mgr. Alice Güttlerová
Ing. Zdenìk Skála
Ing. Daniel Kosta
Dozorèí rada:

p. František Bányai - pøedseda
JUDr. Tomáš Pezl
p. Tomáš Hruda

Hlavní èinností a. s. Matana bylo i v roce 2018 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.
Kalendáøní rok 2018 se vyznaèoval stabilitou a dobrým ekonomickým vývojem, což se projevilo i na nemovitostním trhu, kdy témìø všechny prostory ve správì spoleènosti byly obsazeny.
Nebytové prostory. Velký podíl nebytových prostor v majetku Židovské obce v Praze tvoøí
kanceláøské plochy. V hlavním mìstì byl v roce 2018 zájem o pronájem kanceláøí zejména
v lokalitách Prahy 8. Vedle Karlína se intenzivnì rozvíjí okolí stanic metra Invalidovna a Palmovka. Díky rostoucí ekonomice rostla zejména poptávka po nových moderních kanceláøích nabízejících uživateli komfortní služby (parkování, klimatizace, ostraha, recepèní
služby apod.). Takové kanceláøe v nabídce ŽOP nejsou, nicménì cena pronájmu za m2 ve
smlouvách uzavíraných spoleèností Matana v roce 2018 zùstala stabilní.
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U komerèních prostor s výlohou (prodejen)
byla situace dobrá, stejnì jako v pøedchozích
letech, a poptávka v centru mìsta trvale pøevyšuje nabídku
Byty. Cena pronájmù v Praze roce 2018
dále postupnì rostla, i když konec roku zaznamenal urèité ochlazení. Experti zaèínají mluvit
o cenové bublinì na nemovitostním trhu.
Varují, že vlastní bydlení, stejnì jako bydlení
v pronájmu, se stává nedostupným i pro
støednì pøíjmové vrstvy obyvatelstva, pøede- Židovský høbitov v Markvarci
vším pro mladé lidi. Rùst pøíjmù z pronájmù
bytù je tak do budoucnosti nejistý.
V roce 2018 jsme pokraèovali 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 a jejíž vyèerpání pøedpokládáme
koncem roku 2019 nebo v první polovinì roku 2020. K zásadní opravì zbývá nyní cca
85 bytù (30 % z celkového poètu).
Celkem bylo na opravy 12 bytù v majetku ŽOP v roce 2017 vynaloženo 9 014 000 Kè.
Výraznì byla na vzestupu popularita krátkodobých pronájmù, které pøinášejí vìtší pøíjmy.
Nemovitosti jsou ale v takovém pøípadì výraznì finanènì nároènìjší na údržbu. Matana se
rozhodla nejít touto cestou a preferuje dlouhodobé nájemní vztahy, které sice krátkodobì
pøinášejí do rozpoètu ŽOP ménì penìz, ale na druhé stranì zaruèují stabilitu. I s ohledem na
to, že se pøipravuje legislativa regulující krátkodobé ubytování, systematicky vytìsòujeme
z objektù ŽOP služby typu Airbnb.
Výnosy z nájemného v bytových i nebytových prostorech ve výši 89 559 000 Kè byly
oproti schválenému rozpoètu na rok 2018 vyšší o 926 000 Kè (plnìní 101,04 %).
Celkové výnosy dosáhly èástky 89 927 000 Kè bez zapoètení dodací. Do této sumy je
zapoèteno i pojistné plnìní a ostatní výnosy.
Mezi nejvýznamnìjší stavební akce roku
2018 u komerèních objektù patøí oprava
svìtlíku hlavní lodi Jeruzalémské synagogy
za 1 698 000 Kè, oprava støechy domu v Berounì za 1 666 000 Kè a oprava støechy
v Dlouhé 37 (464 000 Kè). Pokraèuje projektová pøíprava rekonstrukce a dostavby
domu v Dlouhé 37, celkové náklady na projektovou pøípravu dosáhly v roce 2018 èástky
0,67 mil. Kè. V rámci chystané rekonstrukce
Lauderových škol byly provedeny pøípravné Židovský høbitov v Polné
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práce za 877 000 Kè, samotnou rekonstrukci bylo nutné z technických pøíèin (vydání stavebního povolení)
odložit do roku 2019. Probíhala rovnìž projektová pøíprava rekonstrukce synagogy na Palmovce a dvou
domù v Tøeboni (516 000 Kè). Dále probìhla celá øada
støednì velkých a menších akcí.
Obecnì byl plán stavební èinnosti v oblasti oprav na
první pohled pøekroèen, pokud ale odeèteme prostøedky použité z rezervy ŽOP na rekonstrukce bytù,
vykázal výraznou úsporu. K celkové úspoøe došlo zejména kvùli vynucenému odsunutí dostavby a rekonstrukce budovy školy v Belgické 25.
Nový židovský høbitov (NŽH) – èinnost technické
správy v roce 2018 byla velmi rozsáhlá. Stejnì jako
v roce pøedchozím byla zamìøena pøedevším na záchranu náhrobkù ve staticky havarijním stavu, pokraèování opravy architektonicky významných rodinných Synagoga v Èáslavi
hrobek (Kubinzky, Waldstein), revitalizaci zelenì a také
na dlouhodobý projekt oznaèování opuštìných hrobù.
Èást nákladù souvisejících s tìmito pracemi byla kryta z dotací a darù v úhrnné výši
1,32 tis. Kè (MÈ Praha 3, MK ÈR, MHMP, NFOH, soukromé osoby). Mezi ostatní stavební
akce patøilo napø. doplnìní ochranného zábradlí na rozhraní staré a nové èásti urnového oddìlení, rekonstrukce tøetí, tzv. Kafkovy brány a zpracování odborného návrhu úprav pro snížení vlhkosti základového zdiva obøadní sínì a budovy tahary. Soubìžnì s tím probíhalo
množství menších akcí, které mìly povahu údržby a z vìtší èásti byly realizovány vlastními
zamìstnanci. Celkovì vynaložené náklady na uvedené èinnosti dosáhly èástky 2 800 000 Kè,
pøièemž schválený rozpoèet nebyl pøekroèen.
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). Za nejvýznamnìjší akce související s technickou správou a údržbou areálu lze v roce 2018 oznaèit restaurování deseti nejohroženìjších a historicky velmi cenných náhrobkù rodiny vrchního pražského rabína Ezekieala Landaua z konce 18. a poèátku 19. století, opravu povaleného rozmìrného náhrobku finanèníka
Josefa Lippmanna z roku 1836 a každoroèní údržbu zelenì. Èást nákladù souvisejících
s tìmito pracemi byla kryta z pøíspìvku NFOH a daru SK Hakoach v úhrnné výši 105 000 Kè
a celkovì vynaložené náklady na uvedené èinnosti dosáhly èástky 240 000 Kè. Schválený
rozpoèet nebyl pøekroèen. Bìžná údržba høbitovní plochy (sekání trávy, úklid odpadkù, listí
a spadaných vìtví) byla zajišťována pøímo ŽOP prostøednictvím klientù sociálního oddìlení,
a to na velmi dobré úrovni.

Strana 38

Výroèní zpráva za rok 2018

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 2018 5 555 000 Kè,
což pøedstavuje 43 % z celoroènì vynaložených nákladù ve výši 12 914 000 Kè.
Pomìr sumy získaných dotací a darù vùèi disponibilním prostøedkùm ŽOP (celkový rozpoèet minus správní výdaje) byl 1,42, což znamená, že každá 1 Kè vynaložená z prostøedkù
ŽOP jako spoluúèast k dotacím a darùm, pøinesla 1,42 Kè navíc. Suma získaných dotací
a darù odráží vysoké nasazení pracovníkù SBH pøi jejich získávání, využití léta budovaných
kontaktù a následnou administraci. Tato èástka sestává ze 78 samostatných položek,
z nichž vìtšina pøedstavuje velmi komplikovaný administrativní, vyjednávací a zdùvodòovací proces.
Mezi nejvýznamnìjší stavební a restaurátorské akce patøilo v roce 2018 pokraèování
postupné stavební a restaurátorské obnovy høbitovních areálù v Bøeznici, Polné, Praze 5
na Smíchovì-Radlicích, restaurování pùvodního pohøebního vozu v Jindøichovì Hradci
a oprava obøadní sínì v Humpolci.
Na historicky významných a erozí ohrožených èi vandalismem napadených høbitovech,
v roce 2018 napø. v Bechyni, Brandýse n. L., Bøeznici, Èeských Budìjovicích, Èichticích, Èkyni, Dobøíši, Døevíkovì, Habrech, Hoøepníku, Hoøicích v Podkrkonoší, Hroubovicích, Jindøichovì Hradci, Kamenici n. L., Kolínì – starém høbitovì, Markvarci,
Mìchnovì, Miroticích, Myslkovicích, Novém Bydžovì – starém høbitovì, Pacovì,
Pardubicích, Píseèném, Pístinì, Pøehoøovì, Pøistoupimi, Rakovníku, Sepekovì, Tøebotovì, Tuèapech, Vamberku a v Žamberku, byly provádìny záchranné, konzervaèní
nebo restaurátorské práce na vybraných náhrobcích.
Vedle uvedených 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) a v neposlední øadì i zajišťování technického provozu synagog obnovených v projektu 10 hvìzd (www.10hvezd.cz).
Pùvodnì plánovaný rozpoèet SBH pro rok
2018 nebyl pøekroèen a ve výsledku došlo
Židovský høbitov v Døevíkovì
dokonce k úspoøe ve výši 60 000 Kè.
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VII. Webové stránky ŽOP
Bìhem roku 2018 nedoznaly webové stránky ŽOP žádných zmìn, zaèala se však pøipravovat jejich aktualizace s novou grafickou podobou. 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.
ŽOP zlepšuje komunikaci se svými èleny – od ledna 2018 jsou èlenové prostøednictvím
e-mailu informováni elektronickou formou – dostávají každý týden newsletter: Kulturní,
spoleèenské a náboženské akce.

Práce dìtí z Programu Lauderovy školky v Praze
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VIII. Granty, dotace a dary poskytnuté
ŽOP v roce 2018
Nadace a instituce
a) se sídlem v Èeské republice:
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 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 5,
MÈ Praha 7,
MÈ Praha 8,
MÈ Praha 10,
Nadaèní fond obìtem holocaustu,
Nadaèní fond Veolia,
Nobilis Tilia,
Sk Hakoach,
Sochnut,
Úøad práce – KP hl. m. Praha,
Veøejnì prospìšný spolek na podporu osob dotèených holocaustem,
Jihoèeský kraj,
Kraj Vysoèina,
Pardubický kraj,
mìstské úøady Bechynì, Habry, Horní Cerekev, Hroubovice, Humpolec, Kolín, Náchod,
Nový Bydžov, Polná, Svatý Ján, obec Vysoèina, Žamberk.
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b) se sídlem v zahranièí:
Claims Conference (USA),
The Ronald S. Lauder Foundation (USA),
Rothschildova nadace (Rothschild Found),
The American Jewish Joint Distribution Committee,
WJC.

Jednotlivci (dary nad 10 000 Kè)
Helena Becková,
p. Brožík,
Vìra Dvoøáková,
Václav Furst,
Martin Gerstman,
Michael Hermann,
Renata Kašparová,
p. Konìtopská,
Evan Z. Lazar,
Katharina Lederer,
Helena Lišková,
Aleš Liška,
p. Loubal Schwarz,
Peter Neuwirth,
Božena Petrlíková,
Lukáš Pollert,
Zdenìk Skála,
Vladimír Stoje,
Dagmar Šabatová,
Dita Šnajdrová,
Jiøí Vytlaèil,
Charles Wiener,
Michael Wiener,
Helena Wienerová,
Jiøí Zeman
a mnoho dalších, kteøí nedali souhlas s uveøejnìním jména.

Dárci (dary do 10 000 Kè):
ŽOP obdržela v roce 2018 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 2018
Materiál byl projednán v reprezentaci Židovské obce v Praze (ŽOP) dne 24. 6. 2019. Hospodaøení roku 2018 lze oznaèit za úspìšné, hospodáøský vývoj byl dobrý, pøestože se projevil
strop rùstu darù z Claims Conference, výrazný nárùst mezd pracovníkù ve zdravotních
a sociálních službách, rùst minimálních mezd a pokles výnosù z turistického ruchu. Hospodaøení pøineslo celkový pøebytek 8,5 mil. Kè pøi splnìní všech úkolù stanovených rozpoètem ŽOP pro rok 2018. Díky pøebytku nebylo potøeba pokrývat z rezervy rozpoètovaný
schodek ve výši 0,3 mil. Kè. Dobrý výsledek také umožnil nerozpoètovanou tvorbu fondu na
budoucí údržbu památek ve výši 3,4 mil. Kè.
Na základì celkového zhodnocení výsledkù hospodaøení, podloženého i úèetním auditem Ing. Danuše Prokùpkové, KAÈR è. 0712, se doporuèuje hospodáøské výsledky roku
2018 schválit. Prostøedky vytvoøené navíc pøi plnìní rozpoètu ve výši 8,5 mil. Kè byly
uloženy do Fondu rekonstrukcí velkého rozsahu.
Pohled na hospodáøský výsledek celé obce z oficiálního výkazu ziskù a ztrát:
Položka v tis. Kè
B.I.
B.II.
B.III.
B.IV.
B.V.
B.
A.I.
A.II.
A.III.
A.IV.
A.V.
A.VI.
A.VII.
A.
C.
D.

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

2018
Hlavní
Hospodáøské
Celkem
Rozpoèet
41 510
85
41 595
36 377
34
36 411
35 518
169 921
205 439
5 304
298
5 602
0
127
127
118 709
170 465
289 174
284 104
46 260
40 126
86 386
42

0

42

110 097
314
28 959
0

15 151
275
2 848
29 210

125 248
589
31 807
29 210

122
185 794
-67 085

0
87 610
82 855

122
273 404
15 770

239 922
44 182

-67 085

19 310
63 545

19 310
-3 540

18 000
26 182

Komentáø: Hospodaøení 2018 dosáhlo úèetní ztráty 3,5 mil. Kè. Proti roku 2017 došlo k snížení celkové ztráty o 6,2 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
2016
817

Stav
k 31. 12.
2016
1 670

104 177 1 466 176

Stav
k 31. 12.
2017

Pohyb
v roce
2017
0

1 670

10 293 1 476 469

Stav
k 31. 12.
2018

Nárùst
18/17 v %

1 670

100,0 %

3 630 1 480 099

100,2 %

Pohyb
v roce
2018
0

2 000

2 000

0

2 000

0

2 000

100,0 %

229 905

633 348

30 713

664 061

30 259

694 320

104,6 %

-122 911

836 498

-20 420

816 078

-26 629

789 449

96,7 %

3 108
800 662
88 085

4 677
812 060
177 386

-92
114 845
11 632

4 585
926 905
189 018

-759
3 826
121 612 1 048 517
30 288
219 306

83,4 %
113,1 %
116,0 %

632
892 487

3 415
997 538

-297
3 118
126 088 1 123 626

-349
2 769
150 792 1 274 418

88,8 %
113,4 %

769 576 1 834 036
Stav
Pohyb
v létech k 31. 12.
2016
2009 až
2016
37 779 1 049 297
-18 836
9 851

105 668 1 939 704
Stav
Pohyb
k 31. 12.
v roce
2017
2017

124 163 2 063 867
106,4 %
Nárùst
Stav
Pohyb
k 31. 12. 18/17 v %
v roce
2018
2018

-7 110 1 042 187
-2 320
7 531

-7 803 1 034 384
8 239
15 770

99,3 %
209,4 %

18 943 1 059 148
-6 244
0
754 010
768 551
0
0
2 867
6 337
750 633 774 888
769 576 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

436 1 050 154
0
0
117 019
998 863
0
0
6 708
14 850
123 727 1 013 713
124 163 2 063 867

100,0 %
113,3 %
182,4 %
113,9 %
106,4 %

Komentáø: Pøehled informuje o tom, že hodnota dlouhodobého movitého a nemovitého
majetku obce se v roce 2018 zvýšila v dùsledku investic o 3,6 mil. Kè pøi celkové hodnotì
1 480 mil. Kè. V souhrnu s nehmotným majetkem a po odeètení oprávek èiní dlouhodobý
majetek celkem 789,4 mil. Kè; dlouhodobý finanèní majetek ve výši 2 mil. Kè se skládal
z akcií spoleènosti Matana, a. s.; stav pohledávek v krátkodobých aktivech se meziroènì
zvýšil o 121,6 mil. Kè. Celkový aktuální majetek (aktiva) obce èiní 2063,9 mil. Kè. Vlastní
jmìní obce v pasivech se snížilo o 7,8 mil. Kè. Krátkodobé závazky se zvýšily o 117,0 mil. Kè.
Výsledek hospodaøení je 15,8 mil. Kè pøed zdanìním.
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X. Zpráva auditora
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Dìtský Purim 4. bøezna na Hagiboru

Tu bi-švat na Hagiboru 31. ledna 2018
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Lag beomer na Hagiboru, 2. kvìtna 2019

Základní informace o ŽOP
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