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poSlání nFoH
zmírňujeme křivdy minulosti, podporujeme budoucnost.

Pečujeme. 
Pomáháme lidem, kteří přežili holocaust. 

PřiPomínáme. 
Podporujeme vzdělávací a pietní akce připomínající oběti holocaustu.

myslíme na budoucnost. 
Podporujeme rozvoj židovských komunit a vzdělávání v judaismu.

obnovujeme. 
Podílíme se na rekonstrukci a záchraně židovských památek zničených nacistickou 
i komunistickou totalitou.

odškodnili jsme. 
Pomohli jsme zmírnit majetkové křivdy způsobené během II. světové války.
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FHV MiSSion StateMent
Mitigating the injustices of the past – Supporting the Future.

We care. 
We help the elderly Holocaust survivors in their old age.

We remember.
We support educational and pious commemorative events remembering the 
Holocaust victims.

We think ahead.
We are helping to preserve the traditions – we support the education on Judaism and 
development of Jewish communities.

We restore.
We participate in restoration of Jewish monuments destroyed by Nazi and Communist 
totalitarian regimes.

We comPensated.
We helped to rectify and mitigate the property injustices caused during the WWII.



ÚVodní SloVo MíStopředSedy SpráVní rady

Vážení, 

již po sedmé Vás informujeme o tom podstatném, co se v uply-
nulém roce v Nadačním fondu obětem holocaustu stalo. V sou-
ladu s tradicí a náboženstvím bychom měli v sedmém roce 
odpočívat, avšak nebylo tomu tak. Nadační fond v roce 2006 
společně se svým zakladatelem Federací židovských obcí v ČR 
vytvořil pravidla pro své budoucí směřování a v roce 2007 jsme 
se těmito pravidly již plně řídili. Rok 2007 byl rokem stability 
NFOH.

Čtyřem základním posláním NFOH nazvaným Péče, Připomínka, 
Budoucnost a Obnova jsme stanovili rámec budoucího směřo-
vání. Hlavní důraz bude NFOH i nadále  klást na program Péče, 
tedy na sociální pomoc přeživším holocaustu, a na program 
Obnova čili na záchranu židovských památek. Cílevědomě jsme 
vyčlenili předem definované roční příspěvky na tyto programy 
proto, aby je bylo možno kvalitně a dlouhodobé zajišťovat.

 Nárůst neonacistických aktivit v naší republice v minulém 
roce ukázal, že podpora programů Připomínka a Budoucnost 
není zdaleka jen záležitostí budováním památníků a zřizová-
ním pamětních desek, ale bohužel až příliš aktuálním tématem. 
Proto jsme nejen podpořili, ale sami jsme organizovali akce, 
které veřejnost zřetelným způsobem upozorní na tato nebez-
pečí. A to jak slavnostní setkání u příležitosti Dne památky obětí 
holocaustu v prostorech Senátu PČR, tak i předčítání jmen obětí 
šoa na pražském náměstí Míru na Jom ha-šoa.

Bývá dobrým zvykem poděkovat všem, kteří pomáhají činnosti 
Nadačního fondu. Rád tak činím, aniž bych uváděl jednotlivá 
jména, a to všem dárcům, spolupracovníkům a členům správní 
a dozorčí rady za to, že našli a  stále nacházejí čas a energii 

pomáhat NFOH. Od konce roku se musíme obejít bez členky 
správní rady paní Věry Pospíšilové, která nás zcela nečekaně 
a navždy opustila. Její nenápadná činnost byla pro fond velmi 
přínosná. Chci poděkovat zaměstnancům nadačního fondu, že 
i přes zvýšení nároků na ně, dokazují kvalitně zajišťovat veškeré 
funkce NFOH.  

Nakonec chci zmínit jeden symbolický fakt. Ti z vás čtenářů 
této výroční zprávy, kteří jste nás v sídle fondu někdy navštívili, 
anebo častěji  k nám telefonovali, jste museli zaregistrovat jeden 
nepřehlédnutelný a někdy i nepřehlušitelný fakt. Ve fondu pra-
cují vesměs příjemné mladé dámy, které velmi často na praco-
višti provázejí jejich malé děti. Možná, že je to pro nás všechny 
o malinko těžší se občas slyšet, ale o to optimističtější je pro nás 
všechny to, že v tak náročné činnosti jako je pomoc obětem 
holocaustu se nejlépe osvědčují mladí lidé,  zvláště maminky.

Michal Borges
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ForewordS oF tHe ViCe CHairMan oF 
tHe Board oF direCtorS

Dear friends, 

This year it has already been for the seventh time that we have 
had an opportunity to inform you about the fundamental past 
year events in Foundation for Holocaust Victims (FHV). Should 
we have followed the tradition, the seventh year would have 
been a year of repose, yet the opposite was true. In 2006, in part-
nership with its founder – the Federation of Jewish Communi-
ties – the Foundation for Holocaust Victims established long-
term objectives for further direction and the 2007 had already 
followed these objectives. For FHV the 2007 proved to be the 
year of stability.

Four fundamental FHV missions: Care, Remembrance, Future 
and Restoration had their scope of future orientation establis-
hed. The main focus of FHV would further be dedicated to the 
Care program, i.e. to social assistance to the Holocaust survivors 
and to the Restoration program renovating and saving the Jewish 
monuments. In order to ensure long-term quality, we have allo-
cated certain yearly funds for these programs in advance. 

Last year growth of neo-Nazi activities in the Czech Repub-
lic has demonstrated that the support of Remembrance and 
Future programs has not far only been the matter of building 
the monuments and erecting the commemorative plaques, but 
it has proved to be rather urgent matter to deal with. Therefore 
we have not only supported, but also initiated the events, that 
would significantly warn the general public of these potential 
dangers. The events such as commemorative ceremonial mee-
ting on the occasion of Holocaust Remembrance Day held on 
the premises of the Czech Senate and the reading of names of 
the Shoa victims in public held on the “Náměstí Míru” Square on 
the occasion of Jom Ha-Shoa openly remind and warn.

Traditionally I would like to thank all, who have been supporting 
the FHV activities. I am pleased to do so, without stating the 
names, I would like to thank to all donors, colleagues and mem-
bers of Board of Directors and Supervisory Board to have found 
time and energy to help FHV. Since the end of 2006 we have 
lost one of our members of the Board of Directors, who left us 
unexpectedly, never to return. She had contributed a great deal 
and would never be forgotten. I would like to appreciate and 
thank to the FHV staff to have been able to provide a wide range 
of quality FHV services even though the demands on them have 
constantly been rising.  

To conclude I would like to mention one symbolic fact. Those of 
the readers of this annual report who have lately visited us in the 
FHV office or have frequently been on the phone with us, must 
have encountered one fact that could not be overseen, neither 
could it be overheard. FHV office staff is mostly represented by 
pleasant young ladies, very often accompanied by their babies. 
For all of us it could be a bit harder to listen to each other when 
dealing with everyday issues, but on the other hand, the opti-
mism and effort of young generation, especially of mothers, per-
forming such responsible work as the help to the Holocaust sur-
vivors introduces a great deal of hope and optimism for future.

Michal Borges



proFil organizaCe

Nadační fond obětem holocaustu byl založen 31. července 2000 
Federací židovských obcí v ČR, vznikl na základě doporučení 
Smíšené pracovní komise zabývající se problematikou zmírňo-
vání některých majetkových křivd způsobených obětem holo-
caustu. 

V letech 2001-2005 jsme realizovali program Odškodnění. 
Odškodnili jsme celkovou částkou 100 milionů Kč ty, kterým 
byl v důsledku rasové perzekuce v době okupace na území 
dnešní České republiky nacistickým Německem odňat nemovitý 
majetek a platné restituční předpisy ani mezinárodní dohody 
jim neumožnily navrácení tohoto majetku či získání jiné formy 
odškodnění.

Dále podporujeme projekty v programech Péče, Připomínka, 
Obnova a Budoucnost a sami se aktivně snažíme rozšiřovat 
povědomí široké veřejnosti o holocaustu.

Nadační fond obětem holocaustu je členem Asociace nadačních 
fondů při Fóru dárců, oborového sdružení SKOK a Internationa-
les Auschwitz Komitee.
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FHV proFile

Foundation for Holocaust Victims was established on 31 July 
2000 by the Federation of Jewish Communities in the Czech 
Republic on the basis of conclusions and recommendations of 
the “Joint Work Committee”.

In 2001-2005 we implemented the Compensation Program. 
With the total amount of CZK 100 milion we compensated peo-
ple who, as a result of racial persecution during the occupation 
of today’s Czech Republic by Nazi Germany, had been deprived 
of their immovable property, and whose property was not retur-
ned to them according to valid restitution regulations, foreign 
claims settlements, or other forms of compensation. 

We further support the projects constituting part of our pro-
grams: Care, Remembrance, Restoration and Future and we acti-
vely strive to spread Holocaust awareness among the general 
public.

Foundation for Holocaust Victims is a member of the Associa-
tion of Foundations of the Donors Forum, of SKOK – Associa-
tion of Non-Governmental, Non-Profit Organizations and Inter-
national Auschwitz Komitee.



nejVýznaMnější událoSti nFoH V roCe 2007

26. ledna 2007 – slavnostní setkání v senátu Pčr
Společně s Federací židovských obcí v ČR jsme uspořádali pod záštitou předsedy Senátu Přemysla Sobotky slavnostní setkání 
u příležitosti Dne památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti. Setkání se zúčastnilo na sto přeživších šoa, 
politici, velvyslanci a zástupci židovských a romských organizací.

15. dubna 2007 – jom ha-šoa
Připojili jsme se k Institutu Terezínské iniciativy a České unii židovské mládeže a společně jsme uspořádali pietní akci u příležitosti 
izraelského vzpomínkového Dne holocaustu a hrdinství na pražském náměstí Míru, kde jsme se zapojením veřejnosti předčítali 
jména obětí šoa. 

20. dubna 2007 – členství v internationales auschWitz komitee
Stali jsme se členem Mezinárodního Osvětimského výboru. 

15. května 2007 – benefiční koncert v divadle ungelt
Uspořádali jsme náš historicky první benefiční koncert.

27. června 2007 – výběrové řízení v Programech Péče, PřiPomínka, budoucnost, obnova 
Vyhlásili jsme sedmé grantové kolo na podporu projektů ve všech našich programech.

15. listoPadu 2007 – benefiční koncert ve šPanělské synagoze
Druhý benefiční koncert jsme uspořádali pod záštitou ministra kultury Mgr. Václava Jehličky a primátora hl.m. Prahy 
MUDr. Pavla Béma.

12. Prosince 2007 – den otevřených dveří nfoh
Naši dárci, zástupci spolupracujících organizací, bývalí zaměstnanci a další příznivci NFOH přijali naše pozvání a navštívili nás, 
aby se dozvěděli více o činnosti NFOH a společně s námi oslavili svátek Chanuka.
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2007 FHV prinCipal eVentS

january 26, 2007 – ceremonial commemorative event in the czech senate 
In association with the Federation of Jewish Communities in the Czech Republic and under the patronage of president of the 
Senate of the Parliament of the Czech Republic, Mr. Přemysl Sobotka, FHV organized a Ceremonial Commemorative event on the 
occasion of International Holocaust Remembrance Day and the Day of the Prevention of Inhumane Crimes. The event was visited 
by more than a hundred Shoa survivors, politicians, ambassadors and representatives of Jewish and Roma organizations.

aPril 15, 2007 – jom ha-shoa
In association with The Institute of Terezín Initiative and Czech Union of Jewish Youth we organized a pious event to commemo-
rate the Israeli Holocaust Remembrance Day and Heroism. The event took place at Náměstí Míru square in Prague where the 
names of Shoa victims were read in the public. 

aPril 20, 2007 – international auschWitz committee membershiP
We became members of International Auschwitz Committee. 

may 15, 2007 – benefit concert in ungelt theatre
We organized our historically first benefit concert.

june 27, 2007 – calls for ProPosals Within the care, remembrance, future and restoration Programs
We announced seventh call for proposals in order to support the projects within all our programs.

november 15, 2007 – sPanish synagogue benefit concert 
Second benefit concert was held under the auspices of the Minister of Culture, Mr. Václav Jehlička and the Mayor of Prague, 
Mr. Pavel Bém.

december 12, 2007 – day of the oPen doors in fhv
Our donors, representatives of collaborating organizations, former employees and other FHV supporters accepted our invitation 
and paid us a visit to learn more about the standing FHV activities and jointly celebrated Chanukah with us. 
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prograM pÉče
program podpory projektů v oblasti sociálně zdravotní péče se zvláštním zřetelem 
k  potřebám těch, kteří přežili holocaust.

Díky naší finanční podpoře je zajištěna profesionální péče 
a pomoc lidem, kteří přežili holocaust. Naší prioritou a snahou je 
zajistit kvalitní sociální a zdravotní péči pro přeživší šoa a jejich 
rodiny a také podpora, co nejdelšího pobytu klienta v domácím 
prostředí a péče, která podpoří jeho samostatnost a nezávislost. 
Podporujeme sociální práce v terénu, domácí péči, rezidenční 

péči, psychologickou pomoc lidem s posttraumatickým syndro-
mem a vzdělávání poskytovatelů služeb. 

V 7. grantovém kole programu Péče byly uděleny příspěvky ve 
výši 6 milionů Kč.

Přehled udělených nadačních PřísPěvkŮ – 7. grantové kolo
Program Péče
Příjemce příspěvku název projektu Příspěvek (kč)
Židovská obec Teplice Sociální služby pro seniory se zvláštním zřetelem k potřebám přeživších holocaust 250 000

Židovská obec Liberec Terénní sociální péče o potřebné klienty Židovské obce Liberec 2008 100 000

Židovská obec Brno Důstojné stáří pro přeživší holocaust – Agentura domácí péče JAS 750 000

Domov Sue-Ryder Domov Sue Ryder – rezidenční péče o osoby, které přežily holocaust 200 000

Židovská obec Ostrava Agentura domácí péče „Tikvah“ pečovatelská služba pro seniory, se zvláštním zřetelem na 
přeživší holocaust

750 000

Židovská obec v Praze - Komplexní domácí 
péče Ezra

Komplexní domácí péče Ezra – sociální a zdravotní péče o seniory se zvláštním zřetelem 
k potřebám těch, kteří přežili holocaust

950 000

Diakonie ČCE - středisko Rýmařov Domov odpočinku ve stáří v Dolní Moravici – rezidenční péče s přihlédnutím ke specifickým 
potřebám osob přeživších holocaust

100 000

Židovská obec Praha - Denní centrum seniorů Aktivizace v Denním centru seniorů 100 000

Židovská obec v Praze Domov seniorů Charlese Jordana 175 000

Židovská obec v Praze Rozšíření sociálních a psychosociálních služeb pro členy ŽO v Praze 300 000

Židovská obec v Praze Domov sociální péče Hagibor 1 275 000

Židovská obec Děčín Poskytování sociálně zdravotní péče seniorům, se zvláštním zřetelem k osobám, které přežily 
holocaust

150 000

Židovská obec Olomouc Projekt sociálního střediska pro členy ŽO Olomouc, kteří přežili holocaust a druhou generaci 150 000

Rafael institut Podpora terapeutického centra a vzdělávacích aktivit Rafael Institutu 150 000

Židovská obec Karlovy Vary Poskytování sociální a zdravotní péče nemocným a přestárlým členům židovské obce 150 000

Židovská obec Plzeň Odborné sociální poradenství 250 000

Federace židovských obcí v ČR Odborné a sociální poradenství zaměřené na sociální a zdravotní potřeby seniorů židovských 
obcí, přeživších holocaust

200 000

celkem 6 000 000

Care prograM
program supporting projects dealing with social and health care issues, emphasizing 
the needs of holocaust survivors.

Our financial support ensures professional care and assistance 
to people, who survived Holocaust. The main goal is to provide 
quality social and health care services for Shoa survivors and 
their families as well as to support the longest possible stay of 
clients in their home environment and care supporting their 
independence and self-reliance. We support social health care, 
fieldwork, home care, residential care, psychological assistance 

to people suffering from post-traumatic syndrome and educa-
tion of providers of the services. 

In the 7th call for proposals in the Care program FHV awarded 
the grants amounting CZK 6 million.

aWarded grants overvieW – 7th call for ProPosals
care Program
beneficiary Project name granted amount 

(czk)
Teplice Jewish Community Social Health Care Paying Special Respect to the Needs of Holocaust Survivors 250,000

Liberec Jewish Community Social Health Care Paying Special Respect to the Needs of Holocaust Survivors in 2008 100,000

Brno Jewish Community Dignified Old Age for the Holocaust Survivors – JAS Home Care Agency 750,000

Sue-Ryder – Home for the Elderly Sue Ryder Home for Elderly – Residential Care for the Holocaust Survivors 200,000

Ostrava Jewish Community “Tikvah” Home Care Agency - Social Services Provider with Special Attention to Holocaust 
Survivors

750,000

Prague Jewish Community – Ezra Complex 
Home Care

Ezra – Complex Home Care – Social and Health Care for Senior Citizens with Special 
Attention to the Needs of Holocaust Survivors

950,000

ČCE Diacony – Rýmařov Center Home for the Elderly in Dolní Moravice – Residential Care Paying Special Attention to 
Specific Needs of Holocaust Survivors

100,000

Prague Jewish Community – Center for Senior 
Day Care

Community Activities in the Center for Senior Day Care 100,000

Prague Jewish Community Charles Jordan Home for Elderly 175,000

Prague Jewish Community Extension of Social and Psycho-Social Services for Prague Jewish Community Members 300,000

Prague Jewish Community Hagibor Home – Social Care 1,275,000

Děčín Jewish Community Provision of Social Health Care Paying Special Respect to the Needs of Holocaust Survivors 150,000

Olomouc Jewish Community Project of Social Center for Olomouc Jewish Community Members surviving Holocaust 
and Second Generation  

150,000

Rafael Institute Support of Therapeutic Center and Educational Activities of Rafael Institute 150,000

Karlovy Vary Jewish Community Social and Health Care for the Sick and Elderly Community Members 150,000

Plzeň Jewish Community Specialized Social Advisory Services 250,000

Federation of Jewish Communities of the 
Czech Republic

Social and Advisory Services  with Special Attention to the Social and Health Care Needs 
of Holocaust Survivors

200,000

total 6,000,000
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prograM připoMínKa
program podpory projektů sloužících k důstojné připomínce obětí holocaustu 
a vzdělávacích aktivit o holocaustu. 

V programu Připomínka jsme v roce 2007 podpořili projekty 
v celkové výši 565 000 Kč. Podporou vzdělávacích projektů, pub-
likací, pamětních desek a památníků, společenských akcí, doku-
mentů a výstav připomínáme židovské i romské oběti holo-

caustu. Přispíváme tak k rozšíření povědomí české veřejnosti 
o holocaustu s nadějí, že projekty slouží současně jako prevence 
proti rasismu a antisemitismu.

Přehled udělených nadačních PřísPěvkŮ – 7. grantové kolo
Program PřiPomínka
Příjemce příspěvku název projektu Příspěvek (kč)
Tři brány …s láskou 2008 20 000

Terezínská iniciativa Vzdělávací zájezdy českých škol do Památníku Terezín 50 000

Výbor pro odškodnění romského holocaustu 
v ČR

Pietní akt na místě bývalého romského KT Lety u Písku dne 13. 5. 2008 10 000

Město Uherský Ostroh Zřízení památníku na místě někdejší synagogy v Uherském Ostrohu 10 000

Město Horažďovice Kořeny rodiny Fischlů, aneb Židé v Horažďovicích 20 000

Agnes Dialog vnuků vnuček – rozhovory s pamětníky 20 000

Židovská obec Liberec Památník obětem šoa Liberecka – I. etapa projektová dokumentace 20 000

Institut Terezínské iniciativy Zveřejnění databáze obětí na www.holocaust.cz 50 000

Židovské muzeum v Praze Transporty protektorátních Židů na východ v letech 1941-1942 „Od té doby věřím na osud…“ 
3. díl výstavy

40 000

Židovská obec v Praze Zhotovení a instalace pamětní desky se jmény obětí holocaustu v obci Luže 10 000

Kultura do města Dny židovské kultury na Kutnohorsku 40 000

Historická skupina Osvětim při SOPVP Putovní výstava „Místa utrpení, smrti a hrdinství. Vězni z českých zemí v nacistických 
koncentračních táborech“

50 000

Federace židovských obcí v ČR Památník na židovském hřbitově v Hlučíně – pořízení a slavnostní odhalení 10 000

KreBul Přes Volary přešla smrt – pochod smrti očima pamětníků 30 000

Město Uherský  Brod Pořízení a slavnostní odhalení památníku na starém židovském hřbitově v Uherském Brodě 10 000

Muzeum romské kultury Pietní místa a pietní akty k uctění památky obětí holocaustu 15 000

Romano džaniben Vydávání časopisu Romano džaniben 20 000

Židovská obec Teplice Vybudování pietního místa – bývalý židovský hřbitov Chomutov 10 000

Regionální muzeum v Mikulově Publikace Židé v Mikulově – německá jazyková verze 50 000

OLAM – Společnost Judaica Týden židovské kultury 30 000

Post Bellum Příběhy 20. století – židovské osudy za 2. světové války a v 50. letech 50 000

celkem 565 000

reMeMBranCe prograM
program supporting projects serving as dignified reminders of holocaust victims and 
holocaust educational activities.

The projects supported within the Remembrance program in 
2007 amounted to CZK 565,000. We remember the Jewish and 
Roma Holocaust victims through the support of educational 
projects, publications, memorial plaques and memorials, social 

events, documents and exhibitions. That way we contribute to 
broadening of Holocaust awareness of Czech public hoping that 
the projects would have a racism and anti-Semitism prevention 
effect.

aWarded grants overvieW – 7th call for ProPosals
remembrance Program 
beneficiary Project name granted amount 

(czk)
“Tři brány” …with love 2008 20,000

Terezín Initiative  Educational Trips of Czech Schools to the Terezín Memorial 50,000

Committee for the Compensation of Roma 
Holocaust in the Czech Republic

Pious Act on the Place of Former Roma Concentration Camp in Lety u Písku on May 13, 
2008

10,000

Municipality of Uherský Ostroh Establishment of the Memorial on the Place of Former Synagogue in Uherský Ostroh 10,000

Municipality of Horažďovice Fischl Family Roots – Jews in Horažďovice 20,000

“Agnes” The Dialogue of the Grandchildren of Grandchildren – Interviews with Eyewitnesses 20,000

Liberec Jewish Community Memorial to Shoa Victims of Liberec Region - 1st Phase of the Project Documentation 20,000

Terezín Initiative Institute Publication of the Database of Holocaust Victims on www.holocaust.cz 50,000

Prague Jewish Museum Transports of Protectorate Jews to the East in the Years of 1941-1942 “Since Then I Believe 
in Destiny …” 3rd Part of the Exhibition

40,000

Prague Jewish Community Manufacturing and Installation of Memorial Plague Bearing the Names of Holocaust 
Victims in the Village of Luže

10,000

“Culture to Town” Days of Jewish Culture in Kutná Hora Region 40,000

Auschwitz Historical Group at SOPVP Traveling Exhibition “Places of Suffering, Death and Heroism. Prisoners from the Czech 
Lands in Nazi Concentration Camps”

50,000

Federation of Jewish Communities in the 
Czech Republic

Memorial Located at Jewish Cemetery in Hlučín – Purchasing and Ceremonial Unveiling 10,000

“KreBul” Death Walked Across Volary – Death Walk As Seen By the Eyewitnesses 30,000

Municipality of Uherský  Brod Purchasing and Ceremonial Unveiling of Monument Located on the Old Jewish Cemetery 
in Uherský Brod

10,000

Museum of Roma Culture Pious Acts Remembering the Holocaust Victims 15,000

“Romano Džaniben” Publishing of Romano Džaniben Magazine 20,000

Teplice Jewish Community Foundation of Pious Place – Former Jewish Cemetery in Chomutov 10,000

Regional Museum in Mikulov Book – Jews in Mikulov – In German Language 50,000

OLAM – Judaica Society The Week of Jewish Culture 30,000

“Post Bellum” Stories of the 20th Century – Jewish Destinies During WWII. And in the 50s 50,000

total 565,000



prograM BudouCnoSt
program podpory vzdělávacích aktivit v oblasti judaismu. 

V programu Budoucnost podporujeme zejména vzdělávání 
v judaismu a rozvoj židovských komunit. Přispíváme například 
na festivaly židovské kultury, přednáškovou a vzdělávací čin-
nost, semináře, měsíčníky a zpravodaje, konference či výstavy. 
To vše s cílem podpory budoucnosti a zachování tradic židovské 
kultury.

V roce 2007 byly uděleny příspěvky v celkové výši 435 000 Kč.
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Přehled udělených nadačních PřísPěvkŮ – 7. grantové kolo
Program budoucnost
Příjemce příspěvku název projektu Příspěvek (kč)
Židovská obec Ostrava Judaismus od A-Z pokračování rok 2008 40 000

Židovská občanská společnost Magen Židovské listy 30 000

Muzeum Kroměřížska Vydání sborníku příspěvků z XIV. ročníku konference Židé a Morava 20 000

Židovská obec v Praze Obecní noviny 40 000

Mezinárodní křesťanské velvyslanectví 
Jeruzalém

Staronová šance – veřejná shromáždění proti antisemitismu 30 000

Židovská obec v Děčíně Židovská obec – zdroj informací o judaismu – pokračování 20 000

SION – Nová generace Dny pro Izrael 30 000

Židovské muzeum v Praze Semináře pro učitele – Židé, dějiny a kultura 30 000

Židovská obec Plzeň Synagoga trochu jinak 2008 20 000

Křesťanské centrum pro rodinu Heřmánek Seznámení s židovskou kulturou 10 000

Židovská obec Teplice Společenský klub židovské obce Teplice – II.etapa – rozšíření působnosti 35 000

Židovská obec Olomouc Paideia Alumni conference at Olomouc 3rd year (Jewish studies in central Europe) 30 000

Bejachad Mateřské centrum a Nedělní škola Bejachad 30 000

Bejt Simcha MASKIL – praktický průvodce židovským rokem 30 000

Židovská obec Brno Staré židovské tradice je třeba zachovat 40 000

celkem 435 000

Future prograM
program supporting educational activities focusing on judaism.

Within the Future program, FHV supports educational activities 
on Judaism and sustainable development of Jewish communi-
ties. We support festivals of Jewish culture, lectures and educa-
tional activities, seminars, monthly papers and bulletins, confe-
rences or exhibitions. General aim of all the above mentioned 
activities is to support the future and preserve Jewish traditions 
and culture.

In 2007 FHV awarded grants amounting CZK 435,000.

aWarded grants overvieW – 7th call for ProPosals
future Program
beneficiary Project name granted amount 

(czk)
Ostrava Jewish Community A-Z of Judaism 2008 – Project in Progress 40,000

Jewish Civic Society “Magen” Jewish News 30,000

Museum of Kroměříž Region Publishing of the Collection of Conference Papers from 14th Conference – Jews and 
Moravia

20,000

Prague Jewish Community Community Newspaper 40,000

International Christian Embassy of Jerusalem Old-New Chance – Public Anti-Semitism Meetings 30,000

Děčín Jewish Community Jewish Community – information source on Judaism – Project in Progress 20,000

SION – New Generation Days for Israel 30,000

Prague Jewish Museum Seminar for Teachers - Jews, history and Culture 30,000

Plzeň Jewish Community A Somewhat Other View on the Synagogue – 2008 20,000

Heřmánek – Christian Family Center Getting Acquainted With Jewish Culture 10,000

Teplice Jewish Community Social Club of Teplice Jewish Community – Stage II – Broadening the Field of Activity 35,000

Olomouc Jewish Community Paideia Alumni conference at Olomouc 3rd year (Jewish studies in central Europe) 30,000

Bejachad Bejachad Day Center and Sunday School 30,000

Bejt Simcha MASKIL – Practical Guide on Jewish Year 30,000

Brno Jewish Community There is a Need to Preserve Old Jewish Traditions 40,000

total 435,000
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prograM oBnoVa
rekonstrukce, obnova a zachování movitých a nemovitých židovských památek 
na území české republiky.

Obnovujeme a zachováváme židovské památky, poškozené dlou-
hodobým znemožněním údržby, neodbornými opravami a sta-
vebními úpravami, erozí či vandalismem. Cílem naší podpory je 
uvedení památky do stavu odpovídajícímu originální podobě 
památky, současně akceptující možnosti nového využití. 

NFOH udělil 8 milionů Kč na realizaci projektů v roce 2008.

Přehled udělených nadačních PřísPěvkŮ – 7. grantové kolo
Program obnova
Příjemce příspěvku název projektu Příspěvek (kč)
Židovská obec v Praze Znovuvztyčování a restaurování náhrobků na židovském hřbitově ve Veselici 50 000

Židovská obec v Praze Druhá etapa obnovy fasády synagogy v Bechyni 50 000

Židovská obec v Praze Obnova obřadní síně s obydlím hrobníka na židovském hřbitově v Hradci Králové - Pouchově 50 000

Židovská obec v Praze Znovuvztyčování a opravy náhrobků na novém hřbitově v Benešově 100 000

Židovská obec v Ostravě Rekonstrukce židovského hřbitova Na Najmanské Slezská Ostrava 200 000

Židovská obec Liberec Napojení odpadních vod, oprava vstupu a nádvoří – hřbitov Liberec 50 000

Židovská obec Teplice Renovace Domu pohřebního bratrstva – 5. etapa 200 000

Židovská obec Brno Oprava náhrobků židovského hřbitova v Ivančicích – 1. etapa 200 000

Židovská obec Brno Oprava náhrobků židovského hřbitova v Boskovicích – 2. etapa 100 000

Synagoga Kosova Hora Dokončení rekonstrukce a restaurátorské práce v modlitebním sále synagogy v Kosově Hoře 100 000

Židovská obec Děčín Oprava vstupní terasy a sklepních prostor synagogy v Děčíně 75 000

Respekt a tolerance Vitráže olomoucké synagogy 100 000

Město Loštice Synagoga – 3. etapa – rekonstrukce vchodových dveří a oprava obvodového pláště budovy, 
pokračování

100 000

Židovské muzeum v Praze Restaurování vybraných náhrobků na Starém židovském hřbitově v Praze 150 000

Sdružení pro úštěckou synagogu a hřbitov Obnova židovského hřbitova v Radouni 200 000

Město Hranice Revitalizace zeleně na Židovském hřbitově v Hranicích 25 000

Federace židovských obcí v ČR Dlouhodobý projekt postupné rekonstrukce, obnovy a zachování movitých a nemovitých 
židovských památek na území ČR, které jsou v majetku FŽO

5 800 000

Židovská obec Olomouc Židovský hřbitov – oprava náhrobků VI. etapa, údržba hřbitova 50 000

Židovská obec Plzeň Aron ve Staré synagoze v Plzni 200 000

celkem 8 000 000

renoVation prograM 
reconstruction, renovation and maintenance of movable and immovable jewish 
monuments in the Czech republic.

We renovate and preserve Jewish monuments damaged by 
long-term impossibility of maintenance, amateur renovation 
practices and construction alterations, erosion or vandalism. 
The goal of our support is to return the monument to the ori-
ginal state while at the same time accepting the possibilities of 
its new  use. 

For 2008 projects FHV awarded the grants amounting 
CZK 8 million.

aWarded grants overvieW – 7th call for ProPosals
renovation Program 
beneficiary Project name granted 

amount (czk)
Prague Jewish Community Re-erection and Restoration of Tombstones on Jewish Cemetery in Veselice 50,000

Prague Jewish Community Second Stage of the Renovation of the Facade of Bechyně Synagogue 50,000

Prague Jewish Community Restoration of Ceremonial Hall alongside with the Dwelling Place of the Hradec Králové – 
Pouchov Cemetery

50,000

Prague Jewish Community Re-erection and Renovation of Tombstones within the New Cemetery in Benešov 100,000

Ostrava Jewish Community Reconstruction of Jewish Cemetery in “Na Najmanské” Slezská Ostrava 200,000

Liberec Jewish Community Waste Water Discharge Installation, Restoration of Entrance and Courtyard – Liberec 
Cemetery

50,000

Teplice Jewish Community Renovation of “Sepulchral Confraternity” – Stage 5 200,000

Brno Jewish Community Renovation of Jewish Cemetery Tombstones in Ivančice – Stage 1 200,000

Brno Jewish Community Renovation of Tombstones of Jewish Cemetery in Boskovice – Stage 2 100,000

Kosova Hora Synagogue Final Works on the Reconstruction and Renovation Works in the Hall of Prayer of Kosova 
Hora Synagogue

100,000

Děčín Jewish Community Renovation of the Entrance Terrace and Cellar Spaces of Děčín Synagogue 75,000

Respect and Tolerance Windows in Olomouc Synagogue 100,000

Loštice Municipality Synagogue – Stage 3 – Reconstruction of the Entrance Door and Renovation of the Exposed 
Facade of the Building, Project in Progress

100,000

Jewish Museum in Prague Restoration of Selected Tombstones at Old Jewish Cemetery in Prague 150,000

Association for Úštěk Synagogue and 
Cemetery

Renovation of Jewish Cemetery in Radouň 200,000

Hranice Municipality Revitalization of the Greenery within the Jewish Cemetery in Hranice 25,000

Federation of Jewish Communities of the 
Czech Republic

Project of Long-term Gradual Reconstruction, Renovation and Preservation of Movable and 
Immovable Jewish Monuments Owned by the FJC in the Territory of the Czech Republic 

5,800,000

Olomouc Jewish Community Jewish Cemetery – Renovation of Tombstones – Stage VI, Cemetery Maintenance 50,000

Plzeň Jewish Community Aron in the Old Synagogue in Pilsen 200,000

total 8,000,000
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rozvaha ke dni 31. 12. 2007, v tis. kč
aktiva
dlouhodobý majetek

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 129

Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých 
věcí

−129

Drobný dlouhodobý hmotný majetek 183

Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku −183

Ostatní dlouhodobý finanční majetek 38 183

dlouhodobý majetek celkem 38 183

krátkodobý majetek

Poskytnuté provozní zálohy 23

Pokladna 11

Ceniny 2

Bankovní účty 2 971

Majetkové cenné papíry 112 882

Náklady příštích období 1

krátkodobý majetek celkem 115 890

aktiva celkem 154 073
Pasiva
vlastní zdroje

Vlastní jmění 1

Fondy 154 341

Účet výsledku hospodaření −473

vlastní zdroje celkem 153 869

cizí zdroje

Dodavatelé 4

Zaměstnanci 51

Závazky k institucím SZ a ZP 32

Ostatní přímé daně 8

Jiné závazky 5

Dohadné účty pasivní 22

Výdaje příštích období 82

cizí zdroje celkem 204

Pasiva celkem 154 073

výkaz zisku a ztráty ke dni 31. 12. 2007, v tis. kč
výnosy
Úroky 69

Kursové zisky 6

Jiné ostatní výnosy 32

Výnosy z krátkodobého finančního majetku 796

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 1 049

Přijaté příspěvky (dary) 63

výnosy celkem 2 015
náklady
Spotřeba materiálu 39

Spotřeba energie 34

Opravy a udržování 2

Cestovné 23

Náklady na reprezentaci 37

Ostatní služby 589

Mzdové náklady 975

Zákonné sociální pojištění 304

Zákonné sociální náklady 25

Ostatní sociální náklady 6

Úroky 6

Kurzové ztráty 24

Jiné ostatní náklady 224

Prodané cenné papíry a podíly 200

náklady celkem 2 488
výsledek hosPodaření (zisk) −473

FinanCial report

balance sheet as of dec. 31, 2007, in thousands 
of czk
assets
fixed assets

Individual movables and their collections 129

Depreciation to individual movables and their collections −129

Small tangible fixed assets 183

Depreciation to small tangible assets −183

Other financial fixed assets 38,183

total fixed assets 38,183

current assets

Provided operational assets 23

Cash 11

Valuables 2

Bank accounts 2,971

Asset shares 112,882

Differed costs 1

total current assets 115,890

total assets 154,073
liabilities
own capital

Own capital 1

Funds 154,341

Net income for 2007 −473

total own capital 153,869

not own capital

Trade payables 4

Employees 51

Payables to social security and health insurance 32

Other direct taxes 8

Other liabilities 5

Estimated account of liabilities 22

Differed expenditures 82

total not own capital 204

total liabilities 154,073

Profit and loss statement as of dec. 31, 2007, in 
thousands of czk 
income
Interest received 69

Exchange rate income 6

Other income 32

Financial current asset income 796

Fixed assets income 1,049

Received contributions (donations) 63

total income 2,015
costs
Consumption of material 39

Consumption of energy 34

Repairs and maintenance 2

Travel expenses 23

Representative expenses 37

Other services 589

Wages 975

Obligatory social insurance 304

Obligatory social costs 25

Other social expenses 6

Interests 6

Exchange rate losses 24

Other costs 224

Stocks and shares sold 200

total costs 2,488
net Profit −473
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1. vymezení Účelu
Zřizovatelem NFOH je Federace židovských obcí v ČR. NFOH je 
zřízen s obecně prospěšným cílem ochrany humanitárních hod-
not za účelem získávání finančních prostředků a poskytování 
nadačních příspěvku na zmírnění některých křivd způsobených 
obětem holocaustu. 

2. systém zPracování Účetnictví
Účetním obdobím účetní jednotky je kalendářní rok 2007. Účet-
nictví je zpracováváno dodavatelsky firmou Prekos-ekonomické 
služby, s. r. o. na základě smlouvy o dílo v programu PC EKO-
NOM soft. služby.

3. základní Údaje Pro vyPracování Účetní 
závěrky
Účetní jednotka plně aplikuje obecné účetní zásady dle plat-
ných účetních standardů a vyhlášky v souladu s platným zněním 
zákona o účetnictví č. 563/1991, Sb. a vyhlášky č. 504/2002 Sb.

rok finanční Prostředky 
z fnm, v tis.  kč

Úroky v tis. kč výnosy z fin. maj 
v tis. kč.

rozdělení finanční ProstředkŮ, v tis. kč

sPráva nfoh vyPlacené nadační 
PřísPěvky z fnm

2000 300 000 1 035 0 27 0

2001 0 13 517 0 1 496 0

2002 0 9 565 0 2 732 13 280

2003 0 6 135 0 6 240 94 742

2004 0 4 298 0 3 124 20 903

2005 0 3 271 3 116 5 804 15 326

2006 0 58 4 143 3 075 12 977

2007 0 69 1 845 2 488 14 619

celkem 300 000 37 948 9 104 14 357 171 847

Přehled Pro ministerstvo financí v čr 
(agenda Fondu národního majetku (FNM)) 

Příspěvek FNM z roku 2000 byl ve výši 300 000 tis. Kč. Finanční 
prostředky byly v průběhu roku 2005 uloženy u Českomorav-
ské záruční a rozvojové banky na speciálních běžných účtech 
a v prosinci 2005 došlo k investování těchto prostředků do 
Balancovaného fondu nadací u Pioneer česká investiční společ-
nosti, a. s. a do ČSOB Asset Management. 

Celkové přijaté úroky v letech 2000-2007 činily 37 948 tis. Kč. 
Výnosy z finančního majetku v letech 2005-2007 byly 9 104 tis. Kč. 
Udělené nadační příspěvky v roce 2007 byly 15 000 tis. Kč a 30 % 
nákladů na správu ve smyslu dodatku č. 3 ke smlouvě s FNM činí 
4 500 tis. Kč. V roce 2007 dosáhly náklady na správu výše 2 488 
tis. Kč, což je 16,59 % z udělených nadačních příspěvků. 

1. PurPose of the organization
The Federation of Jewish Communities is the founder of the 
FHV. The FHV was established with the public-benefit aim of 
protecting humanitarian values by obtaining financial means 
and providing endowment benefits to mitigate some injustices 
caused to Holocaust victims.

2. system of accounting
The accounting period for the accounting unit is the calendar 
year 2007. The supplier Prekos-ekonomické služby, s. r. o. pro-
cesses accounting on the basis of a work contract in a program 
named PC EKONOM software service.

3. basic data for carrying out the financial 
rePort
The accounting unit fully applies general accounting principles 
in accordance with actual accounting standards and the Public 
Notice nr. 504/2002 Coll. and in agreement with the valid wor-
ding of the Act on Accounting No. 563/1991 Coll.

year fnm financial 
means, in thou-

sands of czk

nterest, in 
thousands of czk

fin. current 
asset income (in 

thousands)

allocation of financial means, thousands of czk

fhv administration endoWment 
benefits from fnm

2000 300,000 1,035 0 27 0

2001 0 13,517 0 1,496 0

2002 0 9,565 0 2,732 13,280

2003 0 6,135 0 6,240 94,742

2004 0 4,298 0 3,124 20,903

2005 0 3,271 3,116 5,804 15,326

2006 0 58 4,143 3,075 12,977

2007 0 69 1,845 2,488 14,619

total 300,000 37,948 9,104 14,357 171,847

overvieW for the ministry of finance of the 
czech rePublic
(Agenda of The National Property Fund – FNM)

The FNM contribution for the year 2000 was in the amount of 
CZK 300,000,000. During the year 2005, financial means were 
deposited in special current accounts at Českomoravská záruční 
a rozvojová bank, a.s. and in December 2005, the means were 
invested in Pioneer Investments into The Balance Stock of Foun-
dations and in ČSOB Asset Management.

Total received interest in 2000-2007 amounted  CZK 37,948,000. 
Financial current asset income of 2005-2007 amounted to CZK 
9,104,000. The 2007 granted funds were CZK 15,000 thousand 
and 30 % for the maintenance costs in accordance with the 
Addendum 3 to the agreement with the FNM amounts to CZK 
4,500. In 2007 the maintenance costs reached the amount of 
CZK 2,488 thousand, which constitutes 16,59 % out of granted 
foundation benefits.

příloha k účetní závěrce za rok 2007 (výtah). addendum to the financial report for 2007 (abstract).
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1. Audit účetní závěrky  NADAČNÍHO FONDU OBĚTEM HOLO-
CAUSTU, se sídlem Maiselova 18, Praha 1, jsme  provedli v sou-
ladu s platnými právními předpisy, tj. v souladu se zákonem 
č. 254/2000 Sb. v platném znění (zákon o auditorech a Komoře 
auditorů ČR), v souladu s mezinárodními auditorskými stan-
dardy a aplikačními doložkami Komory auditorů ČR, v souladu 
se zákonem č. 563/1991 Sb. v platném znění (zákon o účetnic-
tví), vyhláškou č. 504/2002 Sb. a Českými účetními standardy 
pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti 
není podnikání.

Podle našeho názoru účetní závěrka podává ve všech význam-
ných ohledech věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví 
(tj. stavu a pohybu aktiv, závazků, vlastního kapitálu a výsledku 
hospodaření) a finanční situace NADAČNÍHO FONDU OBĚ-
TEM HOLOCAUSTU. Účetní závěrka byla sestavena v souladu 
s platnými zákony a účetními předpisy.

2. Podle našeho názoru není ohrožen předpoklad časově neo-
mezeného trvání účetní jednotky.

3. Úroveň nákladů na správu nadačního fondu je v souladu 
s ustanovením Statutu nadačního fondu, v souladu s § 22 zákona 
č. 526/2002 Sb. (zákon o nadacích a nadačních fondech) a v sou-
ladu se smlouvou o převodu a použití finančních prostředků 
uzavřenou mezi Fondem národního majetku ČR a Nadačním 
fondem obětem holocaustu dne 21. 11. 2000 a dodatky č. 1 ze 
dne 7. 7. 2003 a č. 3 ze dne 19. 12. 2007. 

jméno a sídlo auditora

Audit provedla společnost Interaudit Praha, s. r. o., se sídlem 
Dělnická 12, Praha 7, osvědčení  Komory auditorů České repub-
liky č. 73. 

Odpovědným auditorem za tuto zprávu je Ing. Vladimír  Kubá-
lek, osvědčení Komory auditorů České republiky č.  258.

V Praze, dne 23. dubna 2008

1. We conducted an audit of the accounting unit – FOUNDA-
TION FOR HOLOCAUST VICTIMS, with its seat at Maiselova 18, 
Prague 1, the audit was performed in accordance with valid legal 
regulations, i.e. in accordance with Act No. 254/2000 Coll. in its 
valid wording (Act on Auditors and Chamber of Auditors of 
the Czech Republic), in accordance with International Auditing 
Standards and applied annexes, as well as with auditing regula-
tions issued by the Chamber of Auditors of the Czech Republic, 
with Act No. 563/1991 Coll. in its valid wording (Act on Accoun-
ting), with Promulgation No. 504/2002 Coll., and with the Czech 
Accounting Standards for accounting entities whose main sub-
ject of activities is not business.

In our opinion, the financial statements give true and fair view 
on the subject of accounting (i.e. state and movement of assets 
and liabilities, difference of assets and liabilities, costs and inco-
mes and net income) and the financial situation of the FOUN-
DATION FOR HOLOCAUST VICTIMS in all significant aspects. 
The financial statement is in accordance with the accounting 
law and respective regulations.

2. In our opinion, the estimate of the time-unlimited existence 
of the accounting unit is not endangered.

3. The level of costs for the administration of the Foundation is 
in accordance with the regulation of the Foundation’s Statute as 
well as with Section 22 of Act No. 526/2002 Coll. (Act on Foun-
dations and Endowment Funds), and is in accordance with the 
Act on Transfer and Use of Financial Means between the Nati-
onal Property Fund (FNM) and the Foundation for Holocaust 
Victims of 21 November 2000 and its Amendments No. 1 (July 7, 
2003) and No. 3 (December 19, 2007).

name and seat of the auditor

The audit was conducted by Interaudit Praha, s. r. o., Dělnická 
12, Praha 7, license of the Czech Republic Chamber of Auditors 
No. 73. The auditor responsible for this statement is Mr. Vladimír 
Kubálek, Czech Republic Chamber of Auditors Decree No. 258.

In Prague, April 23, 2008

Výrok auditora k účetní závěrce za rok 2007. auditor’s Statement of Balances for the year  2007 
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SpráVní a dozorčí rada nFoH
FHV Board oF direCtorS and SuperViSory Board

sPrávní rada // board of directors:

místopředseda // Vice-Chairman 

Ing. Michal Borges

další členové // other members

Andrew Baker
Prof. RNDr. Jiří Hála, CSc. 
Akad. arch. František Formánek (do 21. 3. 2007)
Prof. Ing. Felix Kolmer, DrSc. (od 7. 6. 2007)
Daniel Kumermann (do 31. 5. 2007)
Ing. Zdeněk Novák
PhDr. Taťjana Pelíšková 
Ing. Věra Pospíšilová (do 28. 11. 2007)
Mgr. Michal Sedláček (od 1. 5. 2007)
Mgr. Jan Šícha (od 1. 6. 2007)

dozorčí rada // suPervisory board:

předseda // Chairman 
                    

Michael Lichtenstein 

další členové // other members

Daniel S. Mariaschin (do 31. 10. 2007)
Ing. Josef Svoboda, Ph.D. 



Mgr. Marta Malá
ředitelka
Director

Bc. Andrea Fictumová
koordinátorka programů PÉČE, PŘIPOMÍNKA, BUDOUCNOST 
Coordinator of CARE, REMEMBRANCE, FUTURE Programs

Mgr. Milan Konrád
manažer pro fundraising a public relations (do 31. ledna 2007)
Fundraising and public relations manager (till January 31, 2007)

Bc. Marie Skálová
manažerka pro fundraising a public relations (od 22. ledna 2007)
Fundraising and public relations manager (from January 22, 2007)

Ing. Monika Bezděková
finanční manažerka (od 1. ledna 2007 do 30. června 2007)
Financial manager (from January 1, 2007 to June 30, 2007)

Kateřina Vintrová
finanční manažerka (od 3. září 2007)
Financial manager (from September 3, 2007)

dobrovolníci nfoh
fhv volunteers

Dagmar Juráňová
Šimon Krýsl
Gabriela Literová
Eva Malá
Tereza Šromová
Alžběta Nováková

11
zaMěStnanCi nFoH
FHV StaFF
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naši dárCi
Srdečně děkujeme za podporu všem našim dárcům!

Fond národního majetku 
Rothschild Foundation Europe
Divadlo Ungelt
Nadace Divoké husy
Hunderton Central Regional High School
České vinařství Chrámce, s.r.o.
Židovské muzeum v Praze
Židovská obec v Praze
Robin Böhnisch
Michal Borges
Karel Cudlín
Michal Dostál
Jiří Fictum
Taťjana Fischerová
Jiří Hála
Ester Janečková
Daniel Jarkulisch
Martin Jelínek
Zdeněk Novák
Lucie Nováková 
Edward Serrota

Děkujeme také dárcům, kteří si přejí zůstat v anonymitě.

S radostí uvítáme nové dárce, připojte se i vy a pomozte 
zmírnit křivdy minulosti a podpořte společně s námi 
budoucnost!

Podporujeme  péči o přeživší holocaustu, připomínku 
holocaustu, rekonstrukci židovských památek, vzdělávání 
v judaismu a rozvoj židovských komunit.

PodPorujte s námi!

UniCredit Bank 
502-2685554004/2700
BIC: BACX CZ PP 
BAN: CZ7327000005022685554004

our donorS
we would like to thank all our donors for their support!

Fond národního majetku 
Rothschild Foundation Europe
Ungelt Theatre
Divoké husy Foundation
Hunderton Central Regional High School
České vinařství Chrámce, s.r.o.
Prague Jewish Museum
Prague Jewish Community
Robin Böhnisch
Michal Borges
Karel Cudlín
Michal Dostál
Jiří Fictum
Taťjana Fischerová
Jiří Hála
Ester Janečková
Daniel Jarkulisch
Martin Jelínek
Zdeněk Novák
Lucie Nováková 
Edward Serrota

We also would like to thank our donors who wish to remain 
anonymous.

You can also help to mitigate the injustices of the past and 
join us in supporting the future. Join us now!

We support the care for Holocaust survivors, reminder of 
Holocaust, renovation of Jewish monuments, education in 
Judaism and development of Jewish communities.

you can suPPort, too!

UniCredit Bank
502-2685554004/2700
BIC: BACX CZ PP
BAN: CZ7327000005022685554004
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záKladní data o nFoH
BaSiC FaCtS aBout tHe FHV

název // name:
Nadační fond obětem holocaustu (NFOH) // Foundation for Holocaust Victims (FHV)

sídlo // seat: 
Maiselova 18, 110 00  Praha 1, Česká republika // Czech Republic

kontaktní adresa (kancelář) // street address (office):  
Legerova 22/1854, 120 00  Praha 2, Česká republika // Czech Republic

telefon // Phone: (+420) 224 261 615, (+420) 224 261 573
fax: (+420) 224 262 563
e-mail: info@fondholocaust.cz

internetové stránky // Website: 
http://www.fondholocaust.cz

bankovní Účty // bank accounts: 

Českomoravská záruční a rozvojová banka
270500101/4300 
BIC: CMZRCZP1 
IBAN: CZ02 4300 0000 0002 7050 0101

UniCredit Bank
502-2685554004/2700 
BIC: BACX CZ PP
BAN: CZ7327000005022685554004

ič // registration number: 26189381

záPis v rejstříku nadací // entry to the registry of foundations: 
vedený Krajským obchodním soudem v Praze, oddíl N, vložka 344, 31. července 2000 // administrated by the Regional Commercial 
Court in Prague, Section N, Insert 344, July 31, 2000
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