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SLOVO PŘEDSEDY
Přestože tato zpráva podává informace o aktivitách v uplynulém roce, je třeba se alespoň
v těchto úvodních řádcích vrátit trochu do minulosti. Je to totiž poprvé, co je takovýto
dokument předkládán veřejnosti. Považuji to za krok správným směrem. Zpráva tak přispěje
k daleko širšímu povědomí toho, co Federace dělá, jaké má poslání a jaké výsledky. Může být
i zdrojem oprávněné kritiky a také inspirací pro nápravu toho, co by bylo dobré změnit.

Již od počátku devadesátých let probíhá jednání o restitucích židovského majetku. Nebyl to
snadný úkol a můžeme-li dnes tento proces hodnotit jako velice úspěšný, je to proto, že
Federace postupovala zcela důsledně a tato důslednost se ukázala být správnou. Co se týká
bývalého majetku židovských obcí - s výjimkou Židovské obce v Brně, kde stát stále ještě
odmítá vydat dva požadované objekty - byla naprostá většina požadavků splněna a jednotlivé
objekty byly vráceny do rukou právoplatných majitelů. Některé položky z původního
seznamu ale již vráceny být nemohly. Buď byly předány obcím a městům, nebo byly
zprivatizovány nebo nemohly být vráceny z důvodů, které jsou uvedeny v zákoně. Jako
částečná náhrada za tyto majetky byla z iniciativy vlády uvolněna částka 300 milionů Kč,
která byla Fondem národního majetku vložena do Nadačního fondu obětem holocaustu, který
Federace zvláště pro tento účel vytvořila. Z těchto prostředků jsou dlouhodobě financovány tři
různé oblasti činností. První je obnova a postupná rekonstrukce většiny židovských památek
na území České republiky, především hřbitovů a synagog. S pomocí těchto prostředků je
financována také druhá oblast, kterou je obnovení a podpora života jednotlivých židovských
obcí, a to zejména v jejich sociálně-zdravotních a vzdělávacích programech. Konečně třetím
projektem je symbolická náhrada fyzickým osobám, kterým nemohly být z formálních
důvodů vráceny jejich majetky v České republice.

Poslední oblastí práce Federace, kterou chci zmínit v tomto úvodu, je úsilí zajistit pro bývalé
oběti nacistického bezpráví důstojné podmínky pro zbytek jejich života. Nejde jen o
odškodnění, ale o uznání tohoto příkoří, které bylo spácháno, o zajištění pomoci v případě
zdravotních problémů nebo poskytování sociální a psychologické podpory. V obecné rovině
však jde o nalezení pravdy o společnosti, ve které žijeme, určení skutečných potřeb
jednotlivých židovských obcí s cílem podpořit jednak snahu o důstojnou péči o naše staré
členy, především oběti Holocaustu, jednak o podporu úsilí o rozvoj jednotlivých komunit.
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Není úkolem úvodu k výroční zprávě být vyčerpávající. Není to možné a ani vhodné. Snažil
jsem se ukázat na ty úkoly, které byly v uplynulém období prioritní, a které především bylo
třeba řešit. V tomto roce proběhnou volby v jednotlivých obcích a na jejich základě vzniknou
i nové orgány Federace – Rada FŽO a Prezidium. Jejich prvním úkolem bude zhodnotit
dosavadní výsledky práce a stanovit priority dalšího období.

V Praze v květnu 2004

PhDr. Jan Munk
Předseda Federace židovských obcí v ČR

3

POSLÁNÍ FŽO
(ze Statutu)
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
tradičnímu nebo konzervativnímu 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.
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.
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Orgány FŽO v roce 2003
Nejvyšším orgánem FŽO je Rada FŽO, která rozhoduje o všech zásadních záležitostech.
Členy Rady FŽO jsou zástupci ŽO zvolení volebním shromážděním členů ŽO podle
stanoveného klíče a podle platného volebního řádu dané ŽO, a předsedové nebo pověření
zástupci přidružených organizací. V období 2002 – 2004 má Rada FŽO 46 členů.
Prezidium FŽO v období 2002 – 2004 tvoří:
předseda FŽO – PhDr.Jan Munk
místopředsedové FŽO – Jiří Daníček, Otto Herman, Michael Lichtenstein, PhDr. Leo Pavlát,
ing.Petr Weber
vrchní zemský rabín FŽO – Efraim Karol Sidon
tajemník FŽO – JUDr. Tomáš Kraus
V roce 2003 se uskutečnilo 10 zasedání Prezidia FŽO a 3 zasedání Rady FŽO.
Výkonný aparát FŽO měl 6 stálých zaměstnanců, (tajemník, vedoucí sekretariátu, asistentka,
ekonomka, 2 administrativní pracovnice, které zároveň pracují s kartotékou transportů).
Funkce předsedy je čestná.
Z DOMÁCÍCH AKTIVIT
Státní instituce
Vláda ČR
V roce 2003 proběhlo několik jednání s místopředsedou vlády JUDr.Pavlem Rychetským ve
věci restitucí židovského nemovitého majetku, které vyústilo ve vydání v pořadí třetího
nařízení vlády k zákonu č.212/2000 Sb. Podle tohoto nařízení bylo vydáno 13 nemovitostí
z majetku státu do majetku ŽO v Praze, ŽO Teplice, ŽO Brno a FŽO.
Pokud jde o navracení uměleckých předmětů, pokračovala FŽO ve spolupráci s Commission
for Looted Art in Europe v jednáních o vydání Feldmanových sbírek z majetku Moravské
galerie a Moravského zemského archivu v Brně a dalších obrazů z majetku Národní galerie
právoplatným dědicům.
FŽO se obrátila na premiéra se žádostí o projednání možností dokončení procesu navrácení
židovského majetku i poté, co skončila práci Smíšená pracovní komise, a to jak majetku
židovských obcí a spolků, tak majetku fyzických osob. Agendou byl pověřen vicepremiér Petr
Mareš. V závěru roku 2003 proběhla jednání o možnostech rozšíření okruhu oprávněných
osob projektu NFOH pro fyzické osoby s poradcem premiéra Janem Jestřábem a se zástupci
Ministerstva zahraničních věcí ČR.
Ministerstvo kultury ČR
FŽO byla konzultována při projednávání návrhu novely zákona o svobodě náboženského
vyznání a postavení církví. FŽO dlouhodobě spolupracuje s odborem církví a náboženských
společností MK ČR.
Zástupci FŽO pracují v komisích pro hodnocení projektů náboženských a náboženskokulturních aktivit občanských sdružení a pro výběr kulturních aktivit církví a náboženských
společností, které každoročně přidělují dotace MK ČR.
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Ministerstvo zahraničních věcí ČR
V rámci činnosti Diskusního fóra proběhlo několik jednání ve věcech česko-německých
vztahů na půdě MZV. FŽO je zároveň s ministerstvem v pracovním styku ve věci židovského
majetku.
Zástupci FŽO byli přizváni jako členové delegace MZV k účasti na konferenci Organizace
pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OSCE) o antisemitismu, která se konala v červnu 2003
ve Vídni.
Ministerstvo financí ČR
Sekretariát FŽO připravoval podklady pro majetkový odbor MF pro vydání židovského
majetku podle zákona 212/2000 Sb. a dlouhodobě spolupracuje zejména s odborem restitucí
MF.
Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy ČR
Zástupce FŽO (dr.Leo Pavlát) pracuje v Radě pro národnosti MŠMT, vypracovává odborné
posudky publikací navrhovaných pro výuku, přičemž dbá na zastoupení židovské tématiky a
její správné zpracování v těchto textech.
Ministerstvo vnitra ČR
Federace se aktivně účastnila jednání o vydání synagogy v Lounech Okresním archivem a
jeho nadřízeným orgánem MV ČR (nám. ing. V. Zeman) Židovské obci Teplice. Zároveň
projednávala vydání synagogy ve Slaném, kde je rovněž umístěn archiv, Židovské obci
v Praze. S orgány MV a Policie ČR bylo projednáno i vydání synagogy v Telči Federaci
židovských obcí. V rámci přípravy nařízení vlády k zákonu 212/2000 Sb. bylo s MV
projednáváno vydání tenisových kurtů, užívaných Policií ČR, v Brně.
Rada pro národnosti
Rozhodnutím Rady FŽO se Federace nepřihlásila ke statutu národnostní menšiny,
v oficiálních vládních dokumentech, zabývajících se tematikou menšin, je tato skutečnost
reflektována. Zástupce FŽO (dr. Tomáš Kraus) je však pravidelně zván k účasti na jednání
Rady pro národnosti jako host.
Instituce, založené FŽO nebo se zastoupením FŽO
Nadační fond obětem holocaustu
V devítičlenné správní radě NFOH působí 5 zástupců Federace, včetně rabína Andrew
Bakera, ředitele zahraničních vztahů American Jewish Committee. V Dozorčí radě NFOH má
FŽO dva zástupce, z nichž jeden - dr. Avi Beker - byl nominován na návrh dalšího
zahraničního partnera Federace, The World Jewish Restitution Organization.
Mimo to se každého společného zasedání Správní a Dozorčí rady NFOH účastní zástupce
vedení FŽO.
K činnosti NFOH jsou k dispozici výroční zprávy (www.fondholocaust.cz) a zmiňuje se o
něm předseda FŽO ve svém úvodu (viz výše).
Nadační fond Zecher na záchranu židovských památek
FŽO je zřizovatelem fondu, který se zabývá rekonstrukcí některých židovských památek,
které původně nebyly v majetku židovských obcí ani FŽO. Jedná se tak o doplňkovou činnost
k aktivitám NFOH, financovanou převážně z dalších zdrojů. Nadační fond Zecher vydává
samostatné výroční zprávy.
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Židovské muzeum v Praze
Ve Správní radě ŽMP působí dva zástupci FŽO, Jan Munk a Eva Lorencová. ŽMP vydává
samostatné výroční zprávy (viz www.jewishmuseum.cz).
Česká rada pro oběti nacismu
V ČRON působí jeden člen Správní rady (Tomáš Jelínek) a jeden člen Dozorčí rady (Tomáš
Kraus). ČRON vydává vlastní výroční zprávy.
Zástupci FŽO se účastnili slavnostního předání pamětní medaile ČRON spolkovému kancléři
SRN Gerhardu Schröderovi během jeho návštěvy v Praze. Tuto medaili rovněž předali
spolkovému kancléři Rakouska Wolfgangovi Schüsselovi ve Vídni.
Česko-německý fond budoucnosti
FŽO nominovala svého zástupce do Správní rady ČNFB, která je jmenována ministry
zahraničí ČR a SRN (dr.Miloš Pojar). Mimo to byl za FŽO jmenován i člen Koordinační rady
diskusního fóra ČNFB (dr.Tomáš Kraus). (Viz www.fondbudoucnosti.cz)
Koordinační komise Českého svazu bojovníku za svobodu a Federace židovských obcí v ČR
Po podepsání Česko-německé deklarace byl založen ČNFB (viz výše), jehož prvním a
zásadním projektem byla humanitární pomoc obětem nacistické persekuce. Realizace byla
svěřena Koordinační komisi Českého svazu bojovníků za svobodu a FŽO, jejíž členové
zajišťují ve spolupráci s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou a sekretariátem ČNFB
pravidelnou výplatu příslušných finančních dávek, a to až do roku 2007. Koordinační komise
nemá formu právnické osoby. V druhé polovině roku 2003 se jí dotkl rozpor, který nastal
v rámci ČSBS, resp. při rozštěpení Sdružení politických vězňů a pozůstalých. Výplaty dávek
obětem nacismu však nebyly ohroženy.
Nakladatelství Sefer
FŽO je zakladatelem nakladatelství Sefer, které má formu s.r.o. a vydává a rozšiřuje
neperiodické publikace, zaměřené na židovskou tematiku. Samostatná výroční zpráva je
k dispozici.
Další instituce
Ekumenická rada církví
FŽO byla přizvána v r.1992 k účasti na jednání ERC ve formě pozorovatele. Tento statut si
FŽO zachovala dodnes a je pravidelně informována o práci ERC.
Média
Zástupce FŽO je členem Rady pro národnostní vysílání Českého rozhlasu, FŽO byla v závěru
roku 2003 vyzvána ke spolupráci na pořadu České televize, Studia Ostrava „Babylón“,
zaměřeným na problematiku menšin.
Zástupci FŽO mimo to komentují nejrůznější témata, týkající se židovské komunity,
v televizi, rozhlase a v tisku, a to nejen v domácích médiích, ale i zahraničních (Jewish
Telegraphic Agency, ARD, mdr apod.).
Činnost FŽO v oblasti náboženské
Spolu s přijetím upraveného Statutu FŽO, který v rámci Federace rozšířil možnost
praktikování judaismu ortodoxního (tradičního) směru o směr konzervativní, vyvstala nutnost
zajistit pro zájemce z řad židovských obcí služby konzervativního rabína. Tato funkce byla po
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dohodě s Bejt Praha již dříve obsazena rabínem Ronaldem Hofbergem, Rada FŽO však
doporučila tento pracovní poměr zrušit, zejména kvůli jazykové bariéře, což se stalo v březnu
2003. FŽO proto v září vypsala konkurs na místo konzervativního rabína FŽO. Přesto, že byl
konkurs vyhlášen v mezinárodním měřítku, přihlásili se pouze dva kandidáti. Prezidium po
zvážení všech okolností nevybralo žádného z uchazečů a doporučilo židovským obcím, aby
v případě zájmu uzavřely pracovní smlouvy s kandidáty konkursu přímo. Rada vzala výsledek
konkursu na vědomí.
Činnost FŽO v oblasti sociální
FŽO se prozatím nezabývala činností v sociálně zdravotní oblasti systematicky, neboť ta je
většinou zajišťována jednotlivými židovskými obcemi. V tomto celkovém přehledu činností
je však pro pořádek třeba uvést následující:
* V roce 2003 vyplatila FŽO ze zvláštního účtu, na který zaslaly dary zahraniční organizace i
jednotlivci, poslední finanční příspěvky lidem postiženým povodní v roce 2002.
* Dva zástupci FŽO se jednou měsíčně účastní jednání Zdravotního fondu Claims Conference
a posuzují žádosti o úhradu zdravotních pomůcek a léků členů židovských obcí.
* FŽO ve spolupráci Nadačním fondem obětem holocaustu připravila Projekt mapování
potřeb židovských komunit v oblasti sociální, kulturní a vzdělávací. Práce na projektu byla
zahájena v září 2003 a ukončena v březnu 2004. Cílem je získání ucelené zprávy o stavu,
potřebách a schopnostech (vnitřních zdrojích) všech členů FŽO, tedy židovských a
přidružených organizací, a podpora jejich vlastních programů (vzdělávacích, asistenčních,
grantových apod.) v dalších letech.
Monitorování antisemitismu
Ve spolupráci s ŽO Praha a B´nai B´rith Renaissance FŽO získává a zpracovává podklady
pro monitorování antisemitismu a celkový monitoring médií.
Péče o památky
V roce 2004 bylo do majetku FŽO převedeno 22 nemovitostí. Celkem 72 nemovitostí (64
židovských hřbitovů, 6 synagog a 2 obecní domy) je svěřeno na základě komisionářské
smlouvy do správy a.s. MATANA a jejich rekonstrukce je financována zejména z nadačních
příspěvků Nadačního fondu obětem holocaustu (nadační příspěvek 3,6 mil. Kč v r.2003), dále
z dotací krajů a měst, případně účelových darů. Konkrétní roční program rekonstrukcí byl
stanoven na základě nejdůležitějších priorit, mezi něž patří především památková hodnota
jednotlivých objektů, jejich ohroženost z hlediska stavebního stavu, riziko zhoršení v případě
prodlení prací, ohroženost vandalismem a samozřejmě také celkové podmínky financování.
Představitelé FŽO vedli jednání se zástupci krajů, měst a obcí, týkající samotných převodů a
také dalšího využití nemovitostí (Krnov, Úštěk, Bečov). K některým památkám viz
dokumentace níže.
Významné zahraniční návštěvy
Zeev Jaroslavsky - bývalý primátor Los Angeles
Prof. Ernst Ludwig Ehrlich – B´nai B´rith Europe
Roman Polanski – režisér (setkání při premiéře filmu „Pianista“)
Alexander Brenner – předseda ŽNO Berlín
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Z AKTIVIT ZAHRANIČNÍCH
FŽO je kolektivním členem Evropského židovského kongresu (European Jewish Congress)
a tím i Světového židovského kongresu (World Jewish Congress), jakož i Evropské rady
židovských obcí (European Council of Jewish Communities). Zástupci FŽO se pravidelně
účastní zasedání těchto mezinárodních institucí, tajemník FŽO dr.Kraus je dlouholetým
členem exekutivy ECJC.
Stálým zahraničním partnerem FŽO je mezinárodní organizace The American Jewish Joint
Distribution Committee (JDC nebo Joint), která v České republice podporuje vzdělávací a
sociální programy židovských obcí a angažuje se i v pomoci mimo rámec židovské komunity.
V roce 2003 např. věnovala významný dar základní škole Molákova v Praze Karlíně, která
byla zasažena povodněmi, poskytla také dar Památníku Terezín a městu Terezín na odstranění
některých povodňových škod.
Na základě asociační dohody dále FŽO úzce spolupracuje s American Jewish Committee
(Americký židovský výbor), jehož zástupce rabín Andrew Baker se aktivně účastnil práce
Smíšené pracovní komise a působí i nadále v NFOH.
FŽO pravidelně konzultuje otázky odškodnění a možnosti využití některých fondů se zástupci
Claims Conference, a to jak s kanceláří v New Yorku, tak se zastoupením ve Frankurtu n.M.
FŽO provozuje pražskou kancelář Claims Conference, která zajišťuje evidenci osob,
pobírajících podporu z prostředků Claims Conference, a slouží jako konzultační místo pro
další nároky těchto osob.
Zástupci FŽO (dr. T. Kraus a ing.Gärtner) působí ve Správní radě slovenské Nadace EZRA,
která vznikla v souvislosti s vrácením části slovenského židovského zlata, uloženého v Státní
bance Československé a posléze v České národní bance. Nadace Ezra vydává vlastní výroční
zprávy, které jsou k dispozici.
Zástupce FŽO se účastní rovněž práce Alokační komise ÚZ ŽNO na Slovensku. Alokační
komise je poradním orgánem, který doporučuje rozdělení finančních prostředků, získaných
od Slovenské republiky za obdobným účelem a v obdobném modelu jako NFOH.
FŽO dále spolupracuje s Zentralrat der Juden in Deutschland (Ústřední rada Židů
v Německu) a obdobnými střechovými organizacemi v Evropě.
FŽO je také v pravidelném kontaktu s velvyslanectvím USA, SRN, Francie, Itálie, Holandska
a dalších zemí. Pravidelná jednání a společné akce se uskutečňují ve spolupráci s německými
nadacemi Konrad-Adenauer-Stiftung, Friedrich-Ebert-Stiftung, Friedrich-Naumann-Stiftung,
Heinrich-Böll Stiftung, jakož i s Goethe Institutem. FŽO se účastní i akcí Rakouského
kulturního institutu.

Izrael
FŽO je v pravidelném styku s velvyslanectvím Izraele, účastní se všech akcí, které jsou
pořádány. Zástupci FŽO jsou velmi často dotazováni ze strany médií, aby komentovali situaci
v Izraeli. Děje se tak na stránkách tisku, v rozhlase a televizi.
FŽO úzce spolupracuje také s Jewish Agency (Sochnut) na mnoha programech a účastní se
akcí České Společnosti přátel Izraele.
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Významné zahraniční cesty
(dr.Kraus, dr.Munk)
Únor
Květen
Červen
Září
Říjen
Listopad

Mnichov, výroční konference Česko-německého diskusního fóra
Washington, výroční konference AJC a X.Mezinárodní konference židovských
komunit
Víden, konference Organizace bezpečnosti a spolupráce v Evropě (OBSE)
o antisemitismu
Berlín, konference American Jewish Committee a Fridrich-Ebert-Stiftung
o transatlantické spolupráci
Istambul, zasedání exekutivy ECJC
Berlín, přednáška o české židovské komunitě,
pořádaná Konrad-Adenauer-Stiftung.
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PŘEHLED HOSPODAŘENÍ
Rozvaha k 31.12.2003
Aktiva
Položka
A.
A II.
A III.
A IV.
B.
B II.
B.III.
B.IV.

Pasiva
Položka
A.
A.I.
A.II.
B.
B.II.
B.III.
B.IV.

Text

Stav
k 31.12.2003
Dlouhodobý majetek
14 718 555
Dlouhodobý hmotný majetek celkem
15 794 518
Dlouhodobý finanční majetek celkem
494 000
Oprávky
k dlouhodobému
majetku -1 569 963
celkem
Krátkodobý majetek celkem
6 783 778
Pohledávky celkem
444 407
Krátkodobý finanční majetek celkem
6 035 935
Jiná aktiva celkem
303 436
Aktiva celkem
21 502 333

Text
Vlastní zdroje celkem
Jmění celkem
Výsledek hospodaření
Cizí zdroje celkem
Dlouhodobé závazky celkem
Krátkodobé závazky celkem
Jiná pasiva celkem
Pasiva celkem

Stav
k 31.12.2003
18 189 128
19 000 646
- 811 518
3 313 205
29 600
2 084 481
1 199 124
21 502 333

Výsledovka k 31. 12. 2003
Položka

Text

A.
A.I.
A.II.
A.III.
A.IV.
A.V.
A.VI.
A.VII.

Náklady
Spotřebované nákupy celkem
Služby celkem
Osobní náklady celkem
Daně a poplatky celkem
Ostatní náklady celkem
Odpisy celkem
Poskytnuté příspěvky celkem
Náklady celkem

B.
B.I.

Výnosy
Tržby za vlastní výkony a za zboží 1 282 746
celkem
Ostatní výnosy celkem
299 578

B.IV.

Stav
31.12.2003

k

499 426
6 564 225
4 522 183
36 084
7 636 595
338 279
67 130
19 663 922
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B.V.
B.VI.
B.VII.
C.
D.

Tržby z prodeje majetku
Přijaté příspěvky celkem
Provozní dotace celkem
Výnosy celkem
Výsledek hospodaření před zdaněním
Výsledek hospodaření po zdanění

162 000
9 343 993
10 000 032
21 088 349
1 424 427
1 424 427

Přehled dotací ze státního rozpočtu na rok 2003 na projekt rekonstrukce,
obnovy a zachování židovských památek
Objekt
Projekty zeleň na židovských hřbitovech:
Oprava synagogy v Polné:
Oprava synagogy v Dolních Kounicích:
Celkem

Poskytovatel
dotace MŽP ČR
dotace MK ČR
dotace MK ČR

částka v Kč
400 000,00
70 000,00
1 100 000,00
1 570 000,00

Přehled dotací a darů z rozpočtu územních samostatně-správních celků na rok 2003
na projekt rekonstrukce obnovy a zachování židovských památek
Objekt
Kojetín- žid.hřbitov:
Oprava synagogy v Polné:
Oprava synagogy v Dolních Kounicích:
Celkem

Poskytovatel
dar-město Kojetín
dot.-město Polná
dotace JMK

Částka v Kč
20 000,00
80 000,00
100 000,00
200 000,00

Přehled dalších prostředků získaných v roce 2003 na projekt rekonstrukce, obnovy a
zachování židovských památek
Objekt
Projekt NFOH:
Projekty zeleň:
Roudnice-starý hřbitov:
Roudnice-nový hřbitov:
Synagoga v Úštěku:
Radouň-žid. Hřbitov:
Oprava synagog v Úštěku a Polné:
Celkem

zdroj
nadační příspěvek
dar
odvod sázk.kancel.
dary
dar a vstupné
dar
dary

Částka v Kč
3 600 000,00
100 000,00
50 000,00
237 754,50
8 789,00
20 000,00
677 565,00
4 694 108,50
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Synagoga v Úštěku

Synagoga v Dolních Kounicích

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Sídlo: Maiselova 18, 100 00 Praha 1
Tel.: 224 800 824, 224 800 585
Fax: 224 810 912
E-mail: sekretariat@fzo.cz
http: www.fzo.cz
Č. účtu: 1936511339/0800
IĆO: 00438341
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