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O nás
JCC Prague je nově vznikající
kulturně komunitní židovské
centrum, které nabízí dostupný,
všem otevřený, inspirativní
program a prostor pro poznávání,
rozvoj, interpretaci bohatství
a rozmanitosti židovství
prostřednictvím kultury, umění
a vzdělávání.
JCC Prague chce být vyhledávaným
místem Pražanů stejně jako
návštěvníků Prahy. Chce se stát
samozřejmou součástí židovské
komunity a přitom zůstat
otevřeným prostorem pro všechny.

Usilujeme o to oslovit a propojit
různé generace českých Židů,
židovských expatů, zájemců
o židovskou kulturu a kulturní
veřejnost.
Nejde nám o to konkurovat, či
suplovat činnost již existujících
organizací. Naopak, budeme stavět
na tom, že židovský život v Praze
má co nabídnout. Propojíme ty,
kteří se na židovském životě v Praze
již aktivně podílí a přispějeme
vlastními, originálními projekty.

About
JCC Prague is a new Jewish
culture and community center
that offers an accessible, open to
all, culturally inspiring program
and space for exploring and
interpreting the richness and variety
of contemporary Jewish identity
through the mediums of culture,
learning and the arts.
JCC Prague aspires to be a
favorite spot on a culture map,
an established part of the Jewish
community, yet it will remain an
open place for all. Our ambition is
to create a platform where Jewish
themes are perceived in an updated,
modern way, sans prejudices.

We strive to develop a place for
people who live an actively Jewish
life, people who are just exploring
their Jewish identity, or people who
are simply interested in Judaism,
Jewish culture or the state of Israel.
We aim to become a meeting point
for Jewish Prague but also a place
which the Czech intellectual and
culture-curious public enjoys visiting.
We do not aim to compete with or
replace the activities of existing
organizations. Far from it - we will
build on the reality that Jewish life
in Prague has a lot to offer. We will
connect and interact with those who
are already actively involved in Jewish
life in Prague and contribute with our
own original projects and initiatives.
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Budovat komuntní centrum v době
pandemie je výzva, ke které se
chceme postavit čelem. Rozhodli
jsme se reflektovat aktuální stav
a dočasně se odklonit od naší
maximalistické vize. Než bude
možné se fyzicky setkávat, chceme
budovat komunitu ve virtuálním
prostoru prostřednictvím tvorby
kvalitního online programu, který
sdílíme na našich sociálních sítích a
online platformách.
Spolupracujeme s JCC Global a
inspirujeme se příklady dobré praxe
jednotlivých JCC po celém světě.
Do roku 2021 vstupujeme s novým
zázemím v Pražském kreativním
centru hned vedle Orloje, se kterým
spojíme síly při realizaci našeho
dalšího programu.
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Je pro nás důležité přijít s kvalitním
programem, který osloví židovskou
komunitu, kulturní veřejnost
i zahraniční návštěvníky Prahy.
Budeme respektovat tradici
a bohatou historii židovské Prahy,
zároveň ale využijeme toho, že
jsme novou institucí. Budeme
experimentovat s formou
i obsahem. Propojíme učení
s uměním, inovativní technologie
s tradičními formami. Propojíme
židovské, izraelské a české umělce
a osobnosti.
Naše aktivity mají oslovit nejmladší
publikum i jejich rodiče, mladé lidi
i jejich prarodiče. Chceme, aby si v
programu JCC Prague našel něco
zajímavého každý, kdo mluví česky,
hebrejsky, či anglicky.

Building a community center
during a pandemic is a challenge
but it is also an opportunity. We
have decided to reflect the current
situation and reformulate the vision
in the meantime. Until we are able
to meet again in a physical space we
will be JCC without walls. We want
to build a community in the virtual
space through creating quality online
content to share on our social media
and platforms.
We cooperate with JCC Global and
get inspired by the best practices of
various JCCs worldwide.
We enter 2021 with a new base in
the Prague Creative Center - right
next to the Astronomical Clock in the
heart of Prague - with which we will
join forces and share infrastructure
for our future program.

It is important to come up with a
program that appeals to people
with its quality content and a clear
visual identity. We respect the
tradition and rich history of Jewish
Prague, but at the same time we
shall take advantage of the fact
that we are a new institution. We’ll
experiment with content and new
forms combining learning through
art, innovative technologies and
participatory methodologies. We
will provide space to new faces,
connecting Jewish, Israeli and
Czech artists and intellectuals.
Activities will appeal to the
youngest audiences and their
parents, youth and their
grandparents. Anyone who speaks
Czech, Hebrew or English will
find something interesting at JCC
Prague.
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Cíle JCC Prague
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Objectives

•

vytvořit v Praze centrum židovského  	
života, kultury a izraelských otázek,
které bude otevřeno široké veřejnosti

•

creating a center of Jewish life, culture
and Israeli issues in Prague which will
be open to the general public

•

podporovat propojení existujících
institucí a organizací spojených 			
s židovským životem

•

supporting the interconnection of existing
institutions and organizations associated
with Jewish life

•

posílit a podporovat pozitivní vnímání
židovské kultury a Státu Izrael mezi
širokou veřejností

•

strengthening and supporting a positive
perception of Jewish culture and of the 	
State of Israel amongst the general public

•

představit a posílit obraz Izraele jako
inovační, kybernetické,  bezpečnostní 		
a startupové supervelmoci

•

introducing and strengthening the image
of Israel as an innovation, cyber,
security and startup superpower
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Naše vize

Our vision

•

živé komunitní centrum židovského
dění bez hranic

•

lively community center of Jewish life
without borders

•

otevřený prostor pro setkávání, dialog, 			
vzdělávání, inspiraci a networking

•

open space for meetings, dialogue, education, 		
inspiration and networking

•

iniciátor kvalitních projektů s kulturním
a společenským přesahem

•

initiator of quality projects with cultural
and social impact

•

inspiring place on the Prague cultural map 		
for both locals and visitors from abroad

•

financially self-sufficient and sustainable 		
project, supported by private
and public sources

•

partner for cooperation with relevant 			
organizations, contemporary artists and 			
personalities, as well as innovative companies

•

•

•
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zajímavé místo na pražské kulturní mapě
pro místní i návštěvníky ze zahraničí
finančně soběstačný a udržitelný
projekt, podporovaný ze soukromých
a veřejných zdrojů
partner pro spolupráci s významnými
organizacemi, současnými umělci
a osobnostmi a inovativními firmami
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Program
JCC Prague bylo založeno v srpnu
2020 a během prvních pěti měsíců
naší existence se nám podařilo
realizovat několik projektů, ve kterých
chceme pokračovat i v roce 2021
a které vám blíže přestavíme na
následujících stránkách.

JCC Prague was established in
August 2020 and during the first
five months of our existence we
have managed to launch several
projects which we want to develop
further in 2021. We will introduce
them in the following pages.

•

kalendář 5781

•

luach 5781

•

podcasty

•

podcasts

•

animovaná videa

•

animated videos

•

ilustrovaná hagada

•

illustrated haggadah

•

židovské videorecepty

•

Jewish videorecipes
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5781
Ve spolupráci s Českou unií
židovské mládeže jsme vytvořili
dva druhy kalendáře pro rok 5781,
který jsme distribuovali během
festivalu JudaFest. Cílem festivalu
je představit různé židovské
organizace a jejich aktivity.

In cooperation with the Czech Union
of Jewish Youth we created two
types of luach for 5781, which were
distributed during the JudaFest
festival. The goal of this festival
was to introduce various Jewish
organizations and their activities.

Výtěžek z prodeje byl věnován na
podporu aktivit této mládežnické
organizace. Kalendář se stal také
prvním propagačním předmětem
JCC Prague.

Money from the sales was donated
to the joint activities of this youth
organization. Luach alse became
our first merchendising.
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j-cast
Na podzim jsme spustili pilotní sérii
podcastu s názvem j-cast, který
je k poslechu na všech hlavních
podcastových platformách, jako
je Spotify, Google Podcast, Apple
Podcast, Deezer, Stitcher, Podbean,
InTune, Public Radio nebo přímo na
webu podcastu.
j-cast se věnuje současným
židovským a izraelským tématům
a v tuto dobu má již čtyři rubriky.
Posluchačům přinášíme komentáře
Jana Fingerlanda k aktuálním
tématům v kontextu židovského
dění. Dále chceme přiblížit komunitu
Izraelců žijících v Praze, se kterými
dělá rozhovory Irena Kalhousová.
Třetí jsou rozhovory s vyjímečnými
osobnostmi, jako je například
izraelský herec Sasson Gabai.
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Od ledna 2021 spouštíme j-cast
pod30, který vzniká ve spolupráci
se studenty Lauderových škol Hugo
Marxem a Eliášem Gaydečkou. Ti
se posluchačům všech věkových
kategorií pokusí přiblížit svět mladé
generace.
2020 v číslech:
2 měsíce
9 dílů
5 témat
4 rozhovory
1 548 unikátních poslechů

Being aware of the fatigue and
congestion of virtual space,
we focused on audio and
launched j-cast, a podcast about
contemporary Jewish and Israeli
issues. j-cast is based on Libsyn
and available on all major podcast
platforms such as Spotify, Apple
Podcast, Google Podcast, Deezer,
Sitcher, Public Radio, Podbean,
TuneIn or directy on the website.
Currently, there are four series Jan Fingerland’s commentaries
on contemporary events and
topics, global and local, in the
Jewish context. We introduce the
Israeli expat community to Prague
audience through interviews
with Israelis in Prague by Irena
Kalhousová. The third series is
dedicated to special interviews with
personalities such as the Israeli
actor Sasson Gabai.

From January 2021 we are starting
j-cast pod30 (under30) made by
Lauder Schools students Hugo Marx
and Elias Gaydecka for their peers
and beyond.
2020 in numbers:
2 months
9 episodes
5 topics
4 interviews
1 548 unique downloads
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Covid contra Židé

Abrahámovské dohody
aneb Izrael už vrůstá

Jan Fingerland #1

Jan Fingerland #3

Jak američtí Židé vybírali
prezidenta
Jan Fingerland #2
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video
Ve spolupráci s tvůrčí dvojicí FuczikKakalik.cz jsme vytvořili první díl ze
série svátečních průvodců (nejen)
pro děti. Chanukový bramborák,
kterému propůjčil hlas Jan Maxián,
představuje Chanuku a veselou
formou vysvětluje, proč a jak jí
slavíme.
Video mělo premiéru 12.12.2020
během programu FŽO, která
JCC Prague přizvala k zapalování
chanukových svíček přes Zoom.
Následně bylo video sdíleno
na sociálních sítích (Facebook,
Instagram a Youtube) a Tachles.TV
ho zařadila do svého programu.
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Video je v českém jazyce s
anglickými titulky. Podobná videa
chystáme i na další svátky a
v souvislosti s tímto projektem
jsme spustili vlastní YouTube kanál.
Vytvořili jsme rovněž animovanou
chanukii, určenou pro symbolické
zapalování, sdílení na sociálních
sítích a sváteční přání.
V číslech:
8.3k shlédnutí (Facebook)
32 sdílení
13 909 dosah
1 181 aktivních uživatelů
245 shlédnutí (Instagram)
310 shlédnutí (YouTube)

In cooperation with creative team
Fuczik-Kakalik.cz we produced the
first of a series of Jewish holiday
guides (not only) for kids. Potato
Latkes with the voice of Jan Maxián
introduces Chanukah and in a fun
and entertaining way explains why
and how we celebrate it.
The video was premiered on 12th
December 2020 during the Zoom
Chanukah candle lighting organized
by FŽO who invited JCC Prague to
lead this evening. The video was
later shared on social networks
(Facebook, Instagram, Youtube) and
Tachles.TV included it in its online
program.

The video is in Czech with English
subtitles and we are planning to
follow up with upcoming holidays.
On this occasion we launched our
YouTube channel. We also created
an animated chanukia for every
candle. This was used for symbolical
candle lighting, sharing and holiday
greetings.
In numbers:
8.3k views (Facebook)
32 shares
13 909 reach
1 181 engagement
245 views (Instagram)
310 views (YouTube)
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j-deli
Projekt j-deli vznikl ve spolupráci
s Andreou a Petrou Ernyei
(šéfkuchařky), Kateřinou Mikulcovou
(režie a střih) a Robertem
Fischmannem (hudba). Jeho cílem je
přiblížit židovskou kuchyni a ukázat,
že i ta nejkomplikovanější jídla lze
snadno připravit doma v kuchyni.
Natočili jsme pět videoreceptů
tradičních židovských jídel, které
uveřejníme v roce 2021.
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The j-deli project was produced in
cooperation with familiar faces of
the Prague Jewish community such
as Andrea and Petra Ernyei (chefs),
Kateřina Mikulcová (direction,
editing) and Robert Fischmann
(music, sound). The goal is to
present traditional Jewish cuisine
to broader public and show that
even the most difficult dishes such
as gefilte fish or chopped liver
can be easily prepared at home.
The project has five episodes to be
released in 2021.
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hagada
Hagada patří k nejpopulárnějším
knihám judaismu a k nejčastěji
tištěným publikacím židovské
kultury. V České republice byla
po roce 1989 doposud vydána
pouze Nová pražská pesachová
hagada v překladu a s výkladem
rabiho Efraima K. Sidona (1996)
a limitovaná edice Pesachové
hagady v překladu Jiřího Blažka
(2020). Ilustrovaná publikace pro
děti však v českém jazyce chybí.
Už tam budem, Mojžíši? Trochu
jiná pesachová hagada (nejen)
pro děti chce proto tento prostor
vyplnit a nabídnout zjednodušený
pesachový seder doprovázený
komiksovými ilustracemi, které
čtenáři objasní jednotlivé zvyky,
ale i zajímavé souvislosti tohoto

24

svátku s laskavým humorem
a zábavnou formou udrží dětský
zájem. Samotný příběh Exodu je
inspirativním zdrojem s univerzálním
přesahem i pro dospělé.
Cílem projektu je vytvořit
zábavného průvodce sederovým
večerem pro děti, ale také pro
všechny dospělé, kteří svátek
slaví či chtějí slavit, ale tradiční
texty jsou pro ně příliš hutné a
neuchopitelné. Odlehčenou formou
chceme vysvětlit pravidla svátku
Pesach a přiblížit jeden ze stěžejních
židovských příběhu sekulárnějším
členům židovské komunity a širší
veřejnosti. Kniha je určena malým
čtenářům, ale i dospělým, kteří se
bojí zeptat. Má zabavit, inspirovat a
podnítit zájem o další poznávání.

As has been said many times Judaism is about food and the
Exodus from Egypt. The epic story
of Passover is rich in content and
inspiring for every generation.
It is a story about heroes, liberation
from slavery, freedom, hope, and
much more. It is a universal story
and when presented playfully, it can
resonate among a wide range of
readers. However, people often get
lost in the incomprehensible text
and skip straight to the food.
Passover Haggadah is a guide
through Seder Eve but can be also
read for pleasure. A simplified Seder
text in Czech with parts in Hebrew
and its transliteration, accompanied
by illustrations and instructional
cartoons depicting the rituals with

gentle humor and engaging games,
will address not only kids but
everyone interested in this holiday
who is afraid to ask.
A visually appealing book can also
become a collector’s item for those
who enjoy having various Haggadas
on their bookshelf. However, such
a book in the Czech language does
not exist. Since 1989 only two
Haggadas have been published,
none of them designed for kids.
Thus, to publish an illustrated
Haggadah is a great opportunity.
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Team
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Jako nové kulturní centrum
vznikajících v nelehkých
podmínkách pandemie má JCC
Prague zatím minimalistický team.

As a new culture center, born in the
challenging times of a pandemics,
our team at JCC Prague is rather
minimalistic.

Spolupracujeme s externisty z
různých oblastí, které propojujeme.
Je pro nás důležité dát prostor
zajímavým tvůrcům a osobnostem,
ale také mladé generaci, kterou
se snažíme zapojit. Nechceme
být v bublině a zajímá nás proto
také pohled lidí mimo židovskou
komunitu. Společně tak vytváříme
programovou nabídku, rozšiřujeme
obzory a posouváme hranice našich
možností.

We cooperate with external
collaborators from various fields. It
is important for us to provide space
for interesting artists, creators and
personalities as well as to the young
generation we wish to be part of. We
don’t want to create a bubble and
we are also interested in feedback
from people beyond the Jewish
community. Together we create our
program, push the borders and build
bridges.

Na našich projektech se podíleli:

We have been working with:

Jan Fingerland
Irena Kalhousová
Roman Štětina
David Kakalík
Ondřej Horák
Jan Maxián
Anna Marie Bártová
Andrea Ernyei
Petra Ernyei
Kateřina Mikulcová
Robert Fischmann
Studio Mr. Wombat
Studio Košátko
a další.

Jan Fingerland
Irena Kalhousová
Roman Štětina
David Kakalík
Ondřej Horák
Jan Maxián
Anna Marie Bártová
Andrea Ernyei
Petra Ernyei
Kateřina Mikulcová
Robert Fischmann
Studio Mr. Wombat
Studio Košátko
and others.
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Ředitelka
Pavlína Šulcová je ředitelkou
JCC Prague. V letech 2018–2019
byla jako výkonná ředitelka PQ 2019
zodpovědná za realizaci 14. ročníku
Pražského Quadriennale scénografie
a divadelního prostoru (PQ 2019).
V letech 2013–2018 působila
v Českém Centru Tel Aviv, kde
spoluvytvářela programovou koncepci
a zajišťovala produkci a propagaci
akcí centra. Během předchozího
působení na Velvyslanectví České
republiky v Tel Avivu (2008–2015)
byla jako zástupkyně obchodního
rady spoluzodpovědná za přípravu
programu pro státní návštěvy
a obchodní delegace.
Iniciovala a/nebo produkčně zajistila
řadu nezávislých česko-izraelských
uměleckých projektů např. rezidenční
projekty izraelských umělců
v Petrohradská kolektiv (2016-2017),
dva murály od umělců Dede a Nitzan
Mintz na budově Nakladatelství Argo
a Divadla Ponec, výstavu fotografa
Felixe Lupy (2014) a byla kurátorkou
skupinové výstavy Israeli Street
Moments (2018) v Galerii Leica
Praha. Podílela se na projektu Post
Bellum v Izraeli (2015, 2016, 2017), na
produkci šestidílné dokumentární série
České televize Šumné stopy – Izrael
(2012) a na kulturních akcích Days of
Prague v Jeruzalémě (2012) a Prague
Tel Aviv Urban Party (2011).
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Director
Je absolventkou Fakulty sociálních
věd a Fakulty humanitních studií
Univerzity Karlovy Praha, obor
politologie a humanitní vzdělanosti.
Bakalářskou práci napsala
o izraelské volební reformě z roku
1992, diplomovou o komplexnosti
izraelské společnosti. Během studia
získala roční mezivládní stipendium
na Univerzitě v Haifě.
V roce 2008 udělala Aliya a deset
let žila v Tel Avivu. V Izraeli
vystudovala obor fotografie
a grafický design. Vytvořila
dokumentární sérii The Wingmen:
příběh československých pilotů
a leteckých mechaniků ve službách
Státu Izrael (2015). Mezi jejími
dalšími autorskými projekty jsou
soubory TLV24, Řekni mi, co jíš, Tel
Aviv Street Life, Be Our Guest nebo
blog FromTelAviv. com.

Pavlína Šulcová is the Director of
JCC Prague. In April 2018, she
returned to Prague, and, as the
Executive Director of PQ 2019, she
was responsible for the realisation
of the 14th Prague Quadrennial of
Performance and Space Design
(PQ 2019). Between 2013–2018, she
was active as the Deputy Director
at the Czech Center Tel Aviv, she
co-created the program concept
and was in charge of production
and PR. In previous years (20082015), she worked at the Embassy
of the Czech Republic in Tel Aviv
as a Deputy Commercial Councilor
and she was co-responsible for
preparing the program for state
visits and business delegations.
She initiated and / or produced
several independent Czech-Israeli
art projects, such as residential
projects of Israeli artists (Dede,
Nitzan Mintz, Geffen Refaeli,
Klone, Flora) in Petrohradská
kolektiv (2016-2017), two largescale paintings by artists Dede and
Nitzan Mintz at the building of the
Argo Publishing House and the
Ponec Theater and the exhibition
of Israeli photographer Felix Lupa
(2014). She also curated the Israeli
Street Moments group exhibition at
the Leica Gallery in Prague (2018).

She was involved in the production
of the Post Bellum project in Israel
(2015, 2016, 2017), Czech TV series
The Graceful Legacy - Israel (2012)
and the cultural events Days of
Prague in Jerusalem (2012) and the
Prague Tel Aviv Urban Party (2011).
She graduated from the Faculty
of Social Sciences and the Faculty
of Humanities, Charles University
in Prague, majoring in political
science and humanities. She wrote
a bachelor’s thesis on the Israeli
electoral reform of 1992, and a
diploma thesis on the complexity of
Israeli society. During her studies,
she received a scholarship and spent
one year at the University of Haifa.
In 2008, she made Aliyah and
lived in Tel Aviv for ten years. She
pursued her studies in Photography
and Graphic Design in Israel. She
created the documentary series The
Wingmen: A story of Czechoslovak
pilots and air-force technicians in the
service of Israel (2015). Her other
projects include TLV24, Tell Me What
You Eat, Israel Geometric, Tel Aviv
Street Life, Be Our Guest, and the
blog FromTelAviv.com.
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Zakladatelé / Správní rada

Founders / Board of Trustees

Zakladateli JCC Prague jsou Yariv
Ronen, David Hercky, Kateřina
Moravcová a Daniel Köppl, kteří jsou
zároveň členy správní rady. Pátým
členem správní rady je Tomáš Pojar.

Founders of JCC Prague are Yariv
Ronen, David Hercky, Kateřina
Moravcová and Daniel Köppl. They
are also members of the Board of
Trustees. The fifth member of the
board is Tomáš Pojar.

Zakladatelé jsou oprávněni vždy
jednomyslně rozhodovat o změnách
stanov a dále jmenovat a odvolávat
členy správní rady.
Správní rada má pět členů, členové
mohou být voleni opakovaně.
Jmenuje a odvolává ředitelku,
schvaluje rozpočet, účetní závěrky
a výroční zprávy.
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The founders are entitled, always
unanimously, to decide on
amendments to the Articles of
Association and to further appoint
and remove members of the Board
of Trustees.
The Board of Trustees has five
members who can be re-elected.
They appoint and dismiss the
director, approve the budget,
financial statements and annual
reports.
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Rozpočet            2020
PLÁN

SKUTEČNOST

ROZDÍL

Přípravná fáze

250 000.00

250 000.00

0.00

Projektová studie

250 000.00

250 000.00

0.00

Personální náklady

532 000.00

520 527.00

11 473.00

JCC team (6 měsíců)

480 000.00

473 527.00

6 473.00

Externisté

52 000.00

47 000.00

5 000.00

Administrativní náklady

60 000.00

53 684.27

6 315.73

Administrativní náklady (kancelářské potřeby, poplatky, mentoring)

60 000.00

53 684.27

6 315.73

Projekty

500 000.00

199 109.44

*300 890.56

Pesachová hagada (kniha)

250 000.00

60 000.00

190 000.00

80 000.00

64 700.00

15 300.00

120 000.00

39 460.00

80 540.00

j-deli (5 dílů videoreceptů)

50 000.00

34 949.44

15 050.56

PR & Marketing

50 000.00

45 408.18

4 591.82

Online (propagace na sociálních sítích)

10 000.00

6 474.01

3 525.99

Tištěné a jiné propagační materiály

40 000.00

38 934.17

1 065.83

1 392 000.00

1 068 728.89

323 271.11

VÝDAJE

j-cast (15 dílů podcastu)
Video (3 dílů animovaných průvodců židovskými svátky)

CELKEM
PŘÍJMY
Filantropie / Dary

1 535 375.00

Výdaje

1 068 728.89

Příjmy

1 535 375.00

BILANCE

**466 646.11
v Kč
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*závazek v roce 2021

**bude převedeno do 2021
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Budget                2020
PLAN

ACTUAL

DIFFERENCE

Preparatory phase

9 709

9 709

0

Project study

9 709

9 709

0

Personnel costs

20 660

20 215

446

JCC team (6 months)

18 641

18 389

251

External staff (freelancers)

2 019

1 825

194

Administrative costs

2 330

2 085

245

Administrative costs (office supplies, fees, mentoring)

2 330

2 085

245

19 417

7 732

*11 685

Pesach Haggadah (book)

9 709

2 330

7 379

j-cast (15 episodes of podcasts)

3 107

2 513

594

Video (3 episodes of animated holidays)

4 660

1 532

3 128

j-deli (5 episodes of videorecipes)

1 942

1 357

585

PR & Marketing

1 942

1 763

178

388

251

137

1 553

1 512

41

54 058

41 504

12 554

EXPENSES

Projects

Online (social media promotion)
Print & merch
TOTAL
REVENUES
Philantropy / Donations

59 626

Expenses

41 504

Revenues

59 626

BALANCE

**18 122
in EUR

36

*committed in 2021

**to be transferred to 2021
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Děkujeme Thanks!
JCC Prague je financováno ze
soukromých a veřejných zdrojů,
bez kterých by naše činnost nebyla
možná. Nabízíme různé možnosti,
jak naše aktivity podpořit. Staňte se
součástí projektu, který spoluvytváří
židovskou budoucnost Prahy!
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JCC Prague is financed from private
and public sources and our activities
would not be possible without the
contribution of generous donors who
share our vision. We offer various
ways to support our activities.
Join the project which contributes to
the to the future of Jewish Prague.

JCC Prague v roce 2020 podpořili:
JCC Prague was supported in 2020 by:
Daramis management s. r. o.
Lighthouse Services s. r. o.
David Hercky
Kateřina Moravcová
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Pavlína Šulcová
Ředitelka / Director
JCC Prague, z.ú.
+420 737 250 255
whatsapp: +972 52 657 7213
director@jccprague.com
www.jccprague.com

