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SLOVO PŘEDSEDY
Uplynulý rok 2004 byl rokem volebním. Byl rovněž rokem, kdy v největší židovské obci,
Židovské obci v Praze, probíhal spor o priority dalšího vývoje a jejího dalšího směřování. Větší část
roku tak prosakovaly problémy z pražské obce do orgánů Federace. Nově zvolenému vedení ŽOP
byla Shromážděním členů vyjádřena nedůvěra a někteří funkcionáři byli s okamžitou platností
odvoláni ze všech svých funkcí, včetně FŽO. To mělo přímý dopad na možnosti ustavení nových
orgánů FŽO. Rada FŽO odmítla možnost provést volby svého nového vedení bez účasti pražských
zástupců a rozhodla se odložit tento akt do doby, kdy se situace vyjasní a ŽOP oficiálně oznámí,
kdo ji bude v nové Radě zastupovat. To se stalo až na začátku tohoto roku a následně byly ustaveny
nové orgány včetně nového vedení Federace. Jsem přesvědčen o tom, že se Rada zachovala moudře
a její rozhodnutí vedlo k legitimnímu ustavení všech nezbytných orgánů, zajišťujících chod a další
rozvoj Federace židovských obcí v ČR.
Uplynulý rok byl mimořádný také tím, že se zásadním způsobem změnilo financování
Federace a jejích hlavních aktivit, ale také tím, že zcela nově byly vytvořeny podmínky, aby se
Federace podílela na financování potřeb jednotlivých Židovských obcí. Po dlouhých letech
rekonstrukcí, oprav a nezbytného rozvoje Židovského muzea v Praze došlo k tomu, že pro další
etapu již nebylo třeba čerpat vytvářené zdroje jen pro samotné muzeum. Podařilo se vytvořit model,
který umožní každoročně uvolnit dostatečnou sumu na to, aby bylo zajištěno fungování všech
aktivit Federace (redakce Roš Chodeš, zemského rabinátu atd.), ale také významným způsobem
podpořeny Židovské obce a další přidružení členové FŽO. Prostředky byly distribuovány sice až
v roce 2005, jedná se však o výsledky loňského úsilí. Hlavní zásluhu na tomto úspěchu má vedení
Židovského muzea, bez jehož velice kvalitní práce by tato možnost nebyla myslitelná.
V době, kdy píšu tyto řádky funguje již Federace standardně pod vedením nových orgánů a
já v tuto chvíli chci poděkovat všem spolupracovníkům i vedení jednotlivých obcí, kteří mne v době
ne právě snadné podporovali a na řešení vzniklých problémů spolupracovali. Chci rovněž
poblahopřát nově zvoleným funkcionářům a popřát jim vše nejlepší pro plnění úkolů, které před
Federací stojí.
PhDr. Jan Munk
V Praze v červnu 2005

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.

ORGÁNY FŽO V ROCE 2004
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. V období 2002 – 2004 měla Rada FŽO 46 členů.
Prezidium FŽO v období 2002 – 2004 tvořili:
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 2004 se uskutečnilo 10 zasedání Prezidia FŽO a 4 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.
INSTITUCE ZALOŽENÉ FŽO NEBO SE ZASTOUPENÍM FŽO
Nadační fond obětem holocaustu
V devítičlenné správní radě Nadačního fondu obětem holocaustu 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. V roce
2004 jej nahradil výkonný ředitel B´nai B´rith International Daniel Mariashin. Mimo tohoto
přímého zastoupení FŽO v orgánech NFOH se každého společného zasedání Správní a Dozorčí
rady účastní zástupce vedení FŽO. NFOH vydává výroční zprávy o své činnosti, které jsou veřejně
přístupné (www.fondholocaust.cz).
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
Židovských obcí a NFOH, financovanou převážně z dalších zdrojů. Nadační fond Zecher vydává
samostatné výroční zprávy.
Židovské muzeum v Praze
Židovské muzeum v Praze je zájmovým sdružením právnických osob, jehož zřizovateli jsou MK
ČR a FŽO. Ve Správní radě ŽMP působili dva zástupci FŽO, Jan Munk a Eva Lorencová. V
červnu 2004 pak byly Radou Federace židovských obcí v ČR zvoleni na další pětileté funkční
období Jan Munk a Jiří Daníček. Jmenovaní budou zastupovat FŽO ve správní radě Židovského
muzea v Praze ve funkčním období od 1.10.2004 do 30.9. 2009. V dozorčí radě bude za FŽO
nadále působit Ing. Veronika Braunová, a to rovněž do 30.9.2009. ŽMP vydává samostatné výroční
zprávy (www.jewishmuseum.cz).
Česká rada pro oběti nacismu
Zřizovateli nadačního fondu ČRON jsou Sdružení osvobozených politických vězňů, Svazu nuceně
nasazených a FŽO. V ČRON působí za FŽO jeden člen Správní rady (ing. Tomáš Jelínek) a jeden
člen Dozorčí rady (dr. Tomáš Kraus). Mimo to se další zástupci FŽO účastnili slavnostního předání
pamětní medaile ČRON spolkovému kancléři SRN Gerhardu Schröderovi během jeho návštěvy
v Praze. Tuto medaili rovněž předal ČRON spolkovému kancléři Rakouska Wolfgangovi

Schüsselovi ve Vídni a inicioval její předání dalším osobám, které se zasloužily o realizaci projektu
ve prospěch obětí nacismu. V loňském roce se ČRON podílel jakožto partnerská organizace na
přípravě závěrečné fáze finanční podpory obětem nacistické perzekuce z prostředků rakouského
Fondu smíření. ČRON vydává vlastní výroční zprávy.
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 na návrh FŽO jmenován i člen Koordinační rady diskusního
fóra ČNFB (dr.Tomáš Kraus), jehož funkční období v loňském roce skončilo. (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 ČSBS a FŽO, jejíž členové zajišťují ve spolupráci s Všeobecnou zdravotní
pojišťovnou a sekretariátem ČNFB pravidelnou výplatu příslušných finančních dávek obětem
nacismu, 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 a pokračují podle
harmonogramu.
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.
Rada pro národnostní menšiny
při Úřadu vlády ČR
Zástupce Federace židovských obcí je zván jako pozorovatel na veškerá jednání Rady.
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.

SPOLUPRÁCE SE ZAHRANIČNÍMI INSTITUCEMI
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. 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 zastupitelskými úřady USA, SRN, Francie, Itálie, Holandska a dalších
zemí. Nejintenzivnější pracovní vztah má FŽO samozřejmě s velvyslanectvím Státu Izrael.
Tajemník FŽO se pravidelně zúčastňuje všech akcí, které jsou pořádány velvyslanectvím nebo za
jeho podpory. Zástupci FŽO jsou velmi často dotazováni ze strany médií, aby komentovali situaci
v Izraeli. Děje se tak na stránkách tisku, v rozhlase a televizi. Pravidelná jednání a společné akce se
uskutečňují ve spolupráci s německými nadacemi Konrad-Adenauer-Stiftung, Friedrich-EbertStiftung, Friedrich-Naumann-Stiftung, Heinrich-Böll Stiftung, jakož i s Goethe Institutem. FŽO se
účastní i akcí Rakouského kulturního institutu. FŽO úzce spolupracuje také s Jewish Agency
(Sochnut) na mnoha programech a účastní se akcí České Společnosti přátel Izraele.
Z DOMÁCÍCH A ZAHRANIČNÍCH AKTIVIT
.
Restituce
a) nemovitý majetek
FŽO podnikla ještě několik kroků ve vyjednávání s vládou ČR o ukončení procesu vydávání
židovského nemovitého majetku. Bohužel však nebylo touto agendou ze strany vlády v roce 2004
pověřeno žádné ministerstvo, ani jiný orgán.
b) umělecké předměty a sbírky
ve spolupráci s Commission of Looted Art in Europe FŽO asistovala při jednáních s Moravským
muzeem v Brně o vrácení, prodeji a následném předání uměleckých děl ze sbírky dr. A. Feldmana.
Odškodnění pro obětí holocaustu
– IOM – asistence při získávání podkladů k žádostem
– jednání o „Ghetto Rente“
– jednání s vládou SRN o valorizaci příspěvku Claims Conference pro oběti holocaustu ze Střední
a Východní Evropy, FŽO upozorňovala na dvojí standardy ne všech možných mezinárodních
úrovních, včetně zahraničních médií. V ČR zjišťovala statistiku růstu cen u ČSÚ jako podklad
pro jednání CC
– distribuce finančních prostředků z Česko-německého fondu budoucnosti
– jednání s Ministerstvem obrany a Českou správou sociálního zabezpečení o nárocíh ukrývaných
osob
– jednání o nahrazení příspěvků pro nositele oprávnění podle zákona 255/1956 Sb. paušální
částkou (od r. 2006)
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. Média se v r. 2004 nejvíce
zajímala o krizi v Židovské obci v Praze.
Zástupce FŽO se pravidelně účastní Rad pro národnostní školství, vytváří posudky k dokumentům
MŠMT jménem FŽO, a zpracovává lektorské posudky učebnic.

Náboženské záležitosti
Rada FŽO na svém jednání dne 30. 6. 2004 potvrdila rabína Sidona ve funkci vrchního zemského
rabína. Na říjnovém zasedání pak Rada FŽO schválila záměr vytvoření vrchního zemského rabinátu
FŽO s jeho finančním zajištěním v rámci rozpočtu FŽO.
Činnost FŽO v oblasti sociální
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 bylo získání přehledu o stavu, potřebách a schopnostech
(vnitřních zdrojích) všech členů FŽO, tedy židovských obcí a přidružených organizací, a podpora
jejich vlastních programů (vzdělávacích, asistenčních, grantových apod.) v dalších letech.
FŽO se prozatím nezabývala činností v sociálně zdravotní oblasti systematicky, neboť ta je většinou
zajišťována jednotlivými židovskými obcemi, za finanční podpory NFOH. Snahou FŽO však bylo
rozšířit tento projekt do všech Židovských obcí.
Kulturní a politické aktivity
–

spoluúčast na organizaci vyhlášení 27. leden za Den památky obětí holocaustu a předcházení
zločinům proti lidskosti

–

Účast na Konferenci „Tolerance místo intolerance“ v Ústí nad Labem, zabývající se českoněmecko-židovským dědictvím

–

FŽO se společností Else-Lasker-Schüller, Goethe Institutem a Národní knihovnou ČR, za
finanční podpory Česko-německého fondu budoucnosti a pod záštitou H.D. Genschera, bývalého
ministra zahraničí SRN, pořádala tzv. Else-Lasker-Schüler Forum v Praze ve dnech 16.- 24.10.
pod názvem „Někdy toužím po Praze“. Šlo o akci mimořádného kulturního a společenského
významu (www.els.gesellschaft.wtal.de/pressespiegel/echo.html).

Významné zahraniční cesty
Únor
Brusel, inaugurace „Transatlantic Institute“, regionálního zastoupení American
Jewish Committee pro EU
Duben
Berlín, Konference OBSE o antisemitismu
Květen
Washington, výroční konference AJC a XI. Mezinárodní konference židovských
komunit;
Budapešť, valné shromáždění (GA) Evropské rady židovských obcí
Červen
Ulm, 95. Sněm německých katolíků (Deutsches Katholikentag), téma křesťané a židé
v nové Evropě
Listopad
Paříž, pravidelná konference exekutivy ECJC po ustavujících volbách v Budapešti;
Berlín, rozšířené zasedání výkonného výbor Evropského židovského kongresu
Prosinec
Frankfurt/M. - Claims Conference, vzpomínkové setkání u příležitosti úmrtí
ředitele CC, dr. K. Brožíka
Monitorování antisemitismu
-

zástupci FŽO byli členy oficiální delegace na konferenci OBSE v Berlíně
FŽO s dalšími českými židovskými institucemi založila „Forum proti antisemitismu“.

Péče o památky
V r. 2004 se podařilo uskutečnit další z meziročních etap dlouhodobého projektu FŽO, zaměřeného
na záchranu a postupnou obnovu rozsáhlého souboru vybraných židovských památek. Tento projekt
se v souladu s předem stanovenými pravidly týká především objektů, které se nacházejí v územní
působnosti mimopražských židovských obcí a jejichž obnova nemohla být z důvodu nedostatku
financí doposud ani zahájena. Do dnešního dne tak již bylo FŽO převzato 73 židovských hřbitovů,
10 synagog a 2 obecní domy. Organizací vlastních prací a jejich zajišťováním byla - podobně jako
v případě objektů Židovské obce v Praze - pověřena a.s. Matana.
Konkrétní program každoroční činnosti je stanovován na základě důležitých priorit, mezi které patří
především památková hodnota jednotlivých objektů a jejich ohroženost z hlediska současného
stavebního stavu, riziko dalšího zhoršování tohoto stavu v případě odkládání záchranných prací,
ohroženost vandalismem a samozřejmě také možnosti financování z ostatních veřejných zdrojů
(příspěvky z programů státní památkové péče apod.).
V roce 2004 směřovalo z prostředků NFOH na opravy památek ve vlastnictví FŽO celkem
3.200 tis. Kč a díky úsilí pracovníků správy budov a hřbitovů a.s. Matana se k této sumě podařilo
připojit z nejrůznějších dotací a grantů dalších 2.200 tis. Kč..
Významnější práce se uskutečnily celkem na 53 hřbitovech, 6 synagogách a 2 obecních domech,
přičemž k těm nejpodstatnějším patřilo dokončení celkové rekonstrukce synagogy v Dolních
Kounicích, zahájení úvodních etap prací souvisejících se záchranou synagog v Krnově a v Polici u
Jemnice, obecního domu v Úštěku, pokračování dílčích etap obnovy synagog v Úsově a Strážnici a
rabínského domu v Polné a pokračování obnovy židovských hřbitovů v Budyni nad Ohří,
Drahonicích, Jihlavě, Kojetíně, Kožlanech, Krnově, Prostějově, Radouni u Štětí, nového i starého
hřbitova v Roudnici nad Labem, Šumperku, Telči, Třešti, Úštěku, Znojmě a některých dalších. Na
většině hřbitovů samozřejmě zároveň probíhala základní celoroční údržba spočívající v ostraze,
drobných opravách a průběžném odstraňování nevhodné vegetace a odpadů.
Za počiny pozoruhodné pokud se týká architektury a uměleckého řemesla je třeba upozornit např.
na skutečnost, že po 15 letech nepřetržitě probíhajících oprav mohla být konečně slavnostně
otevřena a zpřístupněna veřejnosti synagoga v Dolních Kounicích (mimořádně cenná barokní
stavba vystavěná v letech 1652-6), z větší části byl odstraněn havarijní stav věží synagogy
v Krnově, byla dokončena oprava fasády synagogy v Úsově, pokračovala celková obnova
rabínského domu v Polné (průzkum a zajištění loni objevených, značně poškozených dekorativních
secco maleb v interiérech 1 patra, vzniklých zřejmě po rozsáhlém požáru v r. 1863), restaurování
historicky výjimečně cenných náhrobků na starém hřbitově v Roudnici nad Labem, dokončení
opravy a restaurování obřadní síně židovského hřbitova v Třešti aj.
Uvedené údaje opět zcela jasně a jednoznačně dokládají, že projekt FŽO v ČR je více než
smysluplný, úsporně a racionálně vedený a probíhá přesně dle původních předpokladů.

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ FŽO
Rozvaha k 31.12.2004 v tis. Kč
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
Dlouhodobý majetek
Dlouhodobý hmotný majetek celkem
Dlouhodobý finanční majetek celkem
Oprávky k dlouhodobému majetku celkem
Krátkodobý majetek celkem
Pohledávky celkem
Krátkodobý finanční majetek celkem
Jiná aktiva celkem
Aktiva celkem

stav k 31.12.2004
20 115
21 573
494
-1 952
5 257
208
4 833
216
25 372

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

stav k 31.12.2004
22 841
24 475
-1 634
2 531
47
610
1 874
25 372

Výsledovka k 31.12.2004 v tis.Kč
položka
A.
A.I.
A.II.
A.III.
A.IV.
A.V.
A.VI.
A.VII.

text
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.
B.IV.
B.V.
B.VI.
B.VII.

Výnosy
Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem
Ostatní výnosy celkem
Tržby z prodeje majetku
Přijaté příspěvky celkem
Provozní dotace celkem
Výnosy celkem
Výsledek hospodaření před zdaněním
Výsledek hospodaření po zdaněním

C.
D.

stav k 31.12.2004
509
7 336
4 487
21
9 022
473
85
21 933

1 344
381
4
8 133
11 162
21 024
-909
-909

Přehled č.2 k příloze účetní závěrky za rok 2004
Přehled dotací ze státního rozpočtu na rok 2004
na projekt rekonstrukce, obnovy a zachování židovských památek

objekt
Oprava synagogy v Dolních Kounicích:

poskytovatel
dotace MK ČR

celkem

částka v Kč
660 000,00
660 000,00

Přehled dotací a darů z rozpočtu územních samosprávních celků na rok
2004 na projekt rekonstrukce, obnovy a zachování židovských památek
objekt
Prostějov- žid.hřbitov:
Oprava synagogy v Polné:
Jihlava - žid.hřbitov
Oprava synagogy v Krnově:
Třešť- žid.hřbitov
Uherský Brod- žid.hřbitov

poskytovatel
dot.-měst.Prostějov
dot.-město Polná
dot.-města Jihlavy
dot.- města Krnov
dotace MSK
dot.- města Třěšť
dot. kraje Vysočina
dot.-města Uh.Brod

celkem

částka v Kč
150 000,00
60 000,00
80 000,00
80 000,00
340 000,00
18 763,00
46 626,00
10 000,00
785 389,00

Přehled dalších prostředků získaných v roce 2004
na projekt rekonstrukce, obnovy a zachování židovských památek
objekt
Projekt NFOH:
Telč- žid.hřbitov
Roudnice-starý hřbitov:
Oprava synagogy v Dolních Kounicích:
Synagoga v Úštěku:
Slatina-žid. hřbitov:
Oprava synagogy v Krnově:
Šumperk- žid.hřbitov
celkem

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

částka v Kč
3 200 000,00
30 000,00
65 000,00
244 442,86
9 000,00
6 240,80
200 000,00
200 000,00
3 954 683,66

Ilustrace 1: Interiér synagogy v Dolních Kounicích

Ilustrace 2: Roudnice nad Labem - starý židovský hřbitov

Ilustrace 3: Synagoga v Krnově
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