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POSLÁNÍ FŽO
(ze Statutu 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.

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
(2012-2016).
Užší vedení tvoří předseda FŽO, vrchní zemský rabín, tajemník FŽO a 7
místopředsedů (Prezidium FŽO – viz dále). Kontrolní činností se zabývá Revizní
komise FŽO.
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Při FŽO působí vrchní zemský rabinát. V roce 2015 v něm pracovali: vrchní zemský
rabín (do září 2015 z osobních důvodů na dlouhodobé neplacené dovolené), kantor a
mašgiach, kantor-učitel a sekretářka.
Výkonný aparát FŽO měl v roce 2015 osm stálých zaměstnanců - tajemníka, vedoucí
sekretariátu, asistentku, ekonomku a administrativní pracovnici, která zároveň
pracovala s kartotékou deportovaných osob z období šoa. (Od října 2014 byla funkce
administrativní pracovnice zrušena a nahrazena pozicí koordinátorky pro práci s dětmi
a mládeží, která zastává i administrativní práce a práci s kartotékou.) Dále se aparát
skládal z koordinátorky grantů Claims Conference, správkyně rekreačního střediska
Krchleby, a manažerky projektu Revitalizace židovských památek.
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 (jeden na půl úvazku) a administrativní pracovnice, která zároveň zajišťuje
výtvarné řešení časopisu.
FŽO pokračovala v roce 2015 v provozování Židovského tiskového a informačního
servisu (ZTIS). Jeho posláním je přinášet aktuální a objektivní informace týkající se
Židů v ČR i jinde ve světě, zejména v Izraeli, a nabídnout těm, kteří s touto tématikou
pracují nebo se o ni zajímají, důležitá a zajímavá fakta o událostech, zasazených do
širšího kontextu, jenž občas běžné agenturní zprávy postrádají. Zpracování servisu
zajišťují dva zaměstnanci na poloviční úvazek.
ORGÁNY A JEJICH ČINNOST
Rada FŽO
Vedle běžných témat Rada FŽO projednávala rozdělení daru Židovského muzea v Praze
a rozpočet FŽO, zabývala se problematikou dluhu ŽO Ústí nad Labem, pokračováním
projektu Revitalizace židovských památek, ad.
Prezidium FŽO
Prezidium FŽO na základě voleb z prosince 2012 pracovalo v tomto složení:
předseda:
místopředsedové:
vrchní zemský rabín:
tajemník:

Ing. Petr Papoušek
Jiří Daníček, Eva Fantová, Peter Györi, RNDr. Michal Hron,
Michael Lichtenstein, Jiří Löwy a Taťána Pelíšková
Karol Efraim Sidon
JUDr. Tomáš Kraus

Jako host se jednání Prezidia pravidelně účastní předseda Revizní komise FŽO Jiří Süss.
V roce 2015 se uskutečnilo 6 řádných zasedání Prezidia FŽO. Prezidium se zabývalo
přípravami Rady a uskutečňováním jejích závěrů. Vedle témat, kterými se zabývala
Rada (viz výše), věnovalo Prezidium pozornost i otázkám projevů antisemitismu a
bezpečnosti, přípravě projektů, zejména projektu Revitalizace židovských památek
v České republice I a II, náboženským a 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
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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.
INSTITUCE ZALOŽENÉ FŽO NEBO SE ZASTOUPENÍM FŽO
Židovské muzeum v Praze
Židovské muzeum v Praze je sdružením právnických osob, jehož zřizovateli jsou FŽO
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
(www.fondholocaust.cz).
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).
SPOLUPRÁCE FŽO SE ZAHRANIČNÍMI INSTITUCEMI
Na základě asociační dohody FŽO nadále úzce spolupracuje s Americkým židovským
výborem (American Jewish Committee – AJC), zejména s jeho ředitelem pro
mezinárodní záležitosti rabínem Andrew Bakerem, který byl jmenován do funkce
velvyslance OBSE pro otázky antisemitismu. AJC otevřel i vlastní kanceláře v Evropě –
v Berlíně (kde již dlouhodobě působí kancelář pod vedením Deidre Bergerové),
v Bruselu a také v Paříži. Se všemi pobočkami je FŽO v průběžném styku.
FŽO je členem Světového židovského kongresu (World Jewish Congress – WJC).
V roce 2014 byly změněny stanovy WJC a pět míst v exekutivě připadlo zástupci
malých a středně velkých židovských obcí. Na toto místo byla ve volbách v Budapešti
v r. 2014 zvolena FŽO, zastoupená předsedou Petrem Papouškem. WJC je střechovou
organizací pro vrcholové židovské instituce, působící v jednotlivých kontinentech.
Evropa je zastoupena Evropským židovským kongresem (European Jewish Congress
– EJC), jehož je FŽO členem. Od roku 2009 působí ve výkonném výboru EJC tajemník
FŽO Tomáš Kraus.
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FŽO je dále zastoupena Petrem Papouškem v Evropském židovském fondu (European
Jewish Fund – EJF), 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 výrazně
utlumil, podporuje nadále některé zásadní projekty, a to nejen v rámci židovské
komunity. FŽO tak zůstává partnerem této organizace.
Zástupci FŽO byli v pravidelném kontaktu také v r. 2015 s velvyslancem USA v ČR
Andrew Schapiro a jeho manželkou Tamar Newberger. Dále je FŽO v pravidelném
kontaktu se zastupitelskými úřady především Slovenska, ale také Německa, Rakouska,
Maďarska, Polska, Francie, Itálie, Lucemburska, Nizozemí, Belgie, Ázerbájdžánu,
Kanady, Rumunska, Slovinska, Argentiny, Kypru a dalších zemí.
Nejintenzivnější pracovní vztah má FŽO samozřejmě s velvyslanectvím Státu Izrael a
jeho velvyslancem Gary Korenem. Předseda FŽO, tajemník a členové Prezidia, jakož
i předsedové Židovských obcí a dalších židovských institucí jsou zváni na akce
pořádané velvyslanectvím nebo za jeho podpory, FŽO je pravidelně informována o
situaci v Izraeli a podílí se na přípravě a organizaci významných návštěv a kulturních
akcí.
Velvyslankyně J.E. Michéle Pranchére Tomassini uspořádala jako součást
doprovodného programu k předsednictví Lucemburska v EU přednášku T. Krause o
historii a současnosti české židovské komunity, které se zúčastnilo několik desítek
diplomatů, působících v ČR.
V roce 2015 probíhala i nadále výborná spolupráce s velvyslanectvím ČR v Izraeli, zejména
s velvyslancem Ivo Schwarzem.
FŽO byla rovněž v pracovním kontaktu s velvyslanectvím České republiky v USA,
velvyslancem Petrem Gandalovičem a kulturním radou Robertem Řehákem.
FŽO nadále spolupracuje s Jewish Agency for Israel (Sochnut) a s Židovským národním
fondem (KKL).
FŽO pravidelně konzultuje mnoho svých projektů s Ústredným zväzom Židovských
náboženských obcí na Slovensku. Zástupci FŽO dále působí ve Správní radě
slovenské Nadace EZRA, která vznikla v souvislosti s vrácením části slovenského
židovského zlata, uloupeného nacistickým režimem a po válce uloženého ve Státní
bance Československé (posléze v České národní bance). V roce 2015 FŽO zastupovali
v Nadaci EZRA místopředseda FŽO Peter Györi a Jiří Süss, předseda revizní komise
FŽO. Nadace vydává vlastní výroční zprávy.
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, FriedrichNaumann-Stifftung, Heinrich-Böll Stifftung, jakož i s Goethe Institutem. FŽO se
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účastní i akcí Rakouského kulturního institutu.
FŽO dlouhodobě spolupracuje s Mezinárodním křesťanským velvyslanectvím
Jeruzalém (ICEJ), podílí se na každoroční akci „Všichni jsme lidi“, která je zahájena
pochodem proti antisemitismu.
FŽO se též oficiálně účastní práce International Holocaust Rememberance Alliance –
IHRA. FŽO v roce 2015 nadále zastupoval Petr Papoušek. ČR v IHRA zastupuje rovněž
Jan Munk, ředitel Památníku Terezín a předseda Židovské obce v Praze.
FŽO dále spolupracuje s významnou vzdělávací institucí ORT, která se zaměřuje na
aplikaci nových technologií zejména ve výukovém procesu, a díky spolupráci s FŽO
dodala počítačové vybavení Lauderovým školám při ŽO Praha a spolupracuje aktivně
na jejích dalších projektech.
SPOLUPRÁCE S DOMÁCÍMI INSTITUCEMI
Vláda České republiky
Zákon o majetkovém vyrovnání
Na základě zákona č. 428/2012 Sb. měl být vydán oprávněným osobám majetek, který
splňoval stanovená kritéria. Ve sporných případech se mohly povinné osoby obracet na
soud podáním určovací žaloby. Lhůta pro takováto podání byla stanovena do konce r.
2014. V případě nároků FŽO, resp. ŽO (původně 20 případů) došlo k vydání předmětné
nemovitosti (pozemku) pouze v jednom případě, v jednom (pozemek po synagoze
v Českých Budějovicích) nebylo žádosti vyhověno a řízení pokračovalo před soudem.
ŽO Brno se dohodla na podmínkách, týkajících se původního hřiště Maccabi
mimosoudně. Ostatní nároky pak nebyly nakonec ze strany ŽO vůbec vzneseny.
FŽO se účastní pravidelných zasedání Rady vlády pro národnostní menšiny. FŽO se
ke statutu zástupce národnostní menšiny nepřihlásila, práce Rady se však nadále
účastní jako „stálý host“ (tajemník Tomáš Kraus). Rada ustavila komisi pro práci
s médii, která spolupracuje především s veřejnoprávním rozhlasem a televizí.
MINISTERSTVA

Ministerstvo zahraničí
Evropský institut odkazu šoa
FŽO se účastnila založení Evropského institutu odkazu šoa (European Shoah Legacy
Institute – ESLI), jež bylo přímým výsledkem Mezinárodní konference o problematice
majetku obětí holocaustu (HEA – Holocaust Era Assets), která se z iniciativy FŽO konala
v r. 2009 v rámci evropského předsednictví ČR. Institut byl založen a je financován
Ministerstvem zahraničních věcí ČR, FŽO má zastoupení v jeho správní radě
(místopředseda FŽO Peter Györi) a dozorčí radě (tajemník Tomáš Kraus).
ESLI vydává vlastní výroční zprávy, viz www.shoahlegacy.org.
Česko-německý fond budoucnosti
Dr. T. Kraus působil i v r. 2015 na základě jmenování ministrem zahraničí v Diskusním
fóru ČNFB, především v jeho pracovní skupině „Místa paměti“.
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Fond vydává vlastní výroční zprávu - http://fb.cz/aktuality/vyrocni-zpravy/
FŽO spolupracovala na některých projektech se zmocněncem MZV pro otázky
holocaustu velvyslancem Jiřím Šitlerem.
Ministerstvo vnitra
V roce 2015 byla zahájena jednání s Ministerstvem vnitra ČR, Policií ČR a Magistrátem
hl. m. Prahy, týkající se zajištění bezpečnosti židovských objektů (tzv. měkkých cílů).
Výsledkem byl návrh Memoranda o spolupráci, které bylo koncem roku připraveno
v pracovní verzi k podpisu.
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.
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 radě i dozorčí radě. Vedle činnosti, jíž se Centrum vždy
zabývalo, což je historický a archivní výzkum, je součástí její činnosti i lustrace sbírek
českých muzeí a galerií a restituční poradenství.
Centrum vydává vlastní výroční zprávy - www.cdmp.cz.
OSTATNÍ INSTITUCE
Město Terezín
Vedle dlouhodobé spolupráce na projektech Památníku Terezín se FŽO zapojila i do
dalších akcí, jejichž úkolem a cílem je připomínat památku obětí šoa - poskytnout
prostor vzdělávacím programům a v neposlední řadě napomoci oživení města a
regionu. Tyto záměry jsou realizovány ve spolupráci s městem Terezín, Nadací
Terezín a dalšími institucemi. V roce 2010 se podařilo městu Terezín a Ústeckému
kraji získat grant na revitalizaci města z prostředků Evropské unie, v jehož rámci bylo v
r. 2015 předáno do užívání 5 rekonstruovaných objektů ve městě, včetně historické
jízdárny. Jednotlivé záměry byly vždy konzultovány s FŽO a s institucemi, v nichž je
FŽO zastoupena.
Česko-izraelská smíšená obchodní komora
FŽO se i v roce 2015 účastnila aktivně činnosti Česko-izraelské smíšené obchodní
komory, působící v ČR. Tajemník Tomáš Kraus, který je jejím členem, pravidelně
informoval FŽO o jejích nejvýznamnějších akcích a pro členy komory uspořádal několik
přednášek na témata židovských tradic a zvyků, historie Židů v Českých zemích a
holocaustu ad.
V závěru roku ČISOK a FŽO iniciovaly odmítnutí doporučení EU o označování zboží
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z osad na Západním břehu Jordánu ze strany obou komor Parlamentu ČR. Český
parlament byl tak jediným parlamentem na světě, který toto veřejně učinil.
Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze požádala o účast zástupce
FŽO v komisích pro rigorózní a doktorandská studia, nominován byl tajemník FŽO
Tomáš Kraus, který v komisi působil i v minulých letech.
Liga pro cestovní ruch
Pokračovala spolupráce s Ligou pro cestovní ruch, především v oblasti prezentace
židovských památek a projektu Revitalizace židovských památek v České republice (10
hvězd).
Incheba
FŽO se pravidelně účastní jednání přípravného výboru veletrhu „Památky – Muzea –
Řemesla 2015“, který pořádala společnost Incheba Expo Praha.
MÉDIA
Vedle prohlášení FŽO k různým tématům, které jsou uveřejňovány prostřednictvím
ČTK a hlavních deníků, spolupracují zástupci FŽO především s veřejnoprávní televizí a
rozhlasem. Předseda i tajemník jsou zváni do pravidelných vysílání – Česká televize
„Události a komentáře“, Český rozhlas – „Radiožurnál“, „Doteky víry“ apod.
Rovněž poskytují rozhovory a komentují různá témata pro zahraniční média
(Německo, USA, Velká Británie, Itálie, Francie aj.).
POLITICKÉ, KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE A ČINNOSTI
Let My People Live
FŽO pořádá každoročně vzpomínkové setkání v prostorách Senátu k Mezinárodnímu
dni obětí holocaustu 27. ledna. V roce 2015 se výjimečně od tohoto setkání upustilo
z důvodu pořádání mezinárodní konference na Pražském hradě připomínající si tento
významný den a 70. výročí osvobození koncentračního tábora v Osvětimi. Ve dnech 26.
a 27. ledna se zde konalo 4. Mezinárodní fórum „Let My People Live“ (Nech můj lid žít).
Akci pořádal Evropský židovský kongres, ve spolupráci s Evropským parlamentem,
oběma komorami českého parlamentu, vládou ČR a pod záštitou prezidenta republiky.
Přesto, že akce byla provázena některými kontroverzemi (možná účast ruského
prezidenta, výroky prezidenta Miloše Zemana k F. Peroutkovi), lze konstatovat, že byla
úspěšná. Do Prahy přijelo – vedle předsedy Evropského parlamentu Martina Schultze a
místopředsedy Evropské komise Franse Timmermanse a mnoha dalších významných
politických osobností (např. Juli Edelstein, předseda Knesetu) i 28 předsedů
evropských parlamentů, kteří se na samostatném zasedání shodli v tom, že Evropa
musí rázně vystoupit proti stále častějším a brutálnějším projevům antisemitismu. Byla
přijata Pražská deklarace, odsuzující antisemitismus a jako výstup tohoto jednání – a
celé konference – byla jmenována o několik měsíců později koordinátorka Evropské
komise pro boj s antisemitismem Katharina von Schnurbein.
Vedle impresivního programu na Pražském hradě a pražském Obecním domě se
konalo také pietní shromáždění v Terezíně, kde vystoupili vedle významných umělců
(herec Ben Kingley, kantor J. Malovany) také prof. Felix Kolmer a T. Kraus. Program byl
živě přenášen Českou televizí a o celé akci informovala obšírně většina českých a
světových médií. Více na www.eurojewcong.org/let-my-people-live/.
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Předseda Evropského parlamentu Martin Schultz

Ben Kingley a Marek Eben

Vlak Petra Ginze
Z iniciativy Česko-izraelské smíšené obchodní komory, FŽO a dalších institucí
přistoupily České dráhy, a.s., k pojmenování jednoho ze svých vlakových rychlíkových
spojů po Petrovi Ginzovi (1928 Praha – 1944 Osvětim). Petr Ginz, autor a kreslíř, byl
v chlapeckém věku internován v Terezíně, kde si m. j. psal, redigoval a vydával časopis
Vedem. Jeho kresbu Měsíční krajina si v r. 2003 vzal s sebou do vesmíru izraelský
astronaut Ilan Ramon při tragickém letu raketoplánu Columbia. Slavnostního
vypravení vlaku se vedle četných hostů účastnila paní Tamar Zemach Marom, neteř
Petra Ginze. Vlak dorazil do své cílové stanice v Děčíně, kde uspořádala slavností
přivítání s doprovodným programem Židovská obec Děčín. Pravidelný spoj je pod
tímto jménem provozován ČD doposud.
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Velvyslanec Gary Koren, Tamar Marom, president ČISOK Pavel Smutný
a další hosté při slavnostním vypravení vlaku z Prahy

Plzeň 2015 - Evropské hlavní město kultury
T. Kraus přednesl v rámci programu Plzeň 2015 - Evropské hlavní město kultury
přednášku o historii a současnosti židovské komunity v interiérech měšťanských bytů,
které realizoval světoznámý architekt Adolf Loos. Byty byly postaveny na zakázku
převážně židovských rodin, které zde před válkou bydlely, město Plzeň je
rekonstruovalo do původní podoby a v rámci festivalového programu zpřístupnilo
veřejnosti.
JudaFest
V červnu se FŽO účastnila dalšího ročníku veletrhu českých židovských organizací
JudaFest, na pražském Náměstí Míru, který tradičně
uspořádala Česká unie židovské mládeže ve spolupráci
s městskou částí Praha 2 a dalšími institucemi.
Tato nevýdělečná akce byla opět určena nejširší veřejnosti.
Pro židovskou komunitu je to jedinečná příležitost, jak se
prezentovat jako živá součást české společnosti a nikoli jako
marginální skupinka vnímaná obvyklým prizmatem více či
méně tragické minulosti. Finančním příspěvkem akci znovu
podpořil Nadační fond obětem holocaustu. Nejpodstatnější
však byla hojná účast českých židovských institucí a spolků,
jichž se podobně jako v roce 2014 představily asi dvě desítky.
Prezentace jednotlivých organizací v oddělených stáncích
doplnila hudební, taneční a divadelní vystoupení.
Koncerty
FŽO jako každoročně finančně a organizačně podpořila koncertní program Světlo
porozumění, který se vždy paralelně koná ve Španělské synagoze a v chrámu sv. Ducha
v Praze. Jeho hlavním organizátorem je Peter Györi, místopředseda FŽO a předseda Bejt
Praha. Jednalo se již o 10. ročník, ve kterém vystoupili mj. Bára Basiková a Michal
Pavlíček.
Ve spolupráci s Židovskou obcí v Praze zorganizovala FŽO také koncert mladého českého
violoncellisty Miroslava Ambroše a podílela se na organizaci další série koncertů pražské
rodačky Lenky Lichtenberg (dětské hvězdy Semaforu Lenky Hartlové), která žije nyní
v Kanadě a je úspěšnou skladatelkou a interpretkou písní především s židovskými
náměty. Na turné ji doprovodili významní izraelští a čeští interpreti.
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Odhalení pomníku příbramským židům
Federace židovských obcí se finančně i odborným poradenstvím podílela na zřízení
pomníku židovským obětem holocaustu v Příbrami. Za velké účasti příbramských
občanů, odhalili starosta města Příbrami Jindřich Vařeka a místopředseda FŽO Jiří
Daníček dne 3. června 2015 pomník poblíž místa, kde dříve stávala příbramská
synagoga. Modlitbu pronesl rabín Sidon. Pomník vytvořil akademický sochař Michal
Blažek.

Odhalení památníku na lednickém židovském hřbitově
Federace židovských obcí iniciovala a financovala osazení pomníků a instalaci
informační tabule na pozemku bývalého židovského hřbitova v Lednici. Odhalení se
uskutečnilo 19. června za účasti představitelů města Lednice, zástupců FŽO a místních
občanů. Závěrečnou modlitbu za zemřelé El male rachmim pronesl rabín Sidon.
Pietní akt v Letech u Písku
Předseda P. Papoušek a další zástupci FŽO se zúčastnili v květnu 2015 pietního aktu na
připomínku obětí romského holocaustu v Letech u Písku na místě bývalého
koncentračního tábora. Před dvaceti lety v roce 1995 odhalil tento památník prezident
Václav Havel. Při pietním aktu v půli května se každý rok v Letech potkávají přeživší
vězňové romského tábora a pozůstalí po obětech společně s osobnostmi českého
politického a náboženského života. Ve velkém počtu také přicházejí zástupci
diplomatického sboru v ČR, neziskového sektoru a médií.
Výstavy
Federace židovských obcí převzala záštitu a připravila anglickou verzi doprovodných
textů k výstavě Židovské tradice a zvyky na Mladoboleslavsku, kterou realizovalo
Židovské muzeum v Praze ve spolupráci s Muzeem Mladoboleslavska v prostorách hradu
v Mladé Boleslavi.
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Náboženské záležitosti
Vrchní zemský rabín Karol Efraim Sidon čerpal v roce 2015 na základě své žádosti
neplacenou dovolenou, která mu měla umožnit vyřešení jeho rodinné situace. Původní
lhůta 6 měsíců byla prodloužena o dalších 6 a vypršela k 30. 9. 2015. Podle původní
dohody s FŽO předstoupil pak rabín Sidon před Radu FŽO se žádostí o souhlas
s potvrzením ve funkci vrchního zemského rabína. Rada v tajné volbě na svém zasedání
v říjnu 2015 jej ve funkci vrchního zemského rabína FŽO v ČR potvrdila.
V průběhu roku - i přes tuto situaci - rabín Sidon nadále navštěvoval mimopražské
židovské obce, přednesl modlitbu během národní tryzny v Terezíně a účastnil se
mnoha dalších významných akcí - tryzny v Pinkasově synagoze, tryzny Kever Avot
v Terezíně, vzpomínky na transporty v Plzni, odhalení pamětní desky v Příbrami,
Makabiády v Olomouci, vzpomínkové akce Patria, Chaverutu ve Valašském Meziříčí a
Templfestu v Ostravě a dalších.

Terezínská tryzna 2015

FŽO uspořádala ve spolupráci s Českou biskupskou konferencí seminář k 50. výročí přijetí
dokumentu Nostra Aetate, deklarace o poměru katolické církve k ostatním náboženstvím,
kterého se účastnil kardinál Dominik Duka, předseda Ekumenické rady církví Daniel Fajfr,
izraelský velvyslanec Gary Koren, vrchní zemský rabín Karol E. Sidon a další významní hosté.
Sekretariát FŽO zajišťoval jako každoročně dovoz macesů na svátky Pesach a objednávky
Arba minim na svátky Sukot z Izraele pro Židovské obce.
V rámci FŽO pokračoval kurz kantorského zpěvu a vedení bohoslužeb, které vedl i nadále
rabín Michael Dushinsky.
VÝZNAMNÉ ZAHRANIČNÍ NÁVŠTĚVY
Moše Arens

Při příležitosti 25. výročí znovunavázán
í
diplomatických
vztahů
mezi
Československem a Izraelem, proběhlo
v roce 2015 mnoho společenských a
politických akcí.
Prahu navštívil
v dubnu tehdejší ministr zahraničí
Moše Arens, který mezinárodní
smlouvu, společně s Jiřím Dienstbierem
za ČSR, podepisoval. V delegaci byl také
první izraelský velvyslanec, který se
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úřadu ujal v roce 1990, pan Joel Sher s manželkou, dále profesor Šlomo Avineri a další
významné osobnosti.
Madelaine Albright

V červnu navštívila ČR opět bývalá ministryně zahraničí Madelaine Albright, tentokrát
aby společně s početnou rodinou uctila památku svých příbuzných, kteří zahynuli
během holocaustu. Při emotivním ceremoniálu byla v prostorách terezínského
kolumbária slavnostně odhalena deska se všemi jmény jejích rodinných příslušníků,
kteří se stali obětí šoa.

Madelaine Albright a T. Kraus před
plastikou sochaře Aleše Veselého v Terezíně

Prezident Izraele J.E. Reuven Rivlin na návštěvě Židovské radnice v Praze
V říjnu navštívil Českou republiku prezident státu Izrael J.E. Reuven Rivlin s manželkou
a
četným
doprovodem. Bohatý
program
státní
návštěvy
zahrnoval
návštěvu
Terezína,
kde prezident spolu
s Helgou
Hoškovou,
jednou
z přeživších
místního ghetta, a
jejího
vnoučete,
symbolicky
zasadil
strom u krematoria.
Součástí
programu
byla také
návštěva pražského
Židovského
města,
Staronové synagogy a

Prezident Izraele J.E. Reuven Rivlin

setkání s představiteli FŽO a dalších židovských obcí a institucí.
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Některé další zahraniční návštěvy

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jewish Federation of Minneapolis
Chevra Kaddisha USA
Don Snyder, významný americký novinář a spisovatel
Schächter Institute of Arts and Humanities, hudební akademie, zabývající se
především odkazem terezínských hudebních skladatelů
Colette Avital, izraelská politička, bývalá poslankyně Knesetu za Stranu
práce a kandidátka na izraelskou prezidentku
Dina Porat, profesorka Tel Aviv University, vedoucí Kantor Center, institutu
zabývajícího se výzkumem antisemitismu a současnou židovskou komunitou
ve světě
Porie Saikia Eapen, ředitelka odboru životního prostředí Metropolitan
Transit Authority, New York
Delegace Židovské obce v Izmiru, Turecko (Nisim ben Yoya)
Delegace města Givat Chaim, Israel
Temple Beth Elohim, Boston
Felix Klein, zmocněnec německé vlády pro otázky holocaustu
Aliza Lavie, izraelská politička a poslankyně Knessetu za stranu Ješ Atid
Paul Goldenberg, ředitel Secure Community Network a president Cardinal
Point Strategies, bezpečnostní analytik
Barbara Winton, dcera Sira Nicholase Wintona

Zahraniční cesty, účast na mezinárodních jednáních a konferencích

leden
• 70. výročí osvobození koncentračního tábora Osvětim, Osvětim, Polsko, – Peter
Györi, místopředseda FŽO
• Seminář k programu Jewish Agency for Israel Taglit („Birthright“), Budapešť,
Maďarsko - Eva Wichsová, manažerka projektů pro děti a mládež
únor
• setkání předsedů židovských obcí zemí Visegrádské skupiny - pořadatel
Maszihíz (Federace židovských obcí v Maďarsku), Budapešť, Maďarsko – Petr
Papoušek, Květa Svobodová
• Unithead Seminar, Joint Distribution Committee (JDC), Španělsko, Barcelona
- Eva Wichsová
• „Tell the Story of Your People“, seminář k pesachu, Moishe House, Paris, Eva
Wichsová
březen
• Centropa – seminář pro mladé vzdělavatele, Berlin, Německo - Eva Wichsová
• jednání výkonného výboru Světového židovského kongres (WJC), Washington,
D.C. – Petr Papoušek, předseda
květen
• „Defining Moment for Europe“ (Evropské fórum antisemitismu), konference
AJC, Brusel – Tomáš Kraus, tajemník
• The 5th Global Forum for Combating Antisemitism, Ministerstvo zahraničních
věcí Izraele, Jeruzalém - Tomáš Kraus
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•

pietní akt v Jeruzalémských horách, HITACHDUT JOCEJ CECHOSLOVAKIA
(Sdružení Židů, pocházejících z Československa) - Jiří Daníček

červen
• návštěva Israelitische Culturemainde Zurich, jeho sociálního oddělení a
domovů péče o seniory a seniorky s nimiž ICZ spolupracuje (Beta Chana, Sikna a
Domov Hugo Mendela) - Alena Ortenová společně se sociálním oddělením ŽOP
(tlumočení)
• přípravný seminář JDC pro letní tábor v Szarvasi, Maďarsko, Szarvas - Eva Wichsová
červenec
• letní tábor v Szarvasi, Maďarsko – Eva Wichsová
srpen
• Taglit - Birthright, Jewish Agency for Israel, Israel - Eva Wichsová
říjen
• Moishe House Learning Retreat, Moishe House Budapešť - Eva Wichsová
• WJC Governing Board, Řím, Itálie – Petr Papoušek
listopad
• konference Židovské kulturní dědictví, ÚZ ŽNO, Bratislava, Slovenská republika
- Jiří Daníček
• WJC Professionals , Lisabon, Portugalsko – Tomáš Kraus
• EJC (Evropský židovský kongres) – zasedání výkonného výboru, Londýn, Velká
Británie - Tomáš Kraus
• Unithead Seminar, JDC, Budapešť, Maďarsko - Eva Wichsová
prosinec
• EJC Professionals, Brusel, Belgie – T. Kraus
• Limmud, Birmingham, Velká Británie - Eva Wichsová

PROJEKTY FŽO
SOCIÁLNÍ OBLAST – granty Claims Conference
Pro klienty z mimopražských ŽO, kteří již nejsou schopni zůstávat přes pomoc asistentů
v domácí péči, bylo Federací židovských obcí zajištěno v Domově sociální péče Hagibor 6
lůžek.
V lednu 2013 došlo ke změnám v organizační struktuře a administraci grantů Claims
Conference. Příjemcem a administrátorem většiny grantů v České republice je nadále
Federace židovských obcí v ČR, která se s pomocí finančních prostředků Claims
Conference a ve spolupráci s ostatními židovskými obcemi snaží v maximální možné
míře zajistit spokojený život v domácím prostředí přeživším holocaustu z celé České
republiky.
V roce 2015 poskytla FŽO přeživším v České republice prostřednictvím sociálního
grantu GG17 Claims Conference finanční pomoc pro péči v domácím prostředí, na
náhradu léků, nezbytných lékařských vyšetření a zákroků nehrazených zdravotní
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pojišťovnou a na naléhavou pomoc ve výši téměř 1,21 milionu dolarů. Přes 72% z
celkové částky grantu bylo využito na osobní asistence a pečovatelské služby
v domácím prostředí, dále na 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. Novinkou roku 2015 byla možnost hrazení domácí péče až po dobu 24
hodin denně klientům a klientkám, kteří nemají možnost pomoci od vlastní rodiny a
jimž by umístění do rezidenčního bydlení způsobilo výrazné zhoršení zdravotního
stavu. Právě na tuto nejpotřebnější péči bylo využito téměř 6,5% celkového rozpočtu.
Prostřednictvím grantu SW15 Claims Conference pak byly částečně propláceny léky a
zdravotní pomůcky klientům a klientkám žijícím na trvalém pobytu v Domově sociální
péče Hagibor.
V roce 2015 provedla Claims Conference na Federaci židovských obcí v ČR finanční a
procesní audit poskytovaných grantů. Celkově audit potvrdil, že péče o přeživší šoa je
v České republice na kvalitní úrovni a všechny zainteresované instituce poskytují díky
financím z CC oprávněné služby potřebným klientům. Nicméně zároveň tato velká
kontrola ukázala některé dílčí nedostatky především v administrativní rovině
(chybějící podpisy klientů, špatně vyplněné formuláře). Devítičlenná poradní komise
složená ze zástupců Terezínské iniciativy, ŽOP a FŽO se v roce 2015 sešla osmkrát a
pracovala ve stejném složení jako v předešlém roce.
PROJEKT LIMMUD

FŽO organizuje každoročně Limmud ČR, který je součástí sítě velmi úspěšných akcí
podobného typu sdružených pod mezinárodní organizací Limmud International. Jde o
akce, při nichž se na několik (v našem případě na 5) dní 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.
PROGRAMY PRO MLÁDEŽ

Federace židovských obcí v ČR se snaží rozvíjet a podporovat nejrůznější
programy pro děti a mládež. Hlavními cíli těchto aktivit je zvýšení úrovně židovského
vzdělání a posílení židovské identity u nejmladší generace židovské komunity. V roce
2015 nabídla FŽO širokou škálu programů pro danou cílovou skupinu.
Pro FŽO je důležité mít kvalitní vzdělání pro mladé lidi, kteří se starají o programy pro
děti, a proto byl vytvořen program hadracha.cz, série kurzů, zaměřených na
„leadership“, dovednosti a vytváření programů v židovském prostředí. Dvakrát ročně
se tohoto kurzu mohou zúčastnit mladí lidé z celé ČR ve věku 16-22 let. Pravidelný
týdenní kurz se koná v Praze a je zaměřen na stejnou věkovou skupinu.
S madrichy (vedoucími) byly pořádány v průběhu roku různé aktivity pro děti,
program na vzdělávací seminář Limmud, letní tábory a oslavy různých židovských
svátků. V roce 2015 byla doposud největší skupina v Szarvasi na Mezinárodním
letním táboře v Maďarsku, a to 60 dětí a 8 madrichů z ČR. Machanejnu - český letní
tábor - byl zorganizován ve spolupráci s ŽO Praha s účastí 44 dětí a 8 madrichů.
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Velkou novinkou pro rok 2015 bylo obnovení spolupráce s Jewish Agency for Israel a
zorganizování Taglitu (program „Birthright“), desetidenního zájezdu pro mladé
židovské jednotlivce ve věku 18-26let. Hned napoprvé se vytvořila skupina 40 osob, 30
z České a 10 ze Slovenské republiky. Nejenže se zúčastnili zájezdu, ale navíc byl pro ně
připraven vzdělávací program před odjezdem a po příjezdu. Více než polovina těch,
kteří se zúčastnili programu, je v současné době aktivně zapojena do židovského života
v ČR.
Ve spojitosti s Taglitem byl nastartován nový projekt zvaný MiNYanim, který je
zaměřen na základy židovských znalostí a začleňování mladých lidí do židovské
komunity. Tento projekt slouží jako možnost pokračování vzdělávání, které začalo na
Taglitu. První skupinka měla 6 členů a koordinátorku.
Dalším, velice důležitým aspektem činnosti pro děti a mládež je upozorňování na český
židovský život za našimi hranicemi. To se podařilo při spolupráci na pořádání
konferencí pro organizace a instituce Paideia – Institut pro židovská studia ve
Stockholmu, MiNYanim a Moishe House. Dále se madrichové i děti setkali
s nejrůznějšími studentskými skupinami z celého světa.
Díky úsilí koordinátorky pro práci s dětmi a mládeží a její práci a úspěchu všech
projektů, které v rámci Federace probíhají, se rozhodla organizace Joint Distibution
Committee podpořit projekty Federace pro rok 2016 se zaměřením na strukturalizaci
programů a dlouhodobé strategické plánování. Programy FŽO jsou významně
podporovány také Židovskou obcí v Praze, Nadačním fondem obětem holocaustu,
Rothschild Foundation a individuálními dárci.
PÉČE O PAMÁTKY
Dlouhodobý projekt postupné rekonstrukce, obnovy a zachování movitých a nemovitých
židovských památek na území ČR, které jsou v majetku FŽO

V roce 2015 se uskutečnila v pořadí již čtrnáctá 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. Řada z nich je i přes provedení části
záchranných prací stále ještě v nedobrém, a s ohledem na svůj význam, i značně
nedůstojném stavu.
Jak bylo již dříve konstatováno, 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 sporadickou existencí jakýchkoliv, byť jen skromných pokusů o údržbu a opravy.
Památky, jejichž obnova je v rámci tohoto 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
18

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 stanovován na základě priorit, mezi které
patří především památková hodnota jednotlivých objektů, jejich ohroženost z hlediska
současného stavebního stavu, riziko dalšího zhoršování tohoto stavu 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 2015 směřovalo z prostředků NFOH na opravy památek ve vlastnictví FŽO
celkem 8.190 tis. Kč (o 2.343 tis. Kč více než v r. 2014). Z toho si FŽO ponechala 141
tis. Kč pro vlastní administraci a komisionáře Matana a.s. pověřila účelným využitím
částky ve výši 8.049 tis. Kč. Díky úsilí pracovníků Správy budov a hřbitovů a.s. Matana
se k této sumě podařilo z nejrůznějších dotací, grantů a ostatních příjmů přidat dalších
4.726 tis. Kč, což je s ohledem na neustále se zhoršující vývoj v oblasti státních financí
neobyčejně významný úspěch. Limit technicko-organizačních nákladů, původně
stanovený ve výši 918 tis. Kč, byl dodržen se skutečností 900 tis. Kč, čímž došlo
k úspoře 18 tis. Kč.
Celková částka, využitá v r. 2015 v rámci projektu, tak nakonec dosáhla sumy ve výši 13.189
tis. Kč a je o 2.401 tis. Kč vyšší, než v r. 2014.
Mezi nejvýznamnější akce roku 2015 lze v rámci území Moravy a Slezska zařadit např.
opravu ohradní zdi a náhrobků v Dolních Kounicích, Krnově a Polici, opravu ohradní
zdi na hřbitovech v Bučovicích, Miroslavi a Uherském Brodě, sanaci vlhkého zdiva
obřadní síně v Tovačově, rozsáhlou revitalizaci zeleně na hřbitovech v Moravském
Krumlově a Prostějově, opravu a restaurování náhrobků v Kojetíně, Slavkově,
Šafově, Úsově, Větrném Jeníkově a další.
Na území Čech představovaly nejvýznamnější akce opravy ohradních zdí na hřbitovech
v Kožlanech, Nýrsku a Tachově, oprava restaurování náhrobků na hřbitovech
v Budyni nad Ohří, Hřešihlavech, Podmoklech, Radnicích, Roudnici nad Labem,
Slatině, Sušici a ve Všerubech, pokračování pietní úpravy téměř zaniklého hřbitova
v Bečově nad Teplou, pokračování celkové rekonstrukce hrobnického domku ve
Stříbře a řada jiných.
Škálu obvyklých výdajů doplňují provozní náklady objektů rekonstruovaných díky
projektu Revitalizace I (synagogy v Krnově, Polné a Úštěku, rabínské domy v Polné a
Úštěku a budova bývalé židovské školy v Jičíně). Jednalo se v tomto případě zejména
o mzdové náklady průvodců a údržbářů, náklady na energie, vodu, telefony, internet a
zabezpečení.
Vedle uvedených pak probíhala i celá řada akcí dalších, menších rozsahem,
významem však rovněž důležitých. Převážně se jednalo o pravidelné odstraňování
nevhodné vegetace a odpadů, zdravotní prořezy, havarijní kácení stromů, drobné
opravy atd. Samozřejmě také pokračoval i dlouhodobý proces postupné dokumentace
židovských hřbitovů, spočívající v pořizování polohopisných plánků, zpracování
evidenčních tabulek náhrobků epitafů a kvalitní fotodokumentace.
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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 běží provozní fáze projektu.
Chod projektu a komunikaci s partnery řídí od roku 2015 manažer při FŽO, pro údržbu
a reklamace závad na objektech byla rozšířena spolupráce s Matana, a.s.
Doba tzv. udržitelnosti projektu je 5 let, monitorovací zprávy jsou od zahájení projektu
předkládány vždy 1x za 12 měsíců. V červnu 2015 bylo Ministerstvu pro místní rozvoj
– CRR odevzdáno první monitorovací hlášení za období červenec 2014 – červen 2015.
Hlavním sledovaným indikátorem je návštěvnost objektů: celkově navštívilo
rekonstruované objekty za sledované období 41.694 návštěvníků, což je mírně pod
plánovaným počtem 45 000.
Vzhledem k této skutečnosti se manažerka projektu K. Svobodová soustředila v druhé
polovině roku 2015 na intenzivní propagaci projektu. Byly spuštěny nové profesionální
webové stránky www.10hvezd.cz, projekt byl představen na veletrhu Památky 2015,
byly navrženy a vytištěny nové propagační letáky ve 3 jazykových mutacích a banery
pro výstavy a veletrhy. Ve spolupráci s ŽO v Praze byla v Jeruzalémské synagoze na
ženské galerii instalována stálá výstava věnovaná projektu, jejímiž autory byl Jiří
Daníček a Květa Svobodová. Agentura Czech Tourism byla požádána o zařazení objektů
mezi významné turistické cíle. Všichni průvodci byli odborně proškoleni v práci
s počítačovým programem. Návštěvnost je pravidelně měsíčně monitorována, tak aby
se daly včas zachytit a analyzovat případné problémy.
V průběhu roku 2015 předložil generální dodavatel stavebních prací GEMA ART Group
a.s. požadavek na úhradu vícenákladů, které vznikly při zhotovení díla ve výši
3.800.448,- Kč. Po vzájemné dohodě byla částka snížena na 3.025.000,- Kč s DPH,
kterou FŽO dodavateli uhradila a náklady byly rozúčtovány mezi jednotlivé vlastníky
objektů podle podílu využití dotace.
Federace spolupracuje s místními partnery, kteří se v jednotlivých lokalitách podílí na
realizaci udržitelnosti projektu a využívají rehabilitované židovské památky ke
kulturním a vzdělávacím činnostem. Jedná se se o Baševi, o.p.s. (Jičín), Muzeum
Boskovicka, Občanské sdružení Krnovská synagoga, Město Polná, Město Brandýs nad
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Labem-Stará Boleslav, Městys Nová Cerekev, NPÚ (Březnice) a ŽO Plzeň. Synagogu a
rabínský dům v Úštěku provozuje FŽO bez partnera vlastním zaměstnancem.

Interiér rekonstruované synagogy v Mikulově

Projekt Revitalizace židovských památek v ČR – II. etapa
Cílem projektu Revitalizace židovských památek v ČR – II. etapa (dále jen Revitalizace
II) byla obnova šesti židovských památek - synagog v Písku, Rychnově n. K., Čáslavi,
Neveklově, Polici u Jemnice a rabínského domu v Plzni a jejich vybavení stálými
tematickými expozicemi. Nositelem projektu byla stejně jako u předchozí Revitalizace I
Federace židovských obcí v České republice, vlastníky objektů kromě FŽO také
Židovská obec v Praze a Židovská obec Plzeň. Žádost k projektu Revitalizace II byla
zpracována na základě 24. výzvy Integrovaného operačního programu 5.1 za období
2007 - 2013 (dále jen IOP) vyhlášené dne 25. 4. 2014. Součástí žádosti předložené dne
30. 6. 2014 byla zpracovaná prováděcí projektová dokumentace ke všem objektům
zařazeným do projektu Revitalizace II a platná stavební povolení. Informaci o přidělení
dotace v plném rozsahu ve výši 150.743.077,- Kč jsme obdrželi od Ministerstva pro
místní rozvoj (dále jen MMR) dne 28. 11. 2014, v písemné formě jej FŽO obdržela až
dne 16. 1. 2015. Závazný a nepřekročitelný termín pro dokončení realizace projektu
Revitalizace včetně vybavení objektů byl do 31. 12. 2015.
V návaznosti na rozhodnutí o přidělení dotace byly zpracovány podklady na podlimitní
otevřenou veřejnou zakázku (dále jen VZ) na generálního dodavatele stavebních prací
s předpokládanou hodnotou veřejné zakázky 106.304.379,- Kč, kde jediným kritériem
dle platné verze Zákona o veřejných zakázkách byla nejnižší nabídková cena.
Dne 7. 1. 2015 FŽO zveřejnila k VZ Výběr dodavatele stavebních prací „Oznámení o zakázce“
ve Věstníku veřejných zakázek. Původní lhůta pro podání nabídek byl stanoven na 5. 2. 2015,
10,00 hod. FŽO počítala s tím, že zadávací řízení by mohlo být ukončeno do v termínu do
konce měsíce února 2015 podpisem smlouvy. Během lhůty pro podání nabídek však byla
podána řada žádostí o dodatečné informace a lhůta pro podání nabídek se protáhla až na
konečný termín 23. 2. 2015, 10,00 hod. Následně po otevírání obálek s nabídkami byly dne 24.
2. 2015 firmou AVERS spol. s r.o. (tato firma nepodala nabídku, ani se nezúčastnila prohlídek
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objektů), podány námitky proti zadávací dokumentaci. Tyto námitky zadavatel FŽO ve
stanovené lhůtě zamítl, ale dne 16. 3. 2015 firma AVERS, s r.o., podala k Úřadu pro ochranu
hospodářské soutěže (ÚOHS) Návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele a
Návrh na vydání předběžného opatření se zákazem uzavření smlouvy.
Dne 19. 3. 2015 oznámil ÚOHS zahájení správního řízení a dne 8. 4. 2015 bylo FŽO doručeno
„Předběžné opatření“ se zákazem podpisu smlouvy s vybraným dodavatelem.
Na základě odborného posudku projektanta bylo konstatováno, že není možné celý
předmět veřejné zakázky realizovat za dobu kratší devíti měsíců s tím, že limitním
termínem pro vyúčtování uznatelných nákladů projektu je konec listopadu 2015.
Vzhledem k tomu, že ÚOHS nemá stanoveny lhůty pro přezkum návrhu stěžovatele,
bylo rozhodnuto zároveň zrušit předmětnou veřejnou zakázku na výběr dodavatele
stavebních prací. Dne 9. 4. 2015 rozhodl řídící tým projektu - ve složení Petr Papoušek
a Jiří Daníček (za FŽO), Jan Munk, Michal Borges a Jiří Pacovský (za ŽOP), a Jan
Kindermann (koordinátor) - všemi hlasy o ukončení realizace projektu a zrušení
veřejné zakázky na výběr dodavatele stavebních prací. Náklady, vynaložené na
přípravu projektu, byly rozpočteny mezi vlastníky budov, zařazených do projektu.

Vizualizace připravované rekonstrukce synagogy v Polici u Jemnice

Evropská iniciativa za záchranu židovských hřbitovů
V roce 2015 byl zahájen projekt, který vznikl z iniciativy manželů Beilinových ve
spolupráci s německou nadací Konrad-Adfenauer-Stiftung, se kterou FŽO dlouhodobě
spolupracuje. Cílem je záchrana evropských židovských hřbitovů, především
z halachického hlediska, tedy nikoliv rekonstrukce náhrobků, ale ochrana celého
hřbitovního území. V praxi to znamená, že se projekt soustřeďuje především na
vybudování, resp. obnovení zdí. V r. 2015 byla tak ustavena mezinárodní instituce
European Jewish Cemeteries Initiative ESJF (Evropská iniciativa za záchranu
židovských hřbitovů) - http://www.esjf-cemeteries.org/
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Projekt se zaměřuje na střední a východní Evropu a v jeho rámci byly v r. 2015 v ČR
zahájeny ve spolupráci s FŽO, ŽO Teplice a ŽO Praha práce na hřbitovech v Hřívčicích a
v Oráčově. Projekt bude pokračovat i v následujících letech.
PŘEHLED HOSPODAŘENÍ FŽO
Výdaje Federace židovských obcí v ČR činily v roce 2015 celkem 73 962 tis. Kč (ústředí
FŽO 7 011 tis., Roš Chodeš 2 917 tis., rabinát 942 tis., ŽO a přidružené organizace
13 511 tis., projekt památek 12 356 tis. z dotací a darů, projekt Revitalizace židovských
památek 4 887 tis., koordinace grantů CC 30 247 tis., setkání ČR-SR Limmud 1 090 tis. a
projekt Revitalizace II 1 001 tis. Kč Celkový konečný rozpočet k 31. 12. 2015 byl
schválen Radou FŽO dne 30. 3. 2016.

Federace židovských obcí v ČR
Rozvaha k 31.12.2015 v tis. Kč
aktiva
položk
a
A.
A I.
A II.
A III.
A IV.
B.
B.I.
B II.
B.III.
B.IV.

text
Dlouhodobý majetek
Dlouhodobý nehmotný majetek
celkem
Dlouhodobý hmotný majetek celkem
Dlouhodobý finanční majetek
celkem
Oprávky k dlouhodobému majetku
celkem
Krátkodobý majetek celkem
Zásoby celkem
Pohledávky celkem
Krátkodobý finanční majetek celkem
Jiná aktiva celkem
Aktiva celkem

stav k
31.12.201
5
241 958
6 160
288 806
496
-53 504
42 402
29
10 751
30 723
899
284 360

pasiva
položk
a
A.
A.I.
A.II.
B.
B.II.
B.III.
B.IV.

text
Vlastní zdroje celkem
Jmění celkem
Výsledek hospodaření celkem
Cizí zdroje celkem
Dlouhodobé závazky celkem
Krátkodobé závazky celkem
Jiná pasiva celkem
Pasiva celkem
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stav k
31.12.201
5
263 866
257 539
6 327
20 494
95
5 770
14 629
284 360

Výsledovka k 31.12.2015 v tis.Kč

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

B.
B.I.
B.IV.
B.VI.
B.VII.

C.
D.

text
Náklady
Spotřebované nákupy celkem
Služby celkem
Osobní náklady celkem
Daně a poplatky celkem
Ostatní náklady celkem
Odpisy celkem
Poskytnuté příspěvky celkem
Náklady celkem
Výnosy
Tržby za vlastní výkony a za zboží
celkem
Ostatní výnosy celkem
Přijaté příspěvky celkem
Provozní dotace celkem
Výnosy celkem
Výsledek hospodaření před
zdaněním
daň z příjmu
Výsledek hospodaření po zdaněním

stav k
31.12.201
5
881
15 276
11 295
27
38 421
29 283
4 081
99 264

691
50 363
46 013
4 510
101 577
2 313
43
2 270

DAR ŽIDOVSKÉHO MUZEA V PRAZE

V roce 2015 obdržela Federace židovských obcí v ČR dar za účelem péče o židovské
kulturní dědictví v celkové výši 4.000.000,- Kč.
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:
3.000.000,- Kč bylo rozděleno mezi židovské obce
1.000.000,- Kč bylo rozděleno mezi přidružené
KONTAKTNÍ INFORMACE
Sídlo:
e-mail
web
Tel.:
Č. účtu:
Fax:
IČO:

Maiselova 18, 110 00 Praha 1
sekretariat@fzo.cz
www.fzo.cz
224 800 824, 224 800 585
1936511339/0800
224 810 912
00438341
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