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1. POSLÁNÍ FŽO 
 

Federace židovských obcí v České republice (dále jen FŽO) je organizací sdružující židovské obce (dále 
jen ŽO) a přidružené židovské organizace. FŽO sdružuje ŽO, které se hlásí k ortodoxnímu, 
konzervativnímu nebo reformnímu (liberálnímu) směru judaismu. FŽO zastupuje českou židovskou 
pospolitost, představovanou ŽO a organizacemi v ní sdruženými. Jejich jménem působí a vystupuje 
jako jednotné společenství v rámci České republiky i vůči zahraničí, a to jak v jednáních s příslušnými 
orgány a institucemi, tak i na veřejnosti a v médiích. 

 
FŽO koordinuje činnost ŽO zejména ve věcech náboženských, sociálních, vzdělávacích a kulturních. 
Jedná v těchto věcech s orgány státní správy, samosprávy, případně s dalšími institucemi v České 
republice. 

 
FŽO jedná a spolupracuje se zahraničními institucemi a organizacemi. 

 
FŽO aktivně brání židovskou pospolitost proti všem projevům antisemitismu, rasismu, xenofobie, 
fašismu či jakékoliv diskriminace. FŽO chrání památku židovských obětí.  

 
FŽO pečuje o židovské památky na území ČR, pokud o ně nepečují ŽO nebo jiné instituce.  
 
FŽO bylo přiznáno oprávnění k výkonu těchto zvláštních práv: 

- konat obřady, při nichž jsou uzavírány církevní sňatky 
- zřizovat církevní školy 

 
Činnost FŽO je financována z dotací, darů a dalších příjmů. 

 
FŽO má samostatnou právní subjektivitu dle zákona č. 3/2002 Sb. v platném znění. 

Sídlem FŽO je Praha. 

Orgány FŽO jsou: Rada FŽO, Prezidium, předseda FŽO, vrchní zemský rabín a Revizní komise FŽO. 

 

2. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 
 
FŽO je evidována v Rejstříku registrovaných církví a náboženských společností při Ministerstvu 
kultury ČR od 1. 9. 1991 pod číslem 308/1991/11. 
 
Nejvyšším orgánem FŽO je Rada FŽO, která rozhoduje o všech zásadních záležitostech. Členy Rady FŽO 
jsou zástupci židovských obcí, zvolení volebním shromážděním členů ŽO podle stanoveného klíče 
a podle platného volebního řádu dané obce, a předsedové nebo pověření zástupci přidružených 
organizací. Funkční období Rady je čtyřleté. 
 
Užší vedení tvoří předseda FŽO, vrchní zemský rabín, tajemník FŽO a 7 místopředsedů (Prezidium FŽO 
– viz dále). Kontrolní činností se zabývá Revizní komise FŽO. 
 
Při FŽO působí vrchní zemský rabinát. V roce 2021 v něm pracovali: vrchní zemský rabín, rabín 
progresivního judaismu, kantor a mašgiach, kantor-učitel a sekretářka. 
 
Výkonný aparát FŽO měl v roce 2021 osm stálých zaměstnanců  - tajemníka, vedoucí sekretariátu 
a manažerku projektu Revitalizace, projektovou manažerku, ekonomku, administrativní pracovnici, 
koordinátora pro práci s dětmi a mládeží, koordinátorku grantů Claims Conference a interní auditorku 
grantů Claims Conference. Součástí aparátu je dlouhodobě i správkyně rekreačního střediska Krchleby. 
Při FŽO působí také externí pracovník na pozici Bezpečnostní koordinátor. 
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FŽO vydává měsíčník Roš Chodeš. Redakce, která také zajišťuje vydávání židovského kalendáře (luachu) 
a Židovské ročenky, je samostatným oddělením FŽO. Působí v ní dva redaktoři a administrativní 
pracovnice, která zároveň zajišťuje výtvarné řešení časopisu.  
 

3. ORGÁNY A JEJICH ČINNOST 
 
Rada FŽO 
 
Vedle běžných témat Rada FŽO projednávala rozdělení daru Židovského muzea v Praze a rozpočet FŽO, 
a pokračováním projektu Revitalizace židovských památek, ad. 

Prezidium FŽO 

Prezidium FŽO na základě voleb z května 2021 pracovalo v tomto složení: 
 
předseda:    Petr Papoušek 
místopředsedové: Jiří Daníček, Peter Györi, Michal Hron, Jáchym Kanarek, Michael 

Lichtenstein, Jiří Löwy a Marta Malá  
vrchní zemský rabín:  Karol Efraim Sidon 
tajemník:     Tomáš Kraus 
 
Jako host se jednání Prezidia pravidelně účastnil předseda Revizní komise FŽO David Markovič. 
 
V roce 2021 se uskutečnilo 7 řádných zasedání Prezidia FŽO. Prezidium se zabývalo přípravami Rady 
a uskutečňováním jejích závěrů. Vedle témat, kterými se zabývala Rada, věnovalo Prezidium pozornost 
i otázkám projevů antisemitismu a bezpečnosti, dopadu pandemie koronaviru na židovskou komunitu, 
přípravě projektů, zejména projektu Revitalizace židovských památek, náboženským, vzdělávacím 
a sociálním projektům, jakož i přípravě rozpočtu FŽO. Prezidium bylo pravidelně informováno o práci 
sekretariátu, významných akcích, na nichž se jednotliví členové Prezidia podíleli, o významných 
návštěvách a jednáních. 
 
Revizní komise FŽO 
 
Revizní komise FŽO (dále RK FŽO) se zabývala především kontrolou rozpočtu FŽO, čerpáním daru 
Židovského muzea v Praze a kontrolou členské základny židovských obcí. 
 

4. INSTITUCE ZALOŽENÉ FŽO NEBO SE ZASTOUPENÍM FŽO 
 

Židovské muzeum v Praze 
Židovské muzeum v Praze je sdružením právnických osob, jehož zřizovateli jsou 
FŽO v ČR a Ministerstvo kultury ČR. V pětičlenné správní radě působí dva zástupci 
FŽO, v tříčlenné dozorčí radě jeden zástupce FŽO. ŽMP vydává samostatné výroční 
zprávy (www.jewishmuseum.cz). 
 
Nadační fond obětem holocaustu  
V devítičlenné správní radě Nadačního fondu obětem holocaustu působilo pět 
zástupců FŽO. V dozorčí radě NFOH má FŽO dva zástupce. Mimo tohoto přímého 
zastoupení FŽO v orgánech NFOH se společného zasedání správní a dozorčí rady 
účastní zástupce FŽO. NFOH vydává výroční zprávy o své činnosti, které jsou 
veřejně přístupné na www.fondholocaust.cz. 
 
 
 

http://www.fzo.cz/ros-chodes/
http://www.jewishmuseum.cz/
http://www.fondholocaust.cz/
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Nadační fond Zecher na záchranu židovských památek 
FŽO je zřizovatelem fondu, zabývajícího se rekonstrukcí některých židovských památek, které původně 
nebyly v majetku židovských obcí ani FŽO. Nadační fond Zecher vydává samostatné výroční zprávy 
(dostupné na www.fzo.cz). 

 
Nakladatelství SEFER                              
FŽO je zakladatelem nakladatelství Sefer, které má formu s. r. o. a vydává 
a rozšiřuje neperiodické publikace zaměřené na židovskou tematiku. Vydané 
knihy na webových stránkách www.sefer.cz. 
Samostatná výroční zpráva je k dispozici na webových stránkách FŽO (www.fzo.cz). 
 

5. SPOLUPRÁCE FŽO SE ZAHRANIČNÍMI INSTITUCEMI  
 

FŽO je členem World Jewish Congress – WJC (Světového židovského kongresu). WJC je střechovou 
organizací pro vrcholové židovské instituce, působící v jednotlivých kontinentech. Ve WJC je FŽO 
zastoupená předsedou Petrem Papouškem. Evropa je zastoupena organizací European Jewish 
Congress – EJC (Evropským židovským kongresem), jehož je FŽO členem.  
 

 
Volby do vedení WJC 2021. Předseda FŽO Petr Papoušek byl zvolen do výkonného výboru malých komunit, 

květen 2021. 
 

 
Na základě asociační dohody FŽO nadále úzce spolupracuje s American Jewish Committee – AJC 
(Americkým židovským výborem), zejména s jeho ředitelem pro mezinárodní záležitosti rabínem 
Andrew Bakerem, který je dlouhodobě zvláštním velvyslancem OBSE pro otázky antisemitismu. AJC má 
vlastní kanceláře také v Evropě – v Berlíně, v Bruselu, v Paříži, ve Varšavě a také v Římě. Zástupcem AJC 
v České republice byl jmenován Tomáš Kraus.  
 
FŽO je členem Association Européene pour la Préservation du Patrimoine Juif – AEPJ (Evropské 
asociace pro zachování židovského kulturního dědictví), která podporuje a propaguje židovskou kulturu 
a židovské památky. Asociace se také snaží otevřít židovské objekty pro širokou veřejnost. Těchto cílů 
dosahuje prostřednictvím dvou hlavních programů - Evropských dnů židovské kultury a Evropských cest 
židovského dědictví. 
 
V roce 2019 podepsala FŽO dohodu s Jewish Agency for Israel o partnerství v programu 
Partnership2Gether (P2G). P2G program je globální platforma, jejímž cílem je propojení židovských 
komunit z Izraele, USA a Evropy.  V P2G  je zahrnuto celkem 450 komunit v 46 regionálních 
partnerstvích a každoročně se do programu zapojuje více než 350 000 účastníků. Program dává 
partnerům možnost účastnit se výměnných pobytů zaměřených na vzdělávání, komunitní lídry, 
kulturu, mladé dospělé a studenty. Tyto programy napomáhají k navázání přátelských vztahů napříč 

http://www.fzo.cz/
http://www.sefer.cz/
http://www.fzo.cz/
http://www.worldjewishcongress.org/
http://www.eurojewcong.org/
http://www.eurojewcong.org/
http://www.ajc.org/
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komunitami a navázání osobních přátelství. Platforma zároveň slouží pro výměnu zkušeností, 
vzájemnou inspiraci, sdílení příkladů dobré praxe, myšlenek, výzev a modelů úspěchu a posilováním 
obou komunit. Organizace sdružené ve FŽO se tak staly členem skupiny Hadera - Eiron - Southeast 
Region Consortium.  
 
FŽO byla zastoupena v European Jewish Fund – EJF (Evropském židovském fondu), jehož úkolem je 
podporovat drobnější projekty evropských židovských obcí, zejména v oblasti vzdělávání.  
 
Stálým zahraničním partnerem FŽO byl dlouhodobě také The American Jewish Joint Distribution 
Committee (JDC nebo Joint), který v České republice podporoval vzdělávací a sociální programy 
židovských obcí, kulturní činnost přidružených organizací FŽO a židovských spolků apod. Přesto, že Joint 
své aktivity v ČR prakticky utlumil, podporuje nadále některé projekty, a to nejen v rámci židovské 
komunity. FŽO tak zůstává partnerem této organizace.  
 
Spolupráce se zastupitelskými úřady 
Zástupci FŽO byli v pravidelném kontaktu také v r. 2021 se zastupitelskými úřady mnoha zemí, zejména 
s velvyslanectvím USA, dále Slovenska, Německa, Rakouska, Maďarska, Polska, Francie, Itálie, 
Lucemburska, Nizozemí, Belgie, Ázerbájdžánu, Kanady, Rumunska, Slovinska, Argentiny, Kypru, 
Arménie a dalších zemí. Nejintenzivnější pracovní vztah má FŽO samozřejmě s velvyslanectvím Státu 
Izrael a jeho velvyslankyní Annou Azari.  
 
Předseda FŽO, tajemník a členové Prezidia, jakož i předsedové Židovských obcí a dalších židovských 
institucí jsou zváni na akce pořádané velvyslanectvím Státu Izrael nebo za jeho podpory, FŽO je 
pravidelně informována o situaci v Izraeli a podílí se na přípravě a organizaci významných návštěv 
(poslanců a poslankyň Knessetu, prezidenta aj.) a kulturních akcí. 
 
V roce 2021 probíhala i nadále výborná spolupráce s velvyslanectvím ČR v Izraeli, FŽO byla rovněž 
v pracovním kontaktu s velvyslanectvími České republiky v USA, v Německé spolkové republice  
a v Rakousku. 
   
FŽO nadále spolupracuje s Jewish Agency for Israel a s Židovským národním fondem (KKL).  
 
FŽO pravidelně konzultuje mnoho svých projektů s Ústredným zväzom Židovských náboženských obcí 
na Slovensku.  
 
FŽO dále spolupracuje s Zentralrat der Juden in Deutschland (Ústřední rada Židů v Německu), s jeho 
předsedou Josefem Schusterem a tajemníkem Danielem Botmannem. S nimi je FŽO v pracovním 
kontaktu, stejně jako i s obdobnými střechovými židovskými organizacemi  v dalších evropských 
zemích. 
 
Pravidelná jednání a společné akce se uskutečňují také ve spolupráci s německými nadacemi Konrad-
Adenauer-Stifftung, Friedrich-Ebert-Stifftung, Friedrich-Naumann-Stifftung, Heinrich-Böll Stifftung, 
jakož i s Goethe Institutem. FŽO se účastní i akcí Rakouského kulturního institutu.  
 
FŽO dlouhodobě spolupracuje s Mezinárodním křesťanským velvyslanectvím Jeruzalém (ICEJ), podílí se 
na každoroční akci „Kulturou proti antisemitismu“, která je zahájena pochodem proti antisemitismu.  
 
FŽO se též oficiálně účastní práce International Holocaust Rememberance Alliance (IHRA). 
 
 
 
 

http://www.europeanjewishfund.org/
http://www.jdc.org/
http://www.jdc.org/
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6. SPOLUPRÁCE S DOMÁCÍMI INSTITUCEMI 
 
Vláda České republiky 
FŽO se účastní pravidelných zasedání Rady vlády pro národnostní menšiny jako „stálý host“. Rada 
ustavila komisi pro práci s médii, která spolupracuje především s veřejnoprávním rozhlasem a televizí.   
 
Ministerstvo vnitra  
Na základě Memoranda o spolupráci při zajišťování bezpečnosti židovských institucí (měkkých cílů) 
mezi Ministerstvem vnitra České republiky, Policií České republiky a Hlavním městem Praha na jedné 
straně, a Federací židovských obcí v České republice, uzavřeného v roce 2016, byla vytvořena 
Bezpečnostní rada, ve které jsou zastoupeni všichni signatáři. Zástupce FŽO pravidelně konzultuje 
s příslušnými místy bezpečnostní situaci. 
 
Ministerstvo kultury 
FŽO  byla i nadále v pracovním styku s odborem církví a náboženských společností Ministerstva kultury, 
mimo to však konzultuje některé projekty s dalšími odbory, zejména s těmi, které se zabývají 
památkovou péčí. FŽO opět využila možnosti dotace na kulturní události církevních společností 
a požádala v říjnu jako každoročně o dotaci na vzpomínkovou akci Den památky obětí holocaustu 
a předcházení zločinům proti lidskosti, pořádanou v Hlavním sále Senátu.  
 
Česko-německý fond budoucnosti – Místa paměti 
Tajemník Tomáš Kraus působil i v roce 2021 na základě jmenování ministrem zahraničí v Diskusním fóru 
ČNFB, především v jeho pracovní skupině „Místa paměti“. Fond vydává vlastní výroční zprávy - 
http://fb.cz/aktuality/vyrocni-zpravy/. 
 
Centrum pro dokumentaci 
FŽO dlouhodobě spolupracuje s Centrem pro dokumentaci majetkových převodů kulturních statků 
obětí II. světové války, a to již od jeho založení, které proběhlo v souvislosti s výstupy Smíšené pracovní 
komise vlády a FŽO v roce 2000. Centrum bylo zařazeno jako samostatné pracoviště Akademie věd ČR, 
v.v.i., a posléze jako oddělení Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR. V souvislosti s transformací Akademie 
věd proběhla v r. 2013 i transformace Centra v samostatnou obecně prospěšnou společnost. Jejím 
zakladatelem je podle usnesení vlády Ministerstvo kultury. 
 
FŽO je zastoupena v její správní i dozorčí radě. Vedle činnosti, jíž se Centrum vždy zabývalo, což je 
historický a archivní výzkum, je součástí jeho činnosti i lustrace sbírek českých muzeí a galerií 
a restituční poradenství. Centrum vydává vlastní výroční zprávy - www.cdmp.cz.  

 
Ostatní instituce 
 
Památník Terezín 
FŽO spolupracuje s Památníkem průběžně na projektech, týkajících se historie a připomínky 
holocaustu, při organizování významných návštěv jednotlivců i skupin. Zástupci FŽO se pravidelně 
účastní květnové Terezínské tryzny.  
 
Česko-izraelská smíšená obchodní komora 
Tajemník Tomáš Kraus je dlouholetým členem komory, účastní se aktivně mnoha projektů a další 
činnosti a informuje pravidelně FŽO o jejích nejvýznamnějších akcích. Více informací na www.cisok.cz. 
 
Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze  
Na žádost HTF UK působil tajemník FŽO Tomáš Kraus i v roce 2021 v komisích pro rigorózní 
a doktorandská studia.  
 
 

http://evropský/
http://fb.cz/aktuality/vyrocni-zpravy/
http://www.cdmp.cz/index.php?lang=cs
http://www.cdmp.cz/index.php?lang=cs
http://www.cdmp.cz/
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Média 
Vedle prohlášení FŽO k různým tématům, která jsou uveřejňována prostřednictvím ČTK a hlavních 
deníků, spolupracují zástupci FŽO především s veřejnoprávní televizí a veřejnoprávním rozhlasem. 
Předseda i tajemník jsou zváni do pravidelných vysílání (Události a komentáře, Radiožurnál, Doteky víry 
apod., T. Kraus rovněž poskytoval rozhovory a komentoval různá témata pro zahraniční média 
(Německo, USA, Velká Británie, Itálie, Francie aj.).   
 

7. POLITICKÉ, KULTURNÍ AKCE 
 

Den památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti v Senátu PČR 
 
V lednu 2021 uspořádala FŽO 
a Nadační fond obětem 
holocaustu ve spolupráci 
s Kanceláří Senátu ČR 
tradiční pamětní setkání 
a koncert u příležitosti Dne 
památky obětí holocaustu 
a předcházení zločinům proti 
lidskosti v prostorách 
Valdštejnského paláce 
v Praze. Vzpomínkový akt se 
konal pod záštitou předsedy 
Senátu Miloše Vystrčila a za 
laskavé finanční podpory 
Ministerstva kultury ČR. 
S ohledem na krizové 

opatření Vlády ČR se pietní shromáždění konalo bez účasti veřejnosti, bylo pouze živě přenášeno 
Českou televizí na programu ČT24. 
 
Předseda Senátu Miloš Vystrčil ve svém úvodním projevu připomněl, že Česká republika ustanovila 27. 
leden jako den připomínky obětí holocaustu v roce 2004, o rok dříve než Valné shromáždění Organizace 
spojených národů, ale i tak až 59 let po konci 2. světové války. Projevy dále pronesli předseda 
Poslanecké sněmovny Radek Vondráček, přeživší holocaustu Michaela Vidláková, zástupce romské 
komunity Čeněk Růžička.  
 
V závěrečném projevu předseda Federace židovských obcí Petr Papoušek připomněl, že právě před 
rokem zazněl na tomto shromáždění apel k tomu, aby byl přijat zákon, který by zamezil komerčnímu 
zneužívání nacistických symbolů. To se v těchto dnech stalo. 
 
V hudební části vystoupili David Dorůžka, Robert Fischmann a Martin Novák, kteří m. j. přednesli 
skladbu Gideona Kleina zavražděného v době holocaustu. 
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# WeRemember 
V lednu jsme se připojili 
k celosvětové kampani 
WeRemember, jejímž 
organizátorem je Světový židovský 
kongres. Kampaň je připomínkou 
k Mezinárodnímu dni památky 
obětí holocaustu a snaží se využít 
sílu digitálních médií k šíření 
znalostí a povědomí o holocaustu, a 
přitom předávat ponaučení 
mladým generacím, aby se 
zabránilo budoucím genocidám. 
 

 
 

 

 
Červená středa 
2. listopadu 2021 pořádala Česká 
biskupská konference spolu 
s Ekumenickou radou církví v ČR 
a Federací židovských obcí v ČR 
Červeno středu (#RedWednesday), 
celostátní kampaň na podporu 
pronásledovaných pro víru 
a svobodu. Červeným světlem byly 
nasvíceny některé veřejné budovy, 
na pronásledované se pamatovalo i 
při bohoslužbách, modlitbách, 
přednáškách, školních programech 
či happeninzích s červenými 
svíčkami v různých částech 
republiky.  
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Antisemitismus a bezpečnost 
Agendě antisemitismu a bezpečnosti se FŽO věnuje 
dlouhodobě. Vydali jsme Výroční zprávu o projevech 
antisemitismu v České republice, která přináší souhrnné 
informace o projevech antisemitismu v České republice 
v roce 2020. I když tato zpráva, obdobně jako policejní 
statistiky, vykazuje relativně nízký počet zaregistrovaných 
incidentů v ČR, fenomén je stále rozšířený i zde. Stejně 
jako v okolních státech je hlavním zdrojem šíření 
antisemitismu a podněcování k nenávisti internet.  
V lednu 2019 bylo Parlamentem ČR přijato usnesení 
vycházejícího z právně nezávazné pracovní definice 
antisemitismu, kterou vypracovala IHRA. Výroční zpráva o 
projevech antisemitismu je dostupná na webu FŽO 
www.fzo.cz 
 
 
 
 
 

 
 
 

8. NÁBOŽENSKÁ ČINNOST 
 
Pandemie onemocnění Covid-19 zasáhla zásadním způsobem do všech oblastí fungování Federace 
židovských obcí. Stejně jako mnoho jiných organizací po celém světě, reagovala FŽO na opatření 
související s koronavirem a většinu svých, i náboženských, aktivit přesunula do on-line prostředí.  
 
Židovské svátky 
Vrchní zemský rabín a kantor FŽO zabezpečují veškeré náboženské aktivity FŽO. Sekretariát FŽO 
zajišťoval jako každoročně dovoz macesů na svátky Pesach a objednávky Arba minim na svátky Sukot 
z Izraele pro mimopražské židovské obce i pro některé přidružené organizace (Bejt Simcha aj.). 
 
Škola kantorského zpěvu 
Škola kantorského zpěvu a četby bible Matan Shira pro nové kantory (The Cantorial School for Prayer-
Leaders and Bible-Readers) byla založena při FŽO v ČR v roce 2007.  Instruktorem a učitelem 
kantorského zpěvu je od jejího založení rabín Maichael Dushinsky, absolvent Tel Aviv Cantorial Institute 
(Chief-Cantor Maestro Naftali Herstik). Rabín Dushinsky spolupracuje úzce s Evropskou asociací 
kantorů v Londýně, Manchesteru, Leedsu a Budapešti.  
 
Předměty a obory výuky Matan Shira: kantorský zpěv, modlitby, texty Nusach, halacha, zvyky 
Minhagim, čtení Tóry, Haftarah, Megillot; příprava na bar-micva; troubení na šofar; zkoušky kandidátů 
na kantory pro ČR a Slovensko. Rabín Dushinsky poskytuje vyučování přes skype pro zahraniční 
studenty z Německa, Španělska, Izraele, Litvy, Slovenska ad. 
 

http://www.fzo.cz/
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Od května 2020 pořádáme každotýdenní online dvar tora 
vrchního zemského rabína K. E. Sidona k aktuální paraše. 
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9. VÝZNAMNÉ ZAHRANIČNÍ NÁVŠTĚVY 
 
Rok 2021 byl významně ovlivněn protipandemickými opatřeními a zahraniční návštěvy byly velmi omezené. 
 

V červenci nás navštívila bavorská delegace s ministryní pro 
evropské záležitosti a mezinárodní vztahy Melanií Huml. 
Společně s tajemníkem FŽO Tomášem Krausem navštívila 
Pinkasovu synagogu, Starý židovský hřbitov a Staronovou 
synagogu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

10.  PROJEKTY FŽO 
 

I PROJEKT SOCIÁLNÍ PÉČE CLAIMS CONFERENCE 
 
Poskytování sociálních služeb židovským obětem 

nacistické perzekuce podporují granty Conference 

on Jewish Material Claims Against Germany, Inc. 

se sídlem v New Yorku, USA (CC). Výhradním 

příjemcem a administrátorem sociálních grantů Claims Conference v České republice byla i v roce 2021 

Federace židovských obcí v ČR. Díky těmto finančním prostředkům a ve spolupráci s ostatními 

židovskými obcemi se FŽO snaží v maximální možné míře zajistit spokojený život v domácím prostředí 

přeživším holocaustu z celé České republiky. Péče o přeživší byla i v roce 2021 výrazně poznamenána 

celosvětovou pandemií koronaviru covid-19 a tak se i částečně proměnil tok finančních prostředků ze 

strany CC.  

V roce 2021 poskytla FŽO přeživším v České republice prostřednictvím sociálního grantu GG23 Claims 

Conference finanční pomoc pro péči v domácím prostředí, na náhradu léků, nezbytných lékařských 

vyšetření a zákroků nehrazených zdravotní pojišťovnou a na naléhavou pomoc ve výši 1,734 milionu €. 

Téměř 77 % z celkové částky grantu bylo využito na osobní asistence a pečovatelské služby v domácím 

prostředí, úklidové služby, ergoterapii a domácí rehabilitace. Zbylá část grantu byla určena především 

na náhrady léků a lékařských vyšetření, dentální péči a pomůcky, kompenzační a zdravotní pomůcky, 

dopravu klientů k lékařům a dovoz obědů. Kvůli celosvětové pandemii koronaviru covid-19 byly 

uvolněny některé striktní podmínky grantu GG23 a díky této flexibilitě jsme mohli z grantu pořídit také 

nutné ochranné pomůcky (roušky, respirátory, desinfekci, ochranné obleky, antigenní testy) klientům 

i pracovníkům v přímé péči.  
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Prostřednictvím grantu FREAP2021 Claims Conference pak byly částečně hrazeny léky a ochranné 

pomůcky klientům a klientkám žijícím na trvalém pobytu v Domově sociální péče Hagibor a ostatních 

domovech seniorů v ČR.  

FŽO se také podařilo od CC získat mimořádný grant GG20V – covid fond ve výši 8 500€, který byl určený 

na uhrazení nákladů na odměny pěti zaměstnankyň sociálního oddělení ŽOP, které se výrazně podílely 

na organizaci a zajištění hladkého chodu očkování proti covidu oprávněných klientů CC ze všech 

regionů ČR.  

Poradní komise (HSAC) se z důvodu omezených možností pohybu a setkávání v roce 2021 scházela 

převážně distančně a pracovala ve tejném složení jako v minulých letech (tři zástupci FŽO, dva zástupci 

Židovské obce v Praze a pět zástupců Terezínské iniciativy). 

Pro klienty z mimopražských židovských obcí, kteří již nejsou schopni zůstávat přes pomoc asistentů 

v domácí péči, byly Federací židovských obcí zajištěny v Domově sociální péče Hagibor 4 lůžka. 

 

II PROJEKT LIMMUD 
 

Limmud ČR–SR je součástí sítě velmi úspěšných akcí podobného typu 
sdružených pod mezinárodní organizací Limmud International. Původně 
plánovaný tradiční jarní termín projektu jsme z důvodu pandemie C-19 
přesunuli na říjnový termín. Jde o akci, při nichž se na několik dní 
(vnašem případě 5) scházejí lidé nejrůznějšího židovského zázemí, 

přesvědčení, kulturních preferencí či náboženské praxe, aby společně trávili čas při přednáškách, 
dílnách, uměleckých produkcích nebo při společných židovských aktivitách rodičů a dětí. Základní 
filozofií Limmudu je vytváření otevřeného, nekonfliktního, inspirativního prostředí, které má být 
přístupné každému zájemci o židovské vzdělání, ve kterém se každý může učit a každý také může být 
učitelem. Celý Limmud organizují a realizují dobrovolníci. 
 
Na Limmudu byl, kromě programu pro dospělé, připraven i bohatý program pro děti. Madrichové 
několik týdnů usilovně pracovali, aby přenesli duch Limmudu i na nejmladší účastníky a ti se tak mohli 
těšit na hry, výlety do přírody, ale i peuly během nichž se dozvěděli mnohé o židovské rodině. Pro děti 
byl připraven i tradiční doprovodný šabatový program, na který se každoročně těší i dospělí. 
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III PROGRAMY PRO MLÁDEŽ 
 
V roce 2021 byl hlavní náplní manažera projektů pro děti a mládež rozvoj židovského vzdělávání a posilování 

židovské identity mladé generace židovské komunity a aktivní zapojení mládeže do komunitních aktivit. Letní 

program byl značně poznamenán pandemií COVID-19, tradiční letní mezinárodní tábor Szarvas, byl zrušen. 

Většina aktivit byla přesunuta do online prostředí. 

 

I nadále byly jádrem vzdělávacího programu 

projekty Hadracha a Teen Hadracha, zaměřené 

na neformální vzdělávání a osobní rozvoj 

madrichů, mladých leaderů a vzdělavatelů, kteří 

se soustředí na práci s dětmi a mládeží. 

Madrichové se podíleli na přípravě táborových 

programů, oslav svátků, šabatonů, výuce v rámci 

kroužků nebo třeba dětském programu 

v průběhu Limmudu.  

 

 

 

 

 

Druhého ročníku letního pobytového tábora 

Machanejnu pořádaného pod hlavičkou FŽO se 

zúčastnilo 51 táborníků ve věku 7-15 let 

a tradiční sestavu madrichů doplnilo 6 

praktikantů z projektu Teen Hadracha ve věku 

15-16 let. Společně jsme navštívili tábořiště 

Kotlářka v okresu Jindřichův Hradec, madrichové 

a praktikanti z programu Hadracha si pro děti 

připravili bohatý program inspirovaný tématem 

tábora „Kibuc“. Kromě zábavných peul, 

tematických výletů a barevného doprovodného 

programu se táborníci mohli těšit i na tradiční 

letní aktivity. 
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Federace židovských obcí pořádala také příměstské tábory 

v Praze a Olomouci, kterých se celkem účastnilo 25 dětí ve 

věku 7-14 let. Madrichové z projektu Hadracha se také 

účastnili příměstského tábora pořádaného Židovskou obcí 

Brno. 

 

V roce 2021 obohatil naši nabídku programů online kroužek 

Hatchala pro děti ve věku 7-12 let vedený madrichy 

z programu Hadracha a série programů cílených na 

teenagery ve věku 13-18 let pořádaných ve spolupráci 

s organizací BBYO. 

Všechny zmíněné programy jsou významně podporovány 

Ministerstvem školství a mládeže, Magistrátem hl. města 

Prahy, Joint Distibution Committee, Židovskou obcí v Praze, 

Nadačním fondem obětem holocaustu a individuálními dárci.   

  

 

IV DLOUHODOBÝ PROJEKT POSTUPNÉ REKONSTRUKCE, OBNOVY A 
ZACHOVÁNÍ ŽIDOVSKÝCH PAMÁTEK V MAJETKU FŽO NA ÚZEMÍ ČR 

 
V roce 2021 se uskutečnila v pořadí již 19. etapa dlouhodobého 
projektu FŽO v ČR, zaměřeného na záchranu, postupnou obnovu 
a údržbu rozsáhlého souboru vybraných židovských památek. Tento 
projekt se v souladu s předem stanovenými a schválenými pravidly 
týká především objektů, které se nacházejí v územní působnosti 

mimopražských židovských obcí, jsou v majetku FŽO a jejich obnova nemohla být z důvodu nedostatku 
financí prováděna dříve. Některé z nich jsou i přes provedení části záchranných prací stále ještě 
v nepříliš dobrém stavu.  
 
Stav židovských památek byl v určitých oblastech ČR (zejména v severních a západních Čechách) 
ovlivněn podstatně horší výchozí situací (násilné devastace způsobené nacisty, později vandaly, zloději 
a nezřídka i úřady) a velmi sporadickými a skromnými pokusy o údržbu a opravy. Památky, jejichž 
obnova je v rámci projektu od r. 2002 prováděna, vybraly jednotlivé židovské obce na základě svých 
dobrovolných rozhodnutí a pro usnadnění dalšího postupu je darovacími smlouvami vlastnicky 
převedly na FŽO. Do dnešního dne tak již bylo převzato 95 židovských hřbitovů, 10 synagog a 3 obecní 
domy. Převod některých dalších objektů je projednáván. Jedná se např. o hřbitovy ve vlastnictví měst, 
obcí, nebo subjektů zřizovaných státem. Organizací vlastních prací, jejich zajišťováním a vším 
potřebným co s tím souvisí, je podobně jako v případě objektů Židovské obce v Praze, pověřena a.s. 
Matana.  
 
Konkrétní program každoroční činnosti je vždy stanoven na základě priorit, mezi které patří především 
památková hodnota jednotlivých objektů, jejich ohroženost z hlediska současného stavebního stavu, 
riziko jeho dalšího zhoršování v případě odkládání záchranných prací, ohroženost vandalismem 
a samozřejmě také možnosti doplňkového financování z ostatních veřejných zdrojů (příspěvky 
z programů státní památkové péče, ostatní dary apod.).   
 
V roce 2021 byl na opravy památek ve vlastnictví FŽO, realizovaných prostřednictvím Matana a.s., získán 
finanční příspěvek Nadačního fondu obětem holocaustu ve výši 7.500 tis. Kč. K této sumě se podařilo z 
nejrůznějších dotací, grantů a ostatních příjmů přidat dalších 2 022tis. Kč, vlastní finanční podíl FŽO činil 60 
tis. Kč, příjmy z projektu 187 tis. Kč. Celková částka, využitá v r. 2021 v rámci projektu, tak nakonec dosáhla 
sumy ve výši 9.769 tis. Kč.     



 16 

 
Z větších akcí na území Moravy a Slezska je třeba jmenovat práce na těchto hřbitovech: 
Bučovice – kácení stromů, Dolní Lukavice – restaurování náhrobků a odstranění nevhodné vegetace, Hlučín 
– oprava náhrobků a odstranění nevhodné vegetace, Ivanovice – oprava hřbitovní zdi a odstranění nevhodné 
vegetace, Ivanovice - oprava zdi a odstranění nevhodné vegetace, Jihlava odstranění nevhodné vegetace, 
Loštice – oprava hřbitovní zdi a odstranění nevhodné vegetace, Moravský Krumlov – oprava ohradní zdi, 
restaurování náhrobků a odstranění nevhodné vegetace, Podivín – restaurování náhrobků, Pohořelice – 
restaurování náhrobků a odstranění nevhodné vegetace, Police u Jemnice -  oprava střešní krytiny obřadní 
síně, kacení suchých stromů a odstranění nevhodné vegetace, Prostějov oprava vstupní brány, oprava 
ohradní zdi regály do obřadní síně, odstranění nevhodné vegetace, Přerov - oprava ohradní zdi, odstranění 
nevhodné vegetace, Šafov - restaurování a konzervace náhrobků, odstranění nevhodné vegetace, Telč – 
oprava ohradní zdi, kácení stromů, Třešť - oprava ohradní zdi a odstranění nevhodné vegetace, Uherský Brod 
- kácení stromů a odstranění nevhodné vegetace,  
 
V Čechách k velkým akcím patřilo restaurování historicky cenných náhrobků na hřbitově v Horažďovicích, kde 
proběhla i oprava hrobnického domku i odstranění nevhodné vegetace, v Liběšicích u Žatce - restaurování 
náhrobků, Nečtiny – archeologický průzkum, oprava ohradní zdi a odstranění nevhodné vegetace, Radnice – 
restaurování náhrobků, zpracování plánu hřbitova a odstranění nevhodné vegetace, Roudnice – starý i nový 
hřbitov, kácení a výsadba stromů, odstranění nevhodné vegetace, Sušice – obnova ohradní zdi, zpracování 
pohřebního plánu, rizikové kácení stromů a odstranění nevhodné vegetace, Švihov – stavební průzkum 
a odstranění nevhodné vegetace, Telč – oprava ohradní zdi a kácení náletů, Terešov - zpracování plánu 
hřbitova, restaurování náhrobků a pořízení dokumentace restaurování,  
 
Kromě jmenovaných probíhala prakticky i na všech ostatních hřbitovech v majetku FŽO pravidelná údržba 
spočívající v sekání trávy, odstraňování odpadů, provedení zdravotních prořezu a drobných opravách atd.  
 
Pokud jde o budovy, byl zajišťován provoz synagog Revitalizace židovských památek - 10 hvězd. Jednalo 
o mzdové náklady průvodců a údržbářů, náklady na energie, vodu, telefony, internet a zabezpečení objektů.  
 
PATRIMONIUM PRO FUTURO – Cena Národního památkového ústavu za obnovu synagogy v Polici 
u Jemnice pro FŽO 
 
Dne 9. listopadu 2021 na slavnostním galavečeru v budově Nové scény Národního divadla byla FŽO udělena 
cena Národního památkového ústavu „Patrimonium pro futuro“ za celkovou obnovu a restaurování unikátní 
venkovské synagogy v Polici u Jemnice (okres Třebíč). 
 
Porota ocenila nejen citlivé provedení samotné obnovy, ale zejména její precizní vědecký způsob, reagující 
na průběžná zjištění a nálezy. Památka byla zároveň nominována na evropskou cenu za obnovu kulturního 
dědictví Europa Nostra. 
 
Synagoga v Polici u Jemnice z roku 1759 představuje jedinečný příklad venkovské barokní synagogy, jaký není 
jinde v České republice doložen či zachován. V průběhu 20. století nesloužila svému původnímu účelu 
a nakonec objekt v zapomnění chátral, díky čemuž přežil do dnešních dnů. 
 
Cena Národního památkového ústavu „Patrimonium pro futuro“ s podtitulem „Společenské ocenění příkladů 
dobré praxe“ je udělována generální ředitelkou NPÚ s cílem veřejně ocenit mimořádný přístup k obnově 
kulturního dědictví. Cena je udělována jednou ročně, a to vždy za předchozí kalendářní rok, v němž byla akce 
nebo její významná etapa realizována nebo dokončena. 
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Obnovená synagoga v Polici u Jemnice 
 

 
        Cenu za FŽO přebírají Jaroslav Klenovský a Květa Svobodová © NPÚ                                
 
 
 
 
        

     Cena Patrimonium pro futuro, autorem ocenění  
     pro vítěze je výtvarník Kurt Gebauer © NPÚ                                
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V PROJEKT REVITALIZACE ŽIDOVSKÝCH PAMÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE 
 

Dotace na projekt Revitalizace židovských 
památek v České republice, který Federace 
židovských obcí získala v rámci 
Integrovaného operačního programu 5.1, 
vypsaného Ministerstvem kultury ČR, 
umožnila vynaložit v letech 2010 – 2014 na 
vybrané památky v lokalitách Boskovice, 

Brandýs nad Labem, Březnice, Jičín, Krnov, Mikulov, Nová Cerekev, Plzeň, Polná a Úštěk částku 281 807 
893 Kč. Z toho 85 % pochází z Evropského fondu pro regionální rozvoj, 15 % z rozpočtu českého státu. 
 
Cílem projektu, který byl zahájen v roce 2010, byla rekonstrukce a zpřístupnění patnácti významných 
památkových objektů na území sedmi krajů a vznik sítě deseti oblastních center prezentace židovské 
kultury jako jedinečného kulturního dědictví na území České republiky.  
 
V červnu roku 2014 byla dokončena realizační fáze a všech 15 objektů v deseti lokalitách bylo pro 
veřejnost slavnostně otevřeno. Od července 2014 běžela provozní fáze projektu. Po skončení pětileté 
lhůty tzv. udržitelnosti bylo povinností Federace monitorovat příjmy projektu do uzavření programu 
Evropskou komisí. Předpokládaný termín byl konec roku 2021, v listopadu 2021 obdržela Federace 
židovských obcí v ČR závěrečné vyhodnocení akce od MMR s tím, že indikátory „Zvýšení počtu 
návštěvníků“ a „Počet zrekonstruovaných památek“ a ostatní parametry byly splněny. 
 
Od roku 2019 je projekt součástí Evropských židovských kulturních cest, projektu, který představuje 
originální celoevropský turistický produkt, který schvaluje a eviduje Rada Evropy. 
 
Návštěvnická sezona probíhala od května do října 2021. Návštěvnost objektů byla v roce 2021 
ovlivněna epidemiologickou situací v ČR, Přesto se podařilo dosáhnout celkové návštěvnosti bezmála 
27 231 osob, což bylo o 10 tisíc osob více než v předešlém roce. Šlo především o české turisty, ale i o 
návštěvníky koncertů, výstav, přednášek i bohoslužeb, které v synagogách probíhaly. Zahraniční 
návštěvníci chyběli zejména v lokalitách Mikulov, Ústěk, Plzeň a Krnov. Návštěvnost je pravidelně 
měsíčně monitorována tak, aby se daly včas zachytit a analyzovat případné problémy. 
 
Federace spolupracovala s místními partnery, kteří se v jednotlivých lokalitách podílí na realizaci 
udržitelnosti projektu, hradí částečné náklady a využívají rehabilitované židovské památky ke kulturním 
a vzdělávacím činnostem.  Jednalo se společnost Valdštejnovo muzeum, s.r.o. (židovská škola Jičín), 
Muzeum regionu Boskovicka (synagoga a židovský obecní dům Boskovice), Spolek u synagogy Krnov 
(synagoga Krnov), Město Polná (synagoga a rabínský dům Polná), Město Brandýs nad Labem - Stará 
Boleslav (synagoga a rabínský dům Brandýs), Městys Nová Cerekev (synagoga Nová Cerekev), NPÚ 
(Synagoga a rabínský dům Březnice) a ŽO Plzeň (synagoga a dům šámese v Plzni). Synagogu a rabínský 
dům v Úštěku provozuje FŽO bez partnera vlastním zaměstnancem. 
 
Jako naprosto zásadní se pro úspěšný provoz projektu jeví, kromě dobré spolupráce a stálého kontaktu 
s partnery v místě, propagace projektu jako celku.  
 
Chod projektu a komunikaci s partnery řídí manažerka projektu Květa Svobodová, pro technickou 
správu objektů byla rozšířena spolupráce FŽO s Matana, a.s. 
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Zápisy k výstavě Děvčata z pokoje 28 v Nové Cerekvi 
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11.  PŘEHLED HOSPODAŘENÍ FŽO 
 
Výdaje uvedené v rozpočtu Federace židovských obcí v ČR činily v roce 2021 celkem 76 694 tis. Kč 
(z toho: ústředí FŽO 6 111 tis. Kč, redakce Roš Chodeš 2 819 tis. Kč, rabinát 1 472 tis. Kč, ŽO a přidružené 
organizace 8 772 tis. Kč, projekt údržby památek 8 658 tis. Kč z dotací a darů, projekt Revitalizace 
židovských památek-provozní část 1 919 tis. Kč, rozdělení a koordinace grantů CC 43 035 tis. Kč, setkání 
ČR-SR Limmud 1 514 tis. Kč, programy pro židovské děti a mládež 853 tis. Kč a odd. bezpečnosti 1 541 
tis. Kč). Celkový konečný rozpočet k 31. 12. 2021 byl schválen Radou FŽO dne 22. 6. 2022. 
 
 
Rozvaha k 31. 12. 2021 v tis. Kč 
 
 
 
aktiva   
položka Text stav k 31.12.2021 

A. Dlouhodobý majetek 73 957 

A I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 6 160 

A II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem 297 803 

A III. Dlouhodobý finanční majetek celkem 496 

A IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem -230 502 

B. Krátkodobý majetek celkem 57 526 

B.I. Zásoby celkem 24 

B II.  Pohledávky celkem 5 710 

B.III. Krátkodobý finanční majetek celkem 51 112 

B.IV. Jiná aktiva celkem 680 

  Aktiva celkem 131 483 

   
pasiva   
položka Text stav k 31.12.2021 

A. Vlastní zdroje celkem 111 346 

A.I. Jmění celkem 98 719 

A.II. Výsledek hospodaření celkem 12 627 

B. Cizí zdroje celkem 20 137 

B.II. Dlouhodobé závazky celkem 0 

B.III. Krátkodobé závazky celkem 2 894 

B.IV. Jiná pasiva celkem 17 243 

  Pasiva celkem 131 483 
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Výsledovka k 31.12.2021 v tis.Kč 

   
položka text stav k 31.12.2021 

A. Náklady   

A.I. Spotřebované nákupy a služby celkem 12 753 

A.II. Změna stavu zásob 0 

A.III. Osobní náklady celkem 12 407 

A.IV. Daně a poplatky celkem 38 

A.V. Ostatní náklady celkem 48 533 

A.VI. Odpisy celkem 29 652 

A.VII. Poskytnuté příspěvky celkem 26 

A.VIII. Daň z příjmu 1 

  Náklady celkem 103 410 

   
B. Výnosy   

B.I. Provozní dotace  2 341 

B.II. Přijaté příspěvky  54 586 

B.III. Tržby za vlastní výkony a za zboží  1 579 

B.IV. Ostatní výnosy 47 205 

B.V. Tržby z prodeje majetku 20 

  Výnosy celkem 105 731 

C. Výsledek hospodaření před zdaněním 2 322 

D. Výsledek hospodaření po zdaněním 2 321 

 
 

VI DAR ŽIDOVSKÉHO MUZEA V PRAZE  
 
V roce 2020 obdržela Federace židovských obcí v ČR dar za účelem péče o židovské kulturní dědictví  
v celkové výši 13.050.000,- Kč. Dar je určen na dva roky čerpání 2020-2021. 
 
FŽO  použila dar v souladu se smlouvou na účely kulturní, vzdělávací, publikační a na náboženskou 
činnost, na opravy, údržbu a technické zhodnocení vlastního majetku, na podporu vzdělávání a na 
činnosti propagující židovskou pospolitost v Čechách a na Moravě v rámci České republiky i vůči 
zahraničí. Na základě rozhodnutí Rady FŽO byla celková částka rozdělena následujícím způsobem: 
 
5.550.000,- Kč bylo rozděleno mezi židovské obce  
 
1.200.000,- Kč bylo rozděleno mezi přidružené organizace FŽO 
 
6.300.000,- Kč bylo určeno na činnost FŽO 
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VII     PŘÍLOHA:  VÝROK AUDITORKY 
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SEKRETARIÁT FŽO V ČR 
 
Petr Papoušek – předseda FŽO a Židovské obce Olomouc 
Tomáš Kraus -  tajemník FŽO 
Květa Svobodová – vedoucí sekretariátu, manažerka projektu Revitalizace 
Tereza Kotláriková – projektová manažerka 
Gabriela Slezáková – ekonomka 
Dita Šnajdrová – koordinátorka grantů Claims Conference 
Zuzana Veselá – interní auditor Claims Conference 
Benjamin Hess – manažer projektů pro děti a mládež 
Alena Kopecká – archiv terezínských transportů 
 

RABINÁT  

 
Karol Efraim Sidon – vrchní zemský rabín 
David Maxa – progresivní rabín  
Michael Dushinsky – učitel kantorského zpěvu 
 
 

Za finanční podporu děkujeme organizacím: 
 
Zahraniční: 
American Jewish Joint Distribution Committee 
Claims Conference 
European Jewish Fund 
Joods Humanitair Fond 
Rothschild Foundation Hanadiv Europe 
World Jewish Congress 
 
České: 
Ministerstvo kultury ČR 
Nadace Židovské obce v Praze 
Nadační fond obětem holocaustu 
Židovská obec v Praze 
Židovské muzeum v Praze 
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KONTAKTNÍ INFORMACE  
 

Sídlo:  Maiselova 18, 110 00 Praha 1     
E-mail:  sekretariat@fzo.cz,  rabinat@kehilaprag.cz      
Web: www.fzo.cz    
Tel.:  224 800 824, 224 800 585   
Č. účtu: 1936511339/0800     
IČO:  00438341 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
©Federace židovských obcí v ČR, 2021 
Za poskytnuté fotografie děkujeme Karlu Cudlínovi, Mataně a.s. a jednotlivým oddělením FŽO 
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