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Vážení přátelé,
rok 2015 je rokem mnoha významných 

výročí. Pro mne je jedno zvlášť významné: 
před sedmdesáti lety skončila II. světová 
válka, poslední konflikt, který se přímo 
dotkl území České republiky. Skončil 
tím i šílený nacistický program likvidace 
lidí, který v dějinách získal pojmenování 
holocaust či šoa. Sedmdesát let je dlouhá 
doba, narodilo se několik generací, které 
měly to štěstí, že hrůzy války, natožpak 
běsnění holocaustu, nepoznaly. I já mezi ně 
patřím – a díky tomu, co prožili mí rodiče, 
si toho možná vážím víc, než je v dobách 
míru obvyklé.

Výročí si připomínáme i my: v roce 2000 
vznikl Nadační fond obětem holocaustu. Za 
uplynulých 15 let jsme vybudovali funkční 
a průhledný systém grantů, který umožňuje 
naplňovat naše čtyři hlavní programy – 
Péče, Připomínka, Obnova a Budoucnost.

Nadační fond obětem holocaustu se 
s programem Připomínka přidává k těm, 
kteří nenechávají zapomenout na to, co se 
dělo; na to, co jsou si lidé schopni navzá-
jem dělat. Důraz je kladen především na 

vzdělávání mladých lidí. Nejen to, tým 
zaměstnankyň NFOH postupně vytvořil 
vlastní projekty, které zaplňují „bílá místa“ 
na mapě aktivit podporovaných Fondem.

Jedná se nejen o cyklus vzdělávacích 
seminářů, ale i o řadu vzpomínkových 
a kulturních akcí. Z mého pohledu je asi 
nejemotivnější projekt veřejného čtení jmen 
obětí pořádaný ve spolupráci s Institutem 
Terezínské iniciativy na den památky obětí 
Jom ha-šoa. Tento projekt se postupně roz-
šířil z Prahy do mnoha dalších měst v Česku 
a zúčastňují se ho ve velké míře právě mladí.

V posledních dvou letech jsme vyvi-
nuli značné úsilí, abychom zajistili další 
fungování NFOH. Podařilo se nám získat 
prostředky pro financování programů 
Obnova, Připomínka a Budoucnost na 
další období, fungování nadačního fondu 
se prodlouží minimálně o dalších pět let. 
Průběh a výsledky těchto jednání byly pro 
mě osobně impulsem k tomu, abych se 
zamyslel nad svým dalším působením ve 
funkci předsedy správní rady NFOH. Říká 
se, že v nejlepším se má odejít. Rozhodl 
jsem se, že tomu tak bude i u mě.

Přeji celému týmu i novému předsedovi 
správní rady NFOH další úspěšné roky 
a uspokojení ze záslužné a užitečné práce. 
A totéž přeji i Vám, čtenářům této výroční 
zprávy.

Michal Borges

Úvodní slovo předsedy správní rady1.

4



Nadační fond obětem holocaustu byl založen 
31. července 2000 na základě doporuče-
ní „Smíšené pracovní komise zabývající 
se problematikou zmírňování některých 
majetkových křivd způsobených obětem 
holocaustu“. Poslanecká sněmovna rozhodla 
15. září 2000 na návrh vlády ČR o převodu 
300 milionů Kč v náš prospěch.

V letech 2001–2005 jsme administro-
vali program Odškodnění, ve kterém jsme 
celkovou částkou ve výši 100 milionů Kč 
odškodnili ty, kterým byl v důsledku rasové 
perzekuce v době okupace na území dnešní 
České republiky nacistickým Německem 
odňat nemovitý majetek a platné restituč-
ní předpisy ani mezinárodní dohody jim 
neumožnily jeho navrácení či získání jiné 

formy odškodnění. Program je zcela uza-
vřen a v procesu odškodňování a restitucí 
nejsme žádným způsobem aktivní.

Každoročně udělujeme nadační příspěvky 
v grantových programech:
 Péče – sociální, zdravotní a psychologic-
ká péče o přeživší holocaust,
 Připomínka – vzdělávací a vzpomínko-
vé projekty o holocaustu,
 Obnova – rekonstrukce a údržba židov-
ských památek v Čechách a na Moravě,
 Budoucnost – vzdělávání v judaismu 
a rozvoj židovských komunit
a podprogramu Naše Budoucnost – 
projekty pro židovské rodiny s dětmi.

Ke konci roku 2014 hospodaříme s částkou 
55 milionů Kč. NFOH podepsal 18. prosince 
2014 smlouvu o dlouhodobé spolupráci 
s Ministerstvem kultury ČR, kterou v prů-
běhu 5 let získáme dotaci v celkové výši 
100 milionů Kč pro projekty v programech 
Obnova, Připomínka a Budoucnost.
Sami realizujeme také vlastní projekty, 
o kterých se více dočtete v kapitole 9.

O činnosti pravidelně informujeme na 
našich internetových stránkách www.fond-
holocaust.cz, na našem facebookovém pro-
filu a prostřednictvím InfoBulletinu, který 
čtvrtletně vydáváme.

Jsme členem Asociace nadačních fondů 
při Fóru dárců (www.donorsforum.cz/
asociace-nadacnich-fondu) a Internationales 
Auschwitz Komitee (www.auschwitz.info). 

Chcete se podílet  
na naší činnosti?

Staňte se naším dárcem
Zasláním daru na účet veřejné sbírky:  
502-2685554004/2700 UniCredit Bank

Buďte naším dobrovolníkem
V případě zájmu nás neváhejte  
kontaktovat.

Již 14 let zmírňujeme 
křivdy minulosti 
a podporujeme 

budoucnost

2.Poslání a činnost
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Zpravidla jednou ročně udělujeme nadační pří-
spěvky na základě veřejného výběrového řízení.

Pravidla pro udělování nadačních 
příspěvků

 Kdo může žádat o nadační příspěvek?
NFOH podporuje projekty, které připravují 
a realizují především organizace sdružené 
ve Federaci židovských obcí v ČR, spolky, 
obecně prospěšné společnosti, účelová za-
řízení církví a náboženských společenství, 
veřejnoprávní instituce a příspěvkové orga-
nizace, které jsou registrované v ČR.

 Kdy a kde může být projekt realizován?
Výběrové řízení vyhlašujeme v červenci 
s uzávěrkou pro příjem žádostí v září, a to 
na podporu projektů v roce následujícím. 
Místo realizace projektů je omezeno pouze 
na území České republiky.

  Jaké jsou podmínky financování projektů?
Přednostně jsou podporovány projekty 
s vícezdrojovým financováním, a to nejméně 
s 10% podílem z vlastních či dalších zdrojů, 

od příspěvkových organizací požadujeme 
podíl 50 %, a od právnických osob za účelem 
podnikání 80 %.

V programech Péče a Obnova není sta-
novena maximální částka, o kterou lze 
žádat. Maximální poskytovaná částka na-

dačního příspěvku na projekt v programech 
Budoucnost, Připomínka a podprogramu 
Naše Budoucnost je 50 000 Kč, s výjimkou 
vzdělávacích projektů pro školy v programu 
Připomínka, které realizuje organizace 
sdružující přeživší holocaust.

  Jaký je postup při podávání žádostí 
a proces udělování podpory?

Žádosti přijímáme na předepsaných formu-
lářích, které si mohou žadatelé stáhnout na 
našich internetových stránkách.

Žádosti posuzují grantové komise jmenované 
správní radou NFOH, která na základě jejich 
doporučení uděluje nadační příspěvky.

Na příspěvek není právní nárok. Výsledky 
výběrového řízení zveřejňujeme na interne-
tových stránkách a žadatelé jsou o výsledku 
písemně vyrozuměni. S úspěšnými žadateli 
uzavíráme smlouvu o nadačním příspěvku, 
v průběhu realizace projektů kontrolujeme vyu-
žití příspěvku. V případě nedodržení smluvních 
podmínek požadujeme jeho vrácení. Podpořené 
organizace předkládají průběžné a závěrečné 
zprávy o projektech včetně vyúčtování.

NFOH se aktivně účastní podpořených 
projektů, v případě zájmu pomáhá s jejich 
propagací, pravidelně o nich informuje.

V roce 2014 bylo realizováno s naší 
podporou ve výši 13 188 tisíc Kč 109 
projektů.

Pro rok 2015 bylo vybráno 100 projektů, 
které podpoříme částkou 13 milionů Kč. 
V květnu 2015 jsme vyhlásili mimořádné 
výběrové řízení v programu Obnova ve výši 
9 milionů Kč, projekty budou financovány 
z dotace Ministerstva kultury ČR.

3.Grantové programy

Péče, Připomínka, 
Obnova, Budoucnost  
a Naše Budoucnost
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Přehled poskytnutých nadačních příspěvků v roce 2014

V roce 2014 bylo s naší podporou realizováno 17 projektů. Současně ve dvou případech byla vrácena část nevyčerpaných příspěvků z gran-
tového kola předešlého. Celkem byly vyplaceny nadační příspěvky ve výši 4 475 169 Kč.

Betánie – křesťanská pomoc 
poskytla rezidenční péči pro 6 klientů, 

členů Židovské obce Brno 

300 000 Kč

Cesta domů
zajistila domácí hospicovou péči o dvě 

klientky židovského původu

10 000 Kč

Oblastní charita Hradec Králové
pečovala o dva potřebné klienty vlastnící 

osvědčení o rasové perzekuci

25 000 Kč

Rafael Institut
pečoval prostřednictvím individuálních 

a skupinových terapií o duševní zdraví 

přeživších holocaust a jejich rodin

180 000 Kč

Výbor pro péči o Prix Irene
vydal knihu pamětníka Gottfrieda 

R. Blocha Nesvobodné asociace – Psycho

analytik vzpomíná na Holokaust

10 000 Kč

Židovská obec Brno
Agentura JAS poskytla každodenní pro

fesionální domácí péči 35 přeživším šoa 

700 000 Kč

Židovská obec Děčín
poskytla sociální péči a poradenství 

svým 11 členům seniorského věku

120 000 Kč

Židovská obec Karlovy Vary
sociální pracovník pečoval o potřeby 

24 klientů, přičemž 16 z nich je přeži

vších holocaust

120 000 Kč

  sociální, zdravotní a psychologická péče  
o přeživší holocaust

  sociální práce a poradenství, domácí 
péče, pečovatelské služby, rezidenční 
péče, aktivizační služby, osobní asistence, 
provoz denních center a další aktivity, 
které podporují kontakt s komunitou

 péče o potřebné z řad druhé generace

 vzdělávání poskytovatelů služeb

  preferujeme služby poskytované dle 
Standardů sociálních služeb Ministerstva práce 
a sociálních věcí a dle Zákona o sociálních 
službách č. 108/2006 Sb.

4.Program Péče
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Židovská obec Liberec
zajistila terénní sociální služby, 

aktivizaci, pečovatelskou službu svým 

16 potřebným klientům

120 000 Kč

Židovská obec Olomouc
přispěla svým 12 členům z první genera

ce na úhradu léků a zdravotních potřeb 

a zajistila sociální aktivizaci

110 000 Kč

Židovská obec Plzeň
aktivně poskytovala odborné sociální po

radenství a pečovala o svých 20 klientů

70 000 Kč

Židovská obec Teplice
v rámci své poradny pro seniory pomáha

la 12 svým členům

120 000 Kč

Židovská obec v Ostravě
agentura domácí péče Tikvah poskytla 

svým 23 klientům profesionální pečova

telskou službu

570 000 Kč

Židovská obec v Praze
Domov sociální péče Hagibor zajišťoval 

rezidenční péči celkem pro 62 klientů 

a měsíčně poskytl odlehčovací služby pro 

cca 11–13 seniorů z židovských obcí

1 100 000 Kč

Židovská obec v Praze
sociální středisko poskytovalo sociální 

poradenství, provozovalo linku Dusiach 

a klub zdraví, rozvoz jídel, připravilo 

oslavy svátků

450 000 Kč

Židovská obec v Praze
agentura Ezra pečovala o klienty v jejich 

domácnostech, poskytovala sociální 

služby, pečovatelské služby, asistenci, 

zdravotní služby, ergoterapii 

450 000 Kč

Živá paměť
poskytovala telefonické a osobní právní 

poradenství ve věci „Ghettorente“

25 000 Kč

Bylo NFOH vráceno z předešlého  
grantového kola:

Židovská obec Plzeň
sociální poradenství

–2 106 Kč

Židovská obec v Ostravě
agentura domácí péče Tikvah – pečova

telská služba

–2 725 Kč

Celkem 4 475 169 Kč
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Přehled vybraných projektů pro podporu v roce 2015

V listopadu 2014 správní rada ve výběrovém řízení rozhodla o podpoře 15 projektů, které budou probíhat v roce 2015. Podpora bude 
udělena v celkové výši 4,5 milionu Kč.

Příjemce příspěvku Název projektu Příspěvek (Kč)

Betánie – křesťanská pomoc Rezidenční péče pro přeživší holocaust 300 000 

Cesta domů Hospicová péče o klienta židovského původu 35 000 

Domov Sue Ryder Služba osobní asistence obětem holocaustu 15 000 

Rafael Institut Psychoterapeutická podpora klientů z rodin po holocaustu 180 000 

Židovská obec Brno Agentura JAS – péče o přeživší holocaust 700 000 

Židovská obec Děčín Podpora sociálních služeb členům Židovské obce Děčín 120 000 

Židovská obec Karlovy Vary Poskytování sociální služby členům Židovské obce Karlovy Vary 132 000

Židovská obec Liberec Terénní služby potřebným klientům 2015 150 000 

Židovská obec Olomouc Sociální aktivizace první a druhé generace Židovské obce Olomouc 128 000 

Židovská obec Plzeň 2015 – sociální poradenství 85 000 

Židovská obec Teplice Poradna pro seniory 120 000 

Židovská obec v Ostravě Agentura domácí péče Tikvah – pečovatelská služba 585 000 

Židovská obec v Praze Domov sociální péče Hagibor 1 100 000 

Židovská obec v Praze Komplexní domácí péče Ezra – sociální a zdravotní péče se zvláštním zřetelem k potřebám přeživších holocaust 450 000 

Židovská obec v Praze Sociální služby pro přeživší holocaust 400 000 

Celkem 4 500 000 
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Přehled poskytnutých nadačních příspěvků v roce 2014

V roce 2014 jsme podpořili realizaci 37 projektů. Současně byla vrácena část nevyčerpaného příspěvku z jednoho projektu z předešlého 
grantového kola a v pěti případech byla zaslána druhá splátka projektům předešlého grantového kola. Celkem jsme vyplatili nadační 
příspěvky ve výši 754 891 Kč.

Církev československá  
husitská v Kladně

připravila stálou expozici o historii 

židovské obce a holocaustu v bývalé 

synagoze v Kladně

5 000 Kč

Continuum vitae
umístilo 15 pamětních kamenů Stolpersteine 

v Tišnově a připravilo výstavu Židé v Tišnově

14 000 Kč

Gymnázium Přírodní škola
studenti vydali monografii o Petru 

Ginzovi – Princ se žlutou hvězdou

15 000 Kč

In IUSTITIA
vytvořila vzdělávací program pro žáky 

a studenty, který využívá výpověď 

pamětníka druhé světové války

10 000 Kč

Institut Terezínské iniciativy
online učebnice o holocaustu pro žáky 

a studenty, která je umístěna na portálu 

holocaust.cz

25 000 Kč

KreBul
uspořádal již sedmý ročník konference 

Volary a pochod smrti, kterou doprováze

la přednášková činnost pro školy

10 000 Kč

Muzeum romské kultury
vytvořilo interaktivní lektorský program 

pro školy, jehož tématem je život a dílo Ceiji 

Stojky – rakouské romské spisovatelky

15 000 Kč

Muzeum Sokolov
připravilo interaktivní program pro žáky 

a studenty, vycházející z dokumentu o Evě 

Erbenové – Osudy v pruhované košili

5 000 Kč

5.Program Připomínka

   projekty sloužící k důstojné připomínce 
židovských a romských obětí holocaustu

  preferujeme vzdělávání mládeže, studentů 
základních a středních škol, zejména odborně 
vedené projekty, do kterých jsou zapojeni 
pamětníci šoa 

  přednášky, semináře, workshopy, výstavy, 
vzpomínkové akce, publikace, pamětní desky 
a památníky, dokumentace a výzkumné práce
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Nakladatelství P3K
vydalo publikaci polské novinářky Lidie 

Ostałowské – Vodové barvy (Akvarely), 

která se věnuje osudu Židů a Romů za 

války, potrestání viníků atd.

15 000 Kč

OLDstars umělecká skupina
divadelní projekt Přelíčení od Petera 

Weisse pojednávající o soudním procesu 

s vedoucími tábora v Osvětimi

10 000 Kč

OpenEye 
realizoval prvotní fázi vzdělávacího 

projektu na principu multimediálních 

procházek mapujících životy židovských 

obyvatel

31 000 Kč 
Částka se skládá z nadačního příspěvku 

ve výši 15 000 Kč a z daru veřejné sbírky 

ve výši 16 000 Kč.

Post Bellum
připravilo interaktivního mobilního prů

vodce po místech s příběhy židovských 

pamětníků v aplikaci Paměť národa

15 000 Kč

R. P. Music
publikovala knihu Tylda, vycházející 

z životního příběhu přeživší Tyldy 

Pachmanové a její matky, která byla 

zavražděna během války v Estonsku

15 000 Kč

Revolver Revue
ve spolupráci s Adamem Drdou vydalo 

publikaci Zvláštní zacházení, pojedná

vající o rodinném táboře v Auschwitz

Birkenau

25 000 Kč

Romano džaniben
pokračoval v práci na didaktickém mate

riálu pro učitele na téma dějiny Romů vč. 

období holocaustu

15 000 Kč

Sdružení osvobozených  
politických vězňů a pozůstalých 

9. rokem putovala výstava Místa utrpení, 

smrti a hrdinství, která seznamuje 

s historií koncentračních táborů

15 000 Kč

Sdružení židovských  
vojáků a odbojářů v Praze

opět prezentovalo svou výstavu Židé 

v boji a odboji, celkem na pěti místech

10 000 Kč

Severočeské muzeum v Liberci
vydalo publikaci Za ostnatým drátem 

přehledně mapující pobočky koncentrač

ních táborů, pochody smrti a pietní místa

15 000 Kč

Společnost Františka a Jiřího Langerových
se věnovala přípravě výstavy o životě 

a díle spisovatele a básníka Jiřího 

Mordechaje Langera

7 500 Kč

Spolek akademiků Židů
publikoval kolektivní monografii 

Bílá místa ve výzkumu holokaustu

15 000 Kč

Spolek Nicholase Wintona
zpracoval dalších 5 dosud neznámých 

osudů tzv. Wintonových dětí a představil 

své vzdělávací aktivity studentům a žá

kům škol po celé České republice

15 000 Kč

Státní oblastní archiv v Zámrsku
připravil publikaci vycházející z výstavy 

s názvem Pod hvězdou Davidovou

15 000 Kč

Stolpersteine CZ
položil desítky tzv. Stolpersteine – Kame

nů zmizelých, které uctívají a připomínají 

oběti nacistické genocidy

30 000 Kč

Stopy paměti
byla rozšířena výstava Stopy paměti, 

která nese svědectví pamětníků druhé 

světové války

10 000 Kč

Terezínská iniciativa
pokračovala v organizaci návštěv a vzdě

lávacích programů pro žáky a studenty 

v Památníku Terezín

175 000 Kč

Theatr ludem
uspořádal šest edukačních dílen pro 

základní školy na Ostravsku s názvem 

Ludvíček z ghetta

10 000 Kč
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Univerzita Karlova v Praze
připravila pětidenní workshop a vědec

kou konferenci na téma Židovskoneži

dovské vztahy ve 20. století

15 000 Kč

Západočeská univerzita v Plzni, 
Koordinační centrum česko-
německých výměn Tandem Plzeň

uspořádalo setkání mladých lidí 

z Německa a Česka s cílem diskuse 

a zamyšlení se nad tématy jako např. 

holocaust z německé perspektivy

10 000 Kč

Židovská obec Karlovy Vary
připravovala novou publikaci mapující 

vzpomínky přeživších holocaust na 

Karlovarsku a s tím související výstavu

15 000 Kč

Židovská obec Olomouc
systematicky rozšiřovala digitální 

databázi obyvatel židovského původu 

v Olomouci

15 000 Kč

Židovská obec Plzeň
každoročně v lednu ve velké synagoze připo

mněla transporty plzeňských Židů do Terezína

15 000 Kč

Židovská obec Teplice
kontinuálně vzdělávala o holocaustu 

žáky a studenty v regionu, připravila 

celkem 8 přednášek

7 000 Kč

Židovská obec v Brně
se podílela na vyhotovení památníku 

obětem holocaustu v Brně, který byl 

slavnostně odhalen v září 

9 000 Kč

Židovská obec v Ostravě
připravovala vzdělávací přednášky 

a besedy pro žáky a studenty z Moravsko

slezského kraje

10 000 Kč

Židovská obec v Praze
opět uspořádala slavnostní koncert 

k Mezinárodnímu dni památky obětí 

holocaustu a předcházení zločinům proti 

lidskosti ve Španělské synagoze v Praze

10 000 Kč

Židovské muzeum v Praze
pokračovalo v nahrávání výpovědí 

přeživších šoa v rámci projektu Židovská 

paměť ve 20. století

20 000 Kč

Živá paměť
kontinuálně zajišťuje vzdělávací program 

pro školy Zmizelí Romové a Romové 

dnes – Romský holocaust, jeho stopy 

v poválečném Československu a život 

Romů v České republice

15 000 Kč

Bylo NFOH vráceno 
z předešlého granto-
vého kola:

Gymnázium Přírodní škola
putovní výstava Poselství dětí z Terezína

–2 609 Kč

Projekty z předešlého 
grantového kola, kte-
rým byla zaslána druhá 
splátka v roce 2014:

Fiducia
kniha Ostrava za ostnatými dráty

10 000 Kč 

Muzeum Sokolov
publikace David Friedmann – svědek holocaustu

12 500 Kč 

Romano džaniben
dějiny Romů ve výuce 2013

13 500 Kč 

Sdružení konzultantů rozvoje 
organizací

Opuštěná panenka – připomínka holo

caustu na Kutnohorsku

15 000 Kč 

Sdružení osvobozených  
politických vězňů a pozůstalých

putovní výstava Místa utrpení, smrti a hrdinství

23 000 Kč 

Celkem 754 891 Kč
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Přehled vybraných projektů pro podporu v roce 2015

Ve výběrovém řízení na podzim roku 2014 jsme vybrali 29 projektů, kterým budou poskytnuty nadační příspěvky v celkové výši 1 milion Kč.

Příjemce příspěvku Název projektu Příspěvek (Kč)

Continuum vitae Holocaust v Tišnově 1941–1945 – pokračování 40 000 

Filozofická fakulta UK, Pražské 
centrum židovských studií

Rozpad židovského života: 167 dní druhé republiky 30 000 

Galerie Efram Sympozium Efram 2015 30 000 

Institut Terezínské iniciativy Jáchymka – židovská škola v Praze 50 000 

KreBul Vzpomínka pro lidskost 32 000 

Mezinárodní křesťanské 
velvyslanectví Jeruzalém 

Vrba – Wetzler Memorial 32 200 

Muzejní spolek Dobříšska Historie Židů na Dobříšsku 15 000 

Muzeum romské kultury Videomedailony pamětníků romského holocaustu 44 700 

Město Proseč Památka na židovské rodiny Proseče 35 000 

Nakladatelství Academia Publikace Jiří Padevět: Krvavé jaro 1945 10 000 

Nakladatelství P3K Přežil jsem Gulag (Egon Morgenstern) 10 900 

NOV – spolek pro mladou 
a soudobou tvorbu

Ukrývané děti 25 000 

Náboženská obec Církve 
československé husitské  
v Praze 8 – Karlíně

Pamětní desky obětem holocaustu a rabína dr. Isidora Hirsche na kostele CČSH v Praze 8 – Karlíně 30 000 

R. P. Music Tylda – audiokniha a přednášky o životě jedné z obětí holocaustu 10 000 

Romano džaniben Dějiny Romů ve výuce 2015 40 000 
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Příjemce příspěvku Název projektu Příspěvek (Kč)

Sdružení osvobozených politických 
vězňů a pozůstalých 

Místa utrpení, smrti a hrdinství 48 000 

Sdružení Romano Jasnica Za historií předků 30 000 

Sdružení židovských vojáků 
a odbojářů v Praze

Výstava Židé v boji a odboji 20 000 

Stolpersteine CZ Stolpersteine – Kameny zmizelých 2015 50 000 

Terezínská iniciativa Boj proti antisemitismu v českých školách 200 000 

Výbor pro odškodnění romského 
holocaustu v ČR

Pietní akt – Lety 2015 20 200 

Základní škola Trmice Zmizelí Langweilovi? 10 000 

Židovská obec Olomouc Digitální databáze obyvatel židovského původu v Olomouci 20 000 

Židovská obec Plzeň 2015 – Připomínka lednových transportů 32 000 

Židovská obec Teplice Klára 3847 – divadelní představení 15 000 

Židovská obec v Ostravě Nezapomeňme, šoa je stále hrozbou 30 000 

Židovská obec v Praze Slavnostní koncert k Mezinárodnímu dni památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti 30 000 

Židovské muzeum v Praze Židovská paměť ve dvacátém století 30 000 

Živá paměť
Zmizelí Romové a Romové dnes – Romský holocaust, jeho stopy v poválečném Československu a život Romů 
v České republice

30 000 

Celkem 1 000 000 
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Přehled poskytnutých nadačních příspěvků v roce 2014

V roce 2014 naši podporu ve výši 7 294 636 Kč získalo celkem 17 projektů, přičemž jsme obdrželi část nevyčerpaného nadačního příspěvku 
z předešlého roku ve výši 5 364 Kč.

Česká unie židovské mládeže
uspořádala další brigádu, tentokrát 

na hřbitovech v Habrech a v Golčově 

Jeníkově

15 000 Kč

Federace židovských obcí v ČR
pokračovala v postupné rekonstrukci, 

obnově a zachování movitých a nemovi

tých židovských památek na území České 

republiky, které jsou v jejím majetku

5 855 000 Kč

Lauderova MŠ, ZŠ a gymnázium  
při Židovské obci v Praze

studenti gymnázia pracovali na úpravě 

zeleně a náhrobcích hřbitova v Golčově 

Jeníkově

25 000 Kč

Náboženská obec Církve 
československé husitské v Peruci

již 4.rokem udržovala a opravovala 

hřbitov v Hřivčicích

60 000 Kč

Náboženská obec Církve českoslo-
venské husitské ve Velkém Vřešťově

vybudovala odvlhčovací systém 

synagogy v Hořicích 

20 000 Kč

Respekt a tolerance
synagoga v Lošticích prošla 5. etapou 

stavebních oprav, byla obnovena podlaha 

v hlavním sále synagogy a fasáda na 

východní a jižní straně

200 000 Kč

Židovská obec Brno
rekonstruovala synagogu na ulici 

Skořepka

400 000 Kč

Židovská obec Karlovy Vary
pokračovala v rekonstrukci a obnově 

náhrobků na svém hřbitově

100 000 Kč

6.Program Obnova

  projekty rekonstrukce, obnovy a údržby 
židovských movitých a nemovitých památek, 
zejména synagog, rabínských domů a hřbitovů

  projekty, které současně akceptují možnosti 
nového využití památky, např. výstavy 
a kulturní pořady

  dokumentace hřbitovů

  odborně vedené projekty údržby hřbitovů 
s aktivním zapojením mládeže a veřejnosti 
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Židovská obec Liberec
obnovila další hroby na svém hřbitově

80 000 Kč

Židovská obec Olomouc
udržovala a obnovila hroby na svém 

hřbitově 

50 000 Kč

Židovská obec Plzeň
rekonstruovala historické desky Chevra 

Kadiša ve Velkém synagoze

80 000 Kč

Židovská obec Teplice
převezla a uložila původní náhrobky zpět 

na hřbitov do Mašťova

40 000 Kč

Židovská obec Teplice
udržovala hřbitovy v Teplicích a Sobě

druhách

50 000 Kč

Židovská obec v Ostravě
dokončila rekonstrukci hrobky Neuman

nů na hřbitově ve FrýdkuMístku

110 000 Kč

Židovská obec v Praze
obnovila vybraný soubor náhrobků na 

hřbitově v Měchnově

50 000 Kč

Židovská obec v Praze
2. rokem opravovala hrobnický dům 

v Berouně

100 000 Kč

Židovské muzeum v Praze
restaurovalo 24 náhrobků vsazených do 

opěrné zdi pahorku Nefele na Starém 

židovském hřbitově

65 000 Kč

Bylo NFOH vráceno z pře-
dešlého grantového kola:

Česká unie židovské mládeže
Česká unie židovské mládeže čistí 

a opravuje hřbitovy

–5 364 Kč

Celkem 7 294 636 Kč

Přehled vybraných projektů pro podporu v roce 2015

Na rok 2015 správní rada vybrala celkem 21 projektů, které budou podpořeny souhrnnou částkou 6 750 000 Kč.

Příjemce příspěvku Název projektu Příspěvek (Kč)

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

5 270 000 

Lauderova MŠ, ZŠ a gymnázium 
při Židovské obci v Praze

Krajina života – obnova židovského hřbitova v Úštěku 20 000 

Památník v Benešově Rekonstrukce Památníku v Benešově 60 000 
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Příjemce příspěvku Název projektu Příspěvek (Kč)

Společnost Františka a Jiřího 
Langerových

Rekonstrukce památníku obětí šoa 20 000 

Česká unie židovské mládeže Úklid židovského hřbitova v Letově 15 000 

Židovská obec Brno Dokončení obnovy márnice hřbitova v Boskovicích 100 000 

Židovská obec Brno Oprava obřadní síně v Brně 15 000 

Židovská obec Brno Rekonstrukce synagogy v Brně 160 000 

Židovská obec Karlovy Vary Rekonstrukce a obnova náhrobků na židovském hřbitově 80 000 

Židovská obec Liberec Oprava hrobu a 17 pískovcových pomníků 70 000 

Židovská obec Olomouc Údržba a opravy na židovském hřbitově v Olomouci 50 000 

Židovská obec Teplice Opětovné postavení náhrobků na hřbitově v Sobědruhách 80 000 

Židovská obec Teplice Veliká Ves (Široké Třebčice) – obnova židovského hřbitova 50 000 

Židovská obec v Ostravě Obnova pamětní desky Hlavní synagogy 50 000 

Židovská obec v Praze Dokumentace náhrobků židovského hřbitova v Drážkově 50 000 

Židovská obec v Praze Obnova hrobnického domu židovského hřbitova v Berouně – 3. etapa 50 000 

Židovská obec v Praze Obnova náhrobků židovského hřbitova v Pětikozlech 50 000 

Židovská obec v Praze Oprava, konzervace a restaurování náhrobků na židovském hřbitově v Třebotově 150 000 

Židovská obec v Praze Označení opuštěných hrobů na Novém židovském hřbitově v Praze 200 000 

Židovská obec v Praze Rekonstrukce Zappertovy studny na Starém židovském hřbitově v PrazeŽižkově 150 000 

Židovské muzeum v Praze Restaurování vybraných náhrobků pahorku Nefele 60 000 

Celkem 6 750 000 
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Přehled poskytnutých nadačních příspěvků v roce 2014

V roce 2014 bylo s naší podporou realizováno 30 projektů. Ve třech případech byla vrácena část nevyčerpaných příspěvků z grantového 
kola předešlého. Celkem byly vyplaceny nadační příspěvky ve výši 453 620 Kč.

Baševi
připravil přednášky na téma judaismu, 

historie a tradice pro školy na Jičínsku

7 500 Kč

Bejt Simcha
měsíčně vydával časopis Maskil, který 

obsahuje tematické texty a informuje 

o dění v židovských komunitách

15 000 Kč

Besamim
pořádal mezinárodní seminář izraelských 

lidových tanců Machol Czechia, tentokrát 

v Nymburku

20 000 Kč

Česká unie židovské mládeže
navázala na předešlý jednodenní veletrh 

židovských organizací JudaFest, tento 

ročník se konal na náměstí Míru a byl 

otevřen veřejnosti

15 000 Kč

Chevra Kadiša ČR
vytvořila novou chupu, textilní svatební 

baldachýn pro Židovskou obec v Praze

13 000 Kč

Chinuch
vyučoval členy obce hebrejštinu s rodi

lým mluvčím

15 000 Kč

Institut Terezínské iniciativy
se zaměřil na současné projevy antise

mitismu a rasismu, vytvořil informační 

a metodické materiály

45 000 Kč

Krnovská synagoga
se otevřela veřejnosti s cílem seznámit 

zájemce s židovskou kulturou, zvyky, 

historií a tradicí, uspořádala přednášky 

a kulturní program

20 000 Kč

7.Program Budoucnost

  vzdělávání v judaismu a rozvoj židovských 
komunit

  aktivity, které pomáhají zachovat židovské 
tradice nebo je přibližují široké veřejnosti

  projekty prevence proti projevům 
antisemitismu a s tím souvisejícího vandalismu

  přednášky, semináře, workshopy, programy 
židovských školek a škol, měsíčníky 
a zpravodaje židovských organizací, festivaly 
židovské kultury 
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Lauderova MŠ, ZŠ a gymnázium  
při Židovské obci v Praze

třikrát týdně se žáci a studenti učili 

hebrejsky s rodilým mluvčím

25 000 Kč

Městské kulturní středisko Třebíč
uspořádalo šestidenní festival židovské 

kultury – Šamajim, který nabídl bohatý 

kulturní program

15 000 Kč

Muzeum Boskovicka
se zaměřilo na komentované prohlídky 

a doprovodné programy pro školy

20 000 Kč

Muzeum Kroměřížska
opět vydalo sborník v edici Židé 

a Morava XX

12 000 Kč

Muzeum umění Olomouc 
v rámci Dnů židovské kultury Olomouc 

pořádalo koncerty, besedy a přednášky 

o holocaustu

20 000 Kč

Muzika judaika
pořádala třetí ročník malého židovského 

festivalu v Praze – Mažif 

5 000 Kč

Regionální muzeum v Mikulově
po novém otevření realizovalo kulturní 

a vzdělávací akce a výstavy v mikulovské 

synagoze

15 000 Kč

Sdružení D
na pěti středních školách realizovalo 

prožitkový program na téma neonacis

mus a popírání holocaustu

15 000 Kč

Sion – Nová generace
uspořádal každoroční vzdělávací a kultur

ní pásmo Dny pro Izrael v Hradci Králové

5 000 Kč

Společnost židovských žen  
ČR – CCJW

tentokrát organizovala mezinárodní 

setkání židovských žen v Praze

9 000 Kč

Sportovní klub Hakoach
opět uspořádal Viktorcup – rozmanitý 

sportovní den pro zájemce z židovských 

komunit

11 602 Kč

Ulpan Teplice
tradičně připravil festival židovské 

kultury Teplický cimes a další vzdělávání 

v judaismu

20 000 Kč

Unijazz
bohatý program na festivalu pro židov

skou čtvrť v Boskovicích navštívilo přes 

4 000 diváků

15 000 Kč

Židovská liberální unie v ČR
komunitní kulturní a společenský život 

v duchu tradic judaismu, společné oslavy 

svátků, výuka hebrejštiny

20 000 Kč

Židovská obec Děčín
pokračovala ve vzdělávání o judaismu 

a tradici určené pro školy 

15 000 Kč

Židovská obec Liberec
nabídla svým členům komunitní vzdělá

vací a kulturní aktivity

10 000 Kč

Židovská obec Olomouc
pokračovala s tradicí úspěšného pořádá

ní dne otevřených dveří 

16 000 Kč

Židovská obec Plzeň
organizovala celoroční náboženské 

aktivity, oslavy svátků a další vzdělávání 

pro členy obce

15 000 Kč

Židovská obec Teplice
prezentovala židovskou komunitu v rám

ci oslav 600 let příchodů Židů do Teplic

15 000 Kč

Židovská obec v Ostravě
představila židovskou kulturu v rámci 

ostravského Templ festu, koncerty, 

přednášky, divadlo

10 000 Kč
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Židovská obec v Praze
pravidelně vydávala Obecní noviny, 

které se věnují společenskému životu 

na obci, informují o aktivitách, kultuře, 

možnostech sociální pomoci 

15 000 Kč

Židovské muzeum v Praze
připravilo vzdělávací workshopy 

o judaismu pro děti a mládež a dokončilo 

pracovní listy k projektu Hanin kufřík

12 500 Kč

Bylo NFOH vráceno z předešlého grantového kola:

2HP Production
CD židovských písní pro děti

–5 000 Kč

Regionální muzeum v Mikulově
vzdělávací programy při mikulovské synagoze 

–482 Kč

Společnost křesťanů a Židů
Revue Společnosti křesťanů a Židů

–7 500 Kč

Celkem 453 620 Kč

Přehled vybraných projektů pro podporu v roce 2015

Pro rok 2015 jsme vybrali celkem 26 projektů, kterým budou poskytnuty nadační příspěvky v celkové výši 500 000 Kč.

Příjemce příspěvku Název projektu Příspěvek (Kč)

Bejachad Předškolní zařízení Bejachad 30 000 

Bejt Simcha Maskil – z historie až po budoucnost 25 000 

Garamond Ilustrovaná kniha o chanukovém příběhu pro děti 20 000 

In IUSTITIA nepopirej.cz 15 000 

Institut Terezínské iniciativy Výchova k toleranci a respektu – mezinárodní workshop 36 000 

Lauderova MŠ, ZŠ a gymnázium 
při Židovské obci v Praze

Výuka hebrejštiny na Lauderových školách 30 000 

Muzeum Kroměřížska Edice Židé a Morava XXI. 15 000 
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Příjemce příspěvku Název projektu Příspěvek (Kč)

Muzeum umění Olomouc Dny židovské kultury Olomouc 2015 20 000 

Městské kulturní středisko Třebíč Šamajim – festival židovské kultury v Třebíči 15 000 

Společnost křesťanů a Židů Revue Společnosti křesťanů a Židů 10 000 

Sportovní klub Hakoach Viktorcup aneb rakety ovládat umíme 15 000 

Ulpan Teplice Limud Ulpan Teplice 20 000 

Ulpan Cyklus přednášek o izraelské kultuře Ulpan uvádí… 15 000 

Unijazz Boskovice 2015 – festival pro židovskou čtvrť 15 000 

Česká unie židovské mládeže JudaFest 2015 30 000 

Židovská liberální unie v ČR Kontinuita – židovské svátky a tradice 20 000 

Židovská obec Brno Digitalizace náboženské literatury Knihovny Židovské obce Brno 25 000 

Židovská obec Děčín Synagoga místem pro přednášky o judaismu 15 000 

Židovská obec Karlovy Vary Šábesové setkání – výuka židovských zákonů 10 000 

Židovská obec Liberec Vzdělávací a kulturní aktivity Židovské obce Liberec 2015 15 000 

Židovská obec Olomouc Výuka hebrejštiny na Židovské obci Olomouc 20 000 

Židovská obec Plzeń Šana: 5775/6 15 000 

Židovská obec Teplice Posel, čtvrtletník Židovské obce Teplice 8. ročník 15 000 

Židovská obec v Ostravě Život a židovská kultura na Ostravsku 14 000 

Židovská obec v Praze Obecní noviny 15 000 

Židovské muzeum v Praze Vzdělávání o judaismu pro děti a mládež 25 000 

Celkem 500 000 
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Přehled poskytnutých nadačních příspěvků v roce 2014

V roce 2014 jsme podpořili 8 projektů, vrátila se nevyčerpaná část 3 nadačních příspěvků ve výši 15 838 Kč, souhrnně jsme vynaložili 209 162 Kč. 

Bejt Simcha
slavila židovské svátky s důrazem na 

předání tradice dětem

30 000 Kč

Česká unie židovské mládeže
uspořádala 2. rokem Mitzvah Day, jeden 

den plný komunitní dobrovolnické práce

15 000 Kč

Federace židovských obcí v ČR
připravila několikadenní setkání Limmud 

pro židovské rodiny s dětmi z celé republiky

42 500 Kč

Chinuch
na židovské svátky organizoval dílny 

a modlitby pro děti

30 000 Kč

Lauderova MŠ, ZŠ a gymnázium  
při Židovské obci v Praze

připravovala společné oslavy svátků 

žáků, studentů s rodiči, dále vzdělávací 

kavárny pro rodiče a projektové dny

30 000 Kč

Židovská obec Olomouc
učila nejmladší členy zvykům a tradicím

25 000 Kč

Židovská obec v Praze
provozovala Komunitní rodinné centrum 

v Gešeru, organizovala společné oslavy 

svátků, letní divadelní a příměstské tábory

40 000 Kč

Židovská obec v Praze
provozovala také Třígenerační komunitní 

centrum Hagibor, ve kterém nabízela 

různé aktivity, oslavy svátků, výuku 

hebrejšitiny, přednášky, pravidelné 

setkávání rodin s rabínem

12 500 Kč

  projekty pro židovské rodiny s dětmi

  založen díky mimořádnému daru od Židovské 
obce v Praze

  v letech 2013 a 2014 jsme financovali 
projekty zaměřené zejména na nejmladší 
členy židovské komunity, jejich vzdělávání 
v židovské tradici a posílení jejich vazby 
na židovské společenství

Podprogram Naše budoucnost8.
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Bylo NFOH vráceno z předešlého grantového kola:

Židovská obec Brno
oslava svátku Shavuot

–5 758 Kč

Židovská obec Teplice
židovské svátky

–1 000 Kč

Židovská obec v Praze
předškolní výchova

–9 080 Kč Celkem 209 162 Kč

Přehled vybraných projektů pro podporu v roce 2015

I přes vyčerpání mimořádného daru se NFOH rozhodl zachovat podprogram do dalších let. Na rok 2015 správní rada vybrala 9 projektů, 
kterým budou uděleny nadační příspěvky ve výši 250 000 Kč.

Příjemce příspěvku Název projektu Příspěvek (Kč)

Bejt Simcha Kehila lekol 20 000 

Chinuch Předáváme tradici našim dětem 35 000 

Federace židovských obcí v ČR Limmud CZ 2015 50 000 

Lauderova MŠ, ZŠ a gymnázium 
při Židovské obci v Praze

Slavíme společně… školní oslavy svátků 25 000 

Židovská obec Brno Dovybavení Dětského centra při ŽOB 25 000 

Židovská obec Olomouc Židovské tradice pro rodiny s dětmi 25 000 

Židovská obec Teplice Židovské svátky 20 000 

Židovská obec v Praze Mezigenerační setkávání 20 000 

Židovská obec v Praze Třígenerační komunitní centrum Hagibor 30 000 

Celkem 250 000 
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9.

Jsme hrdí na to, že svou činnost neomezuje-
me jen na udělování nadačních příspěvků. 
Naplňování našeho poslání spatřujeme 
také v dlouhodobé spolupráci s organiza-
cemi, které podporujeme v našich gran-
tových programech – s našimi partnery 
jsme v průběžném kontaktu, mapujeme 
potřeby zaměstnanců podporovaných or-
ganizací a aktivně hledáme způsoby, jak 
pomáhat zejména židovským organizacím 
v jejich práci a činnosti. Jsme si také velmi 
dobře vědomi komunitního přesahu naší 
práce. Proto organizujeme kulturní akce 
nebo semináře, které pomáhají obohatit 
a zkvalitnit komunitní život v židovských 
obcích a zároveň pomáháme židovským 
organizacím připravovat projekty, které 
rozvíjejí jejich společenský život.

Projekty, které sami realizujeme
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Vzděláváme
Semináře pro pracovníky židovských 
a partnerských organizací
I v roce 2014 jsme pokračovali v dobře 
zavedené tradici pořádání seminářů pro 
pracovníky židovských a partnerských 
organizací. Již od roku 2009 je vzděláváme 
v různých aspektech judaismu tak, aby lépe 
rozuměli kontextu prostředí, ve kterém 
pracují. Uspořádali jsme 3 semináře, které 
navštívilo celkem 180 účastníků. Témata 
byla: Židovský životní cyklus – co a proč 
dělají Židé v důležitých momentech živo-
ta, Judaismus a výzvy současného světa 
a Pražské židovské hřbitovy. Jsme velmi 
rádi, že se nám podařilo pro semináře získat 
odborníky, kteří představují poměrně široké 
názorové i náboženské spektrum na české 
židovské scéně. Semináře podpořila Nadace 
Židovské obce v Praze, partnerskou pomocí 
přispěla Židovská obec v Praze a Federace 
židovských obcí v ČR.

Seminář Mechanchim pro učitele 
a lektory židovských vzdělávacích 
institucí
Na základě kladného ohlasu z roku 2013 
jsme i v roce následujícím uspořádali další 
seminář Mechanchim pro učitele a lektory 
židovských vzdělávacích institucí. Seminář 
se konal 23. a 24. března a zúčastnilo se ho 
34 učitelů a lektorů českých a slovenských 
židovských obcí, škol, školek a dalších vzdě-

lávacích organizací. Přednášky a dílny byly 
rozděleny do dvou dnů, první den byl věno-
vaný učitelům a lektorům dětí školkového 
a raného školního věku, druhý den byla 
tématem problematika vzdělávání teen-
agerů a dospělých. Na semináři přednášeli: 
Judith Ish Horowicz, ředitelka londýnské 
školky Apples and Honey, Alastair Falk, 
ředitel britské organizace Partnership for 
Jewish Schools, Mariano Schlimovich, 
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programový ředitel European Council of 
Jewish Communities a Helise Lieberman, 
ředitelka Taube Center for the Renewal of 
Jewish Life v Polsku. Seminář Mechanchim 
se uskutečnil díky podpoře Dutch Jewish 
Humanitarian Fund, American Jewish Joint 
Distribution Committee, European Council 
of Jewish Communities, Židovského muzea 
v Praze a Federace židovských obcí v ČR.
Díky Mechanchim se učitelé a lektoři začali 
chápat jako profesní skupina, která navzájem 
může sdílet své postřehy a nápady, ale také 
obtíže a výzvy. Dále mají účastníci prostor 
mluvit o své práci, lépe promýšlet své pro-
jekty a navazovat novou spolupráci. Seminář 
přináší do českého prostředí židovského 
vzdělávání nejaktuálnější trendy, nápady, 
ale i současnou pedagogickou filozofii ži-
dovského vzdělávání.

Semináře pro pracovníky  
v sociálních službách
V naší grantové činnosti se dlouhodobě 
s výsadní prioritou věnujeme programu 
Péče. Proto mají mezi našimi vzděláva-
cími akcemi významné místo semináře 
pro pracovníky v sociálních, zdravotních 
a psychologických službách, kteří pracují 
s židovskými klienty. Semináře se zabývají 
jak obecně různými aspekty sociální práce, 
tak specifickými tématy souvisejícími s péčí 
o židovského klienta.

V roce 2014 jsme ve spolupráci s Claims Con-
ference uspořádali seminář s názvem Trauma 
holocaustu – psychologické dopady a jejich 
léčba. Na semináři vystoupil přední zahra-
niční odborník v oboru Natan Kellermann. 
Tento izraelský psycholog, sám syn rodičů 
přeživších holocaust, již téměř 20 let pracuje 
pro izraelskou organizaci AMCHA v Jeruza-
lémě, která se zabývá terapeutickou pomocí 
přeživším a jejich rodinám. Je také autorem 
knihy Trauma holocaustu a patří k předním 
odborníkům na léčbu traumatu šoa, práci 
s první a druhou generací po holocaustu a na 
fenomény spojené s ozvuky těchto traumat 
v celých komunitách a společenstvích. Semi-
náře se zúčastnilo 35 sociálních pracovníků 

židovských obcí, terapeutů a psychologů. 
Na základě pozitivní odezvy na tento druh 
seminářů budeme v pořádání podobných 
akcí se zahraničními lektory pokračovat 
i v roce 2015.

V červnu jsme připravili v prostorách Ži-
dovské obce v Praze celodenní akreditovaný 
seminář. Tématem bylo Řešení konfliktů 
na vlastní kůži. Účastníci měli možnost 
seznámit se s typy konfliktů, s řešením 
konfliktních situací, s typologií lidí z hle-
diska řešení konfliktů atd.
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Připomínáme
Slavnostní setkání přeživších
Společně s Federací židovských obcí v ČR 
jsme v lednu 2014 uspořádali již po deváté 
setkání u příležitosti Dne památky obětí 
holocaustu a předcházení zločinů proti 
lidskosti. Záštitu nad setkáním desítek 
pamětníků šoa a zástupců státní správy, 
velvyslanců a dalších významných hostů 
převzal předseda Senátu PČR Milan Štěch, 
který k přítomným přednesl také projev. 
Dále vystoupili místopředsedkyně Po-

slanecké sněmovny Jaroslava Jermanová, 
ředitelka Muzea romské kultury v Brně Jana 
Horváthová, za přeživší pan Luděk Eliáš 
a závěrem předseda Federace židovských 
obcí v ČR Petr Papoušek.

Veřejné čtení jmen na Jom ha-šoa
Dne 28. dubna jsme společně s Institutem 
Terezínské iniciativy uspořádali již pode-
váté veřejné čtení jmen obětí holocaustu na 
pražském náměstí Míru u příležitosti židov-
ského dne vzpomínání na oběti holocaustu 
(Jom ha-šoa ve-ha-gvura). Záštitu převzal 

ministr pro lidská práva, rovné příležitosti 
a legislativu Jiří Dienstbier. Čtení se díky 
partnerským organizacím konalo nově 
také v Brně, Olomouci, Liberci, Kutné Hoře 
a Sušici. Tématem bylo židovské a romské 
vzdělávání v předválečném Československu 
a během Protektorátu Čechy a Morava. 
Součástí čtení byla výstava studentských 
prací vítězů 2. ročníku soutěže s tématem 
Mít své místo – Židé a Romové – naši spo-
lužáci před holocaustem a dnes.
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Organizujeme benefiční koncert
V listopadu jsme uspořádali tradiční benefici. Koncert se konal 
opět v Baráčnické rychtě, moderovala jej Ester Janečková a celý 
večer hrála u našich přátel a spolupracovníků oblíbená živá romská 
hudba, tentokrát v podání kapel Devles a Gypsy Spirit. Koncert byl 
pro nás opět příjemnou příležitostí poděkovat dárcům a partnerům, 
kteří podporují naši činnost a také setkat se v uvolněné atmosféře 
s přáteli a se zástupci našich partnerských organizací. Na začátku 
koncertu promluvil předseda správní rady Michal Borges. Ve své 
úvodní řeči zdůraznil nebezpečí lhostejnosti v naší společnosti 
a vyjádřil poděkování všem, kteří naopak svým jednáním nebo 
finanční pomocí pomáhají zmírňovat těžké osudy druhých. Poté 
jsme prezentovali naše výsledky a úspěchy. Výnos koncertu ve výši 
21 tisíc Kč byl použit na projekt hospicové a odlehčovací služby 
Cesty domů.

Informujeme
Snažíme se, aby židovská i širší obecná veřejnost měla dostatek 
informací o tom, jak pomáháme a jak naopak mohou případní 
dárci pomoci nám. Informace o naší činnosti a činnosti našich 
partnerských organizací pravidelně uveřejňujeme na našich webo-
vých stránkách www.fondholocaust.cz a na našem facebookovém 
profilu. Čtvrtletně také uveřejňujeme podrobnější zprávy, reportáže 
a rozhovory v našem InfoBulletinu.

Připravujeme diskusní kavárny
V roce 2012 jsme představili nový formát diskusního pořadu s názvem 
Kavárny 3 generací. V panelu těchto kaváren se vždy představovali 
zástupci tří generací, jejichž rodiny prošly zkušeností šoa, a mluvili 
o vlivu rodinné historie na svůj osobní i profesní život. U příležitosti 
70. výročí osvobození vyhlazovacího tábora Auschwitz-Birkenau 
uspořádáme další kavárnu s názvem 70 let po Osvětimi – a co dál? 
a jejím tématem bude současnost a budoucnost připomínání šoa.

Současně připravujeme ve spolupráci s Irenou Kalhousovou nové 
diskusní kavárny, jejichž cílem je rozvoj společenského komunit-
ního života a posilování povědomí o různorodosti současné české 
židovské společnosti. Pořad nese název Jsem Žid a zdráv. Bude 
představovat zajímavé židovské osobnosti veřejného společenského, 
uměleckého, kulturního a politického života.
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Účetní závěrka NFOH byla sestavena za 
období 1. 1. 2014 – 31. 12. 2014.

NFOH získal v roce 2000 od bývalého Fondu 
národního majetku, dnes Ministerstva financí 
ČR (dále MF ČR), příspěvek ve výši 300 milionů 
Kč. Tyto prostředky byly postupně rozděleny 
dle pravidel NFOH, zbylý obnos je rozdělen 
do dvou částí. První část je investována pro-
střednictvím ČSOB Asset Management, druhá 
část byla svěřena do správy společnosti Conseq 
Investment Management, a. s.
Fúzí s nadačním fondem ČRON k 1. 9. 
2009 získal NFOH podílové listy v hodnotě 
3 046 tis. Kč. Tyto cenné papíry byly uloženy 
v investičním portfoliu České spořitelny až 
do jejich splatnosti 31. 12. 2011. V lednu 
2012 byly převedeny na běžný účet NFOH 
u ČMZRB. Tyto prostředky budou rozdě-
leny ve 14. grantovém kole v roce 2015 na 
jednotlivé nadační příspěvky.

V roce 2014 bylo rozděleno v rámci nadač-
ních příspěvků 13 188 tis. Kč, z toho 318 tis. 
bylo kryto z externích zdrojů a 12 870 tis. 
bylo použito ze zdroje MF ČR.

NFOH splnil kritérium stanovené ve Sta-
tutu NFOH dle zákona č. 227/1997 Sb., 
o nadacích a nadačních fondech, a to, že 
náklady na správu NFOH nesmí přesáhnout 
30 % z udělených nadačních příspěvků. 
Dle Statutu NFOH se náklady na správu 
rozumí ty, které nesouvisejí s prodejem 
cenných papírů a s náklady vynaloženými 
na pořádání akcí. Správní náklady NFOH 
za rok 2014 činily 2 703 tis. Kč, což je 20,5 % 
z udělených nadačních příspěvků.

Zpráva pro Ministerstvo 
financí

Dne 29. 1. 2014 byla rozvázána smlouva 
s Ministerstvem financí o převodu a použití 
finančních prostředků. Prostředky, které MF 
ČR (respektive původně Fond národního 
majetku ČR) převedlo ve prospěch NFOH, se 
nevrací. Po skončení platnosti této smlouvy 
se NFOH zavazuje dodržovat ustanovení 
§ 303 a násl. zákona č. 89/2012, občanského 
zákoníku, příp. dalších zákonných předpisů 
regulujících činnost nadací a nadačních fondů.

Smlouva byla rozvázána, přesto je důležité 
zmínit, že NFOH splnil podmínky o použití 
finančních prostředků stanovené smlouvou, 
ze které ve smyslu dodatku č. 3 vyplývá, že 
náklady na správu NFOH nesmí přesáhnout 
30 % z nadačních příspěvků udělených 
z tohoto zdroje. Správní náklady NFOH 
s ohledem na výše zmíněnou smlouvu se 
na rozdíl od definice dle statutu stanoví 
odečtením nákladů na prodej cenných 
papírů a po odečtení nákladů, které byly 
kryté z dalších externích zdrojů. Takto 
definované správní náklady činí za rok 2014 
celkem 2 733 tis. Kč, což je 20 % z nadačních 
příspěvků, které byly čerpány z původních 
prostředků MF ČR (12 870 tis. Kč za rok 
2014).

V roce 2014 byla většina nákladů na akce 
pořádané NFOH kofinancována jinými 
zdroji. Náklady na akce činily 313 tis. Kč, 
z toho kofinancováno externími zdroji bylo 
274 tis. Kč. Náklady na akce, které byly kryté 
z původního fondu MF ČR, činily 39 tis. Kč. 

Zpráva o hospodaření10.
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Využití prostředků MF ČR v tis. Kč

Rok Čisté výnosy Prostředky na správu Nadační příspěvky Zbývající finanční prostředky

91 681 

2012 2 214 3 480 11 711 78 704 

2013 5 318 3 021 11 969 69 032 

2014 1 939 2 733 12 870 55 368 

Souhrn všech finančních zdrojů NFOH v tis. Kč

Finanční zdroj Počáteční zůstatek 
prostředků

Prostředky získané 
v průběhu roku

Prostředky použité 
na provoz

Prostředky použité 
na projekty (akce)

Prostředky použité 
na běžné nadační 
příspěvky NFOH

Zůstatek 
prostředků na 

konci roku

Granty a dary mimo 
Veřejnou sbírku

4208* 281 9 274 242 3 964

Dary z Veřejné sbírky 70 22 0 0 76 16

MFČR 69 032 1 939 2 694 39 12 870 55 368

*včetně ČRON 3046
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Rozvaha ke dni 31. 12. 2014 v tis. Kč

AKTIVA

Dlouhodobý majetek
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 51
Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí –51
Ostatní dlouhodobý finanční majetek 58 689

Dlouhodobý majetek celkem 58 689

Krátkodobý majetek
Poskytnuté provozní zálohy 25
Pohledávky za zaměstnanci 3
Jiné pohledávky 2
Pokladna 8
Ceniny 21
Účty v bankách 1 867
Náklady příštích období 4

Krátkodobý majetek celkem 1 930

Aktiva celkem 60 619

PASIVA

Vlastní zdroje
Vlastní jmění 1
Fondy 60 143
Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 1 002
Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení –795

Vlastní zdroje celkem 60 351

Cizí zdroje
Dodavatelé 3
Zaměstnanci 107
Ostatní závazky vůči zaměstnancům 6
Závazky k institucím SZ a ZP 62
Ostatní přímé daně 20
Jiné závazky 4
Dohadné účty pasivní 29
Výdaje příštích období 37

Cizí zdroje celkem 268

Pasiva celkem 60 619
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Výkaz zisku a ztráty ke dni 31. 12. 2014 v tis. Kč

VÝNOSY

Tržby z prodeje služeb 47 
Úroky 1
Kurzové zisky  115
Zúčtování fondů 222
Jiné ostatní výnosy 8
Tržby z prodeje cenných papírů  38 129
Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 97
Přijaté příspěvky (dary) 14

Výnosy celkem 38 633

NÁKLADY

Spotřeba materiálu 83
Spotřeba energie 49
Opravy a udržování 1
Cestovné 63
Náklady na reprezentaci 57
Ostatní služby 783
Mzdové náklady 1 375
Zákonné sociální pojištění 439
Zákonné sociální náklady 22
Ostatní sociální náklady 6
Jiné ostatní náklady 55
Kurzové ztráty 83
Prodané cenné papíry a podíly 36 412
Náklady celkem 39 428

Výsledek hospodaření (zisk) –795

Příloha k účetní závěrce je přílohou této výroční zprávy, je uložena v plném znění ve sbírce listin a v sídle společnosti.
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ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

určená správní radě a zřizovateli NADAČ-
NÍHO FONDU OBĚTEM HOLOCAUSTU

Zpráva o ověření výroční 
zprávy

Ověřili jsme soulad Výroční zprávy NADAČ-
NÍHO FONDU OBĚTEM HOLOCAUSTU 
s účetní závěrkou, která je obsažena v této 
Výroční zprávě a kterou jsme ověřili a vydali 
k ní dne 30. 3. 2015 Zprávu nezávislého 
auditora, a to v následujícím znění:

„Provedli jsme audit přiložené účetní zá-
věrky NADAČNÍHO FONDU OBĚTEM 
HOLOCAUSTU, která se skládá z rozvahy 
k 31. 12. 2014, výkazu zisku a ztráty za rok 
končící 31. 12. 2014 a přílohy této účetní 
závěrky, která obsahuje popis použitých 
podstatných účetních metod a další vy-
světlující informace. Údaje o nadačním 
fondu jsou uvedeny na straně 1 přílohy 
této účetní závěrky.

Odpovědnost statutárního 
orgánu účetní jednotky za 
účetní závěrku

Statutární orgán NADAČNÍHO FONDU 
OBĚTEM HOLOCAUSTU je odpovědný 
za sestavení účetní závěrky, která podává 
věrný a poctivý obraz v souladu s českými 
účetními předpisy, a za takový vnitřní 
kontrolní systém, který považuje za ne-
zbytný pro sestavení účetní závěrky tak, 
aby neobsahovala významné (materiální) 
nesprávnosti způsobené podvodem nebo 
chybou.

Odpovědnost auditora

Naší odpovědností je vyjádřit na základě 
našeho auditu výrok k této účetní závěrce. 
Audit jsme provedli v souladu se zákonem 
o auditorech, mezinárodními auditorskými 
standardy a souvisejícími aplikačními do-
ložkami Komory auditorů České republiky. 
V souladu s těmito předpisy jsme povinni 

dodržovat etické požadavky a naplánovat 
a provést audit tak, abychom získali přimě-
řenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje 
významné (materiální) nesprávnosti.

Audit zahrnuje provedení auditorských 
postupů k získání důkazních informací 
o částkách a údajích zveřejněných v účetní 
závěrce. Výběr postupů závisí na úsudku 
auditora, zahrnujícím i vyhodnocení rizik 
významné (materiální) nesprávnosti údajů 
uvedených v účetní závěrce způsobené 
podvodem nebo chybou. Při vyhodnoco-
vání těchto rizik auditor posoudí vnitřní 
kontrolní systém relevantní pro sestavení 
účetní závěrky podávající věrný a poctivý 
obraz. Cílem tohoto posouzení je navrhnout 
vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se 
k účinnosti vnitřního kontrolního systému 
účetní jednotky. Audit též zahrnuje posou-
zení vhodnosti použitých účetních metod, 
přiměřenosti účetních odhadů provedených 
vedením i posouzení celkové prezentace 
účetní závěrky.

Výrok auditora11.
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Jsme přesvědčeni, že důkazní informace, 
které jsme získali, poskytují dostatečný 
a vhodný základ pro vyjádření našeho 
výroku.

Výrok auditora

Podle našeho názoru účetní závěrka podává 
věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv NADAČ-
NÍHO FONDU OBĚTEM HOLOCAUSTU 
k 31. 12. 2014 a nákladů a výnosů a výsledku 
jeho hospodaření za rok končící 31. 12. 2014 
v souladu s českými účetními předpisy.“

Za správnost Výroční zprávy je zodpovědný 
statutární orgán NADAČNÍHO FONDU 
OBĚTEM HOLOCAUSTU. Naším úkolem 
je vydat na základě provedeného ověře-
ní stanovisko o souladu Výroční zprávy 
s účetní závěrkou.

Ověření jsme provedli v souladu se zákonem 
o auditorech a Mezinárodními auditorský-
mi standardy a souvisejícími aplikačními 
doložkami Komory auditorů České repub-
liky. Tyto standardy vyžadují, aby auditor 
naplánoval a provedl ověření tak, aby získal 
přiměřenou jistotu, že informace obsažené 
ve výroční zprávě, které popisují skuteč-
nosti, jež jsou též předmětem zobrazení 
v účetní závěrce, jsou ve všech významných 
ohledech v souladu s příslušnou účetní 
závěrkou. Jsme přesvědčeni, že provedené 
ověření poskytuje přiměřený podklad pro 
vyjádření výroku auditora.

Výrok auditora

Podle našeho názoru jsou informace uvedené 
ve Výroční zprávě NADAČNÍHO FONDU 
OBĚTEM HOLOCAUSTU za rok 2014 ve 
všech významných ohledech v souladu 
s výše uvedenou účetní závěrkou.

22HLAV s.r.o.
člen mezinárodní asociace nezávislých 
profesionálních firem 
MSI Global Alliance, Legal & Accounting 
Firms
Všebořická 82/2, 400 01 Ústí nad Labem

Ing. Miroslava Nebuželská
oprávnění KAČR č. 277
oprávnění KAČR č. 2092

V Praze, dne 26. května 2015
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Správní a dozorčí rada NFOH se v roce 2014 sešly ke společnému jednání pětkrát.
Dozorčí rada NFOH jednala samostatně pětkrát. Správní rada z časových důvodů jednala také formou per rollam.
Členové obou rad se aktivně účastní činnosti NFOH, svou práci vykonávají čestně.

Správní rada

Ing. Michal Borges
předseda
Tajemník Židovské obce 
v Praze. Počátkem deva-
desátých let se aktivně 
účastnil procesu vydávání 

nemovitého majetku židovským obcím. 
Od roku 1992 do počátku roku 2006 řídil 
společnost Matana, a.s., která se zabývá 
především správou a rozvojem nemovitostí 
vlastněných Židovskou obcí v Praze. Pyšný 
na všechna svá vnoučata.

Prof. Ing. Felix Kolmer, 
DrSc.
čestný předseda
Studoval Elektrotechnic-
kou fakultu Českého vy-
sokého učení technického 

v Praze a získal doktorát na ČVUT, obor 

fyzika–akustika. Je přeživší koncentračních 
táborů Terezín, Auschwitz a Friedland. 
Od roku 1949 do roku 1991 pracoval ve 
Výzkumném ústavu zvukové, obrazové 
a reprodukční techniky v Praze jako vě-
decký pracovník, později jako vedoucí 
akustického oddělení, vědecký náměstek 
ředitele a ředitel. Po odchodu do důchodu 
pracoval jako poradce ředitele ústavu. Od 
roku 1962 působil na ČVUT, později na 
FAMU, kde učí dodnes jako pedagog v oboru 
akustika, od roku 1982 s titulem profesor. 
Je autorem mnoha publikací a přednáší po 
celém světě. V poslední době především na 
německých školách a v křesťansko-židov-
ských společnostech v Německu na téma 
česko-německých vztahů za 2. světové 
války a o životě v koncentračních táborech. 
Je nositelem řady státních vyznamenání 
a čestným členem vědeckých společností 
v ČR i zahraničí. V současné době je vice-
prezidentem Internationales Auschwitz 

Komitee, místopředsedou Českého osvětim-
ského výboru, je předsedou představenstva 
v Bundesverband für Information und 
Beratung der NS-Verfolgten v Kolíně nad 
Rýnem, členem předsednictva Terezínské 
iniciativy, Rady Federace židovských obcí 
v ČR a členem Česko-německého diskusního 
fóra ministerstev zahraničí České republiky 
a Spolkové republiky Německa.

PhDr. Tomáš Hrbek
místopředseda
Absolvoval jedenáctiletou 
střední školu v Olomou-
ci. Po maturitě pracoval 
rok u Pozemních staveb 

Prostějov na stavbě Farmakonu. Po dalších 
životních peripetiích absolvoval studium 
češtiny a angličtiny na Filozofické fakultě 
Univerzity Palackého v Olomouci. Do roku 
1990 učil na střední ekonomické škole 
v Olomouci, od roku 1990 byl kancléřem 

Správní a dozorčí rada12.

42



Univerzity Palackého, krátce souběžně 
učil na filozofické fakultě dějiny divadla. 
Od roku 2008 do ledna 2010 pracoval jako 
penzista v oddělení komunikace UP. Nyní 
je místopředsedou Židovské obce Olomouc, 
rediguje její měsíčník Chajejnu. Je ženatý, 
má dva syny, jednoho vnuka a dvě vnučky.

Členové

JUDr. Hana Frištenská 
Je právník. Mezi lety 1977 
a 1991 pracovala jako ku-
rátorka a metodička práce 
s Romy v Praze. Od roku 
1991 působila v nově vznik-

lém oddělení lidských práv Úřadu vlády ČSFR 
a od roku 1993 ve funkci ředitelky sekretari-
átu Rady pro národnosti vlády ČR. V letech 
1996–2005 vykonávala pozici vedoucí sekre-
tariátu Rady vlády ČR pro nestátní neziskové 
organizace. V letech 2005–2009 pracovala jako 
zástupkyně ředitelky Nadace rozvoje občanské 
společnosti. Od roku 2010 opět pracuje ve funkci 
vedoucí sekretariátu Rady vlády pro NNO, 
která sídlí na Úřadu vlády ČR. Je autorkou 
řady teoretických prací z oblasti neziskového 
sektoru či problematiky multikulturního soužití.

Ing. Michal Klíma
Založil a řídí první české 
tabletové vydavatelství 
Tablet Media, které vy-
dává tabletový týdeník 
DOTYK.

V roce 1984 absolvoval ČVUT. Do roku 
1989 pracoval jako programátor. Od roku 
1990 do roku 1997 řídil vydavatelství Li-
dové noviny. Mezi roky 1998 a 2000 byl 
výkonným ředitelem Economie, vydavatele 
Hospodářských novin, týdeníku Ekonom 
a odborných měsíčníků. V roce 2000 založil 
a pak tři roky řídil internetové vydavatelství 
Economia Online, provozující web iHNed.
cz. Od roku 2003 do roku 2009 byl gene-
rálním ředitelem vydavatelství Economia. 
V letech 2007–2009 byl předsedou předsta-
venstva slovenského vydavatelství Ecopress. 
Od roku 2011 do roku 2012 byl generálním 
ředitelem vydavatelství Spoločnosť 7 Plus 
v Bratislavě. V letech 1997–2011 byl rovněž 
viceprezidentem Světové asociace novin se 
sídlem v Paříži.
V roce 2003 koupil rozpadající se budovu 
bývalé synagogy v Hartmanicích na Šu-
mavě, založil občanské sdružení, které ji 
rekonstruovalo a provozuje v ní památník 
připomínající spolužití Čechů, Němců 

a Židů na Šumavě. Publikuje v novinách 
a časopisech politické komentáře a články 
převážně s mediální problematikou. Pří-
ležitostně přednáší v ČR i v zahraničí. Je 
ženatý, manželka pracuje v národní galerii.

PhDr. Taťjana Pelíšková
Vystudovala Filozofic-
kou fakultu Masarykovy 
univerzity v Brně, kom-
binaci oborů etnologie 
a dějiny umění. Pracovala 

v Českém rozhlase v hudební redakci, dále 
působila jako tajemník Židovské obce Brno. 
V současnosti působí v soukromém sektoru 
v oblasti public relations. Zastupuje Židov-
skou obec Brno ve Federaci židovských 
obcí v ČR. Je vdaná, má dva dospělé syny 
a dvě vnoučata.

Michaela Rozov, M.Sc. 
Je absolventkou Hebrejské university v Je-
ruzalémě (politologie, moderní židovská 
historie); její magisterská práce byla oceněna 
Cenou Ericha Kulky (za vynikající studii 
v oblasti historie holocaustu) a Columbijské 
university v New Yorku (žurnalistika). Do 
roku 2003 působila jako novinářka, pub-
likovala zpravodajské a analytické texty 
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především na téma izraelsko-palestinského 
konfliktu a vnitropolitické situace v Izra-
eli a též židovského náboženství, kultury 
a společnosti, včetně tématu holocaustu 
(Respekt, Mladá fronta, Lidové noviny), 
pracovala taktéž pro americká média (Chi-
cago Tribune, Boston Globe, ABC News). 
Je spoluautorkou dokumentárního filmu 
Afghánská šangrila, s Petrou Procházkovou, 
Agentura Epicentrum. Později působila 
jako ministerský rada na Odboru Blízkého 
východu a Afriky Ministerstva zahraničních 
věcí ČR. Od roku 2005 je soudní tlumočnicí 
jazyka hebrejského a anglického. Mluví 
anglicky, hebrejsky, česky a německy.

JUDr. Dagmar Tyšerová
Právnička v majetkopráv-
ním odboru Ministerstva 
financí ČR. Absolvova-
la Právnickou fakultu 
Univerzity Karlovy. Byla 

právničkou v devizovém odboru Správy 
pro věci majetkové a devizové. V letech 
1991–2008 pracovala na ministerstvu financí 
jako vedoucí oddělení mimosoudních reha-
bilitací, se specializací na restituce. Od roku 
2000 pracuje ve zvláštní rozkladové komisi 

ministerstva financí pro oblast privatizace. 
V letech 2010–2014 zastávala funkci vedoucí 
oddělení Schvalování dispozic se státním 
majetkem. Od 1. 5. 2014 vykonává funkci 
ředitelky odboru Hospodaření s majet-
kem státu. Je lektorkou v oblasti nakládání 
a hospodaření s majetkem státu. S NFOH 
spolupracuje externě od roku 2004, od roku 
2008 je členkou správní rady.

Ing. Zdeněk Novák  
od 1. prosince 2014 
Od dubna 2015 je stát-
ním tajemníkem na Mi-
nisterstvu kultury ČR. Je 
absolventem Mendelovy 

zemědělské a lesnické univerzity v Brně, 
postgraduálního kurzu Památková péče 
na Fakultě architektury Českého vysokého 
učení technického v Praze. Odborník v ob-
lasti památkové péče, ochrany kulturního 
dědictví, veřejné správy v kultuře a historii 
zahradního a krajinářského umění. Na 
toto téma publikoval řadu odborných statí 
a přednášek. Jeho kvalifikace v krajinářské 
architektuře umožňuje celostátní vnímá-
ní a řešení otázek spojených s ochranou 
kulturního i přírodního dědictví. Kromě 

jiného působil jako odborný pracovník 
Památkového ústavu v Brně, později jako 
jeho ředitel, v letech 1998 – 2005 byl ná-
městkem ministra kultury, později gene-
rálním ředitelem Národního památkového 
ústavu a ředitelem Matana, a.s. Od roku 
2008 vyučuje na Vysoké škole ekonomické 
v Praze a v letech 2010 – 2012 byl generál-
ním ředitelem Národního zemědělského 
muzea Praha.

Mgr. Jiří Vajčner, Ph.D. 
do 24. listopadu 2014
Absolvoval Střední prů-
myslovou školu strojní 
ve Strážnici, poté Vyšší 
obchodně-podnikatel-

skou školu v Praze, v letech 1995–2000 byl 
studentem Univerzity Karlovy v Praze – Ka-
tolické teologické fakulty (diplomová práce 
z oboru dějin umění), v letech 2004–2007 byl 
posluchačem Fakulty architektury Českého 
vysokého učení technického v Praze, kde 
mu byl udělen vědecký titul Ph.D. Plynně 
hovoří anglickým jazykem, vykonal jazyko-
vou zkoušku FCE na Britské radě v Praze, 
dále splnil jazykovou zkoušku DELF A1 
z francouzského jazyka na Francouzském 
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institutu v Praze. V roce 1994 nastoupil na 
ministerstvo kultury do odboru památkové 
péče, v současné době je ředitelem tohoto 
odboru. Přednáší na Univerzitě Karlově 
v Praze a na Institutu pro veřejnou správu 
v Praze, je členem Vědecké rady Výzkumné-
ho centra pro průmyslové dědictví ČVUT, 
členem týmu ministra kultury pro digi-
talizaci kulturního materiálu, v průběhu 
předsednictví ČR v EU byl expertem na 
národní úrovni pro toto předsednictví. 
Je autorem odborných článků a publikací 
z oblasti památkové péče. Je čestným dárcem 
krve, nositelem zlaté Jánského medaile.

Dozorčí rada

JUDr. Jaroslav Niklas, 
Ph.D.
předseda
Absolvent Právnické 
fakulty UK v Praze. Od 
roku 1991 pracoval na 

Fondu národního majetku ČR jako práv-
ník, od roku 2006 na ministerstvu financí 
v odboru realizace privatizace majetku státu, 
oddělení ekologických škod. Za ministerstvo 
financí vede smluvní agendu a koordinuje 
součinnost vybraných nadací a nadačních 
fondů v rámci funkce ministerstva, jakožto 
převodce příspěvků Nadačního investičního 
fondu těmto subjektům. S NFOH spolu-
pracuje od jeho založení. Od 1. 7. 2009 byl 
členem dozorčí rady a nyní je jejím před-
sedou. Má dospělou dceru a dvě vnoučata.

Členové

Michael Lichtenstein
Vystudova l  s t řed ní 
průmyslovou školu che-
mickou, dále Institut 
Ministerstva průmyslu 
se zaměřením na řízení 

a ekonomiku průmyslu. Od roku 1990 pracuje 
v řídicích funkcích, jako obchodní ředitel 
firmy MIPEBO, a.s., později jednatel firmy 
Chaver s.r.o. V roce 2007 dokončil studium 
se zaměřením na PR a marketing nezisko-
vých organizací. V současné době je místo-
předsedou Federace židovských obcí v ČR, 
místopředsedou představenstva Židovské 
obce Teplice a předsedou ZO ČSBS Teplice. 
Lektor MŠMT v oblasti výuky o holocaustu.

Jiří Süss
Vystudoval střední ekono-
mickou školu s maturitou, 
obor Všeobecná ekono-
mika, v pracovním pro-
cesu potom celní řízení 

a trenérskou školu zaměřenou na basketbal. 
V současné době je OSVČ. Absolvent Uni-
verzity třetího věku v oboru Člověk a region.
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Mgr. Marta Malá, Th.D.
ředitelka
Studium judaistiky za-
končila disertační prací 
Judaismus v ghettu Te-
rezín. V NFOH pracuje 

od roku 2002, od roku 2006 je ředitelkou. 
Působí také jako lektorka židovských zvy-
ků a tradic, připravuje programy pro děti 
i dospělé. Je šťastnou matkou synů Davida, 
Matyáše a dcery Miriam. 

Mgr. Andrea Fictumová
koordinátorka programů 
Péče, Připomínka, 
Budoucnost
V NFOH pracuje dva-
náctým rokem. Je absol-

ventkou navazujícího magisterského oboru 
Historická sociologie na Fakultě humanit-
ních studií Univerzity Karlovy. Je členkou 
občanského sdružení Duha – Tangram. Má 
syny Ondřeje, Martina a Petra.

Bc. Ester Karasová 
finanční manažerka
Studentka magisterské-
ho studia na Masarykově 
univerzitě v Brně, obor 
Sociální práce. Od roku 

2004 pracuje v neziskových organizacích 
na pozici účetní, rozpočtář, administrator 
grantů a darů. Od prosince 2012 pracuje 
v NFOH jako finanční manažerka. Má dceru 
Elišku a syny Jakuba a Matěje.

Mgr. Tereza Váňová
odborná pracovnice
Absolventka oboru Heb-
raistika a judaistika na 
Univerzitě v Oxfordu. 
V  NFOH působí od 

roku 2010 a zároveň pracuje v Laudero-
vých školách jako učitelka judaismu. Má 
dcery Johanku a Rozárku.

Kateřina Šichmanová
administrativní pracovnice
Od své první třídy navště-
vovala Lauderovy školy 
v Praze, kde v roce 2011 
úspěšně složila maturitní 

zkoušky. Je autorkou monografie o historii 
židovského sirotčince v Belgické ulici. V sou-
časnosti navštěvuje čtvrtý ročník Právnické 
fakulty Univerzity Karlovy v Praze. V NFOH 
je zaměstnaná od začátku roku 2011. 

Dobrovolníci

Děkujeme milým dobrovolníkům, kteří nám 
pomáhají s organizací vlastních projektů.

Alena Altmanová
Lucie Nováková
Ester Peterová
Anna Peřinová
Petr Šraier

Zaměstnanci13.
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14.Naši dárci

Děkujeme dárcům veřejné sbírky, účastní-
kům benefičního koncertu a dárcům, kteří 
si přejí zůstat v anonymitě.

Děkujeme kolegům a partnerským organiza-
cím, kteří s námi v loňském roce spolupracovali:

Bio-Kosher-Wine.cz, Ciderie, Cimes deli, 
České vinařství Chrámce, Jiří Dienstbier, 
Dinitz Kosher restaurace, Dita Šnajdrová, EL 
AL Israel Airline, ES4U, Europaen Council 
of Jewish Communities, Federace židovských 
obcí v ČR, Jiří Fictum, Institut Terezínské 

iniciativy, Mario Izcovich, Ester Janečková, 
Rudolf Jelínek, Jewish e-shop, King Solomon 
restaurant, mamacoffee, Město Loštice, 
Irena Kalhousová, Nadace R. S. Laudera, 
Petr Papoušek, Radio 1, Respekt a tolerance, 
restaurace Baráčnická rychta, Jakub Rožeň, 
Mariano Schlimovich, Pavlína Schulz, Spo-
lečnost pro obnovu památek Úštěcka, Jiří 
Süss, Velvyslanectví USA, Židovské muzeum 
v Praze, Židovská obec Liberec, Židovská 
obec Olomouc, Židovská obec v Praze.

Děkujeme za finanční podporu našich 
vlastních projektů:
American Jewish Joint Distribution Committee, 
Claims Conference, Conseq Investment, ČSOB 
Asset Management, Dutch Jewish Humanita-
rian Fund a Nadaci Židovské obce v Praze.

Veřejná sbírka pro podporu programů 
Péče, Připomínka, Obnova a Budoucnost:

UniCredit Bank, 502-2685554004/2700
BIC: BACX CZ PP,  
IBAN: CZ73 2700 0005 022685554004

S úctou děkujeme 
všem našim dárcům!
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Dary veřejné sbírky, které byly rozděleny 
v 13. grantovém kole v roce 2014

Dárce Částka (Kč) Použití

Anonymní dárci 1 200

Důstojné stáří pro přeživší holocaust 
(Agentura JAS – Židovská obec Brno)

Labendz Radka 500

Sova Vladimír 500

Šnajdrová Dita 3 500

Kubištová Míla 30 000 ADP Tikvah – pečovatelská služba 
(Židovská obec v Ostravě)

Anonymní dárci 811

Komplexní domácí péče Ezra – sociální 
a zdravotní péče se zvláštním zřetelem 
k potřebám přeživších holocaust 
(Židovská obec v Praze)

Bílek Pavel 8 000

Dostál Michal 5 000

Eisen Norman 700

Světlík Jiří 3 000

Sova Vladimír 1 500

Pasternak Tomáš 16 000 Tak to bylo, podívej (OpenEye)

Dostál Michal 5 000
Výuka hebrejštiny na Lauderových 
školách (Lauderova MŠ, ZŠ a gymnázium 
při ŽOP

Celkem 75 711

Dary veřejné sbírky, které budou rozděleny 
ve 14. grantovém kole v roce 2015

Dárce Částka (Kč) Použití

Vihan Vladimír 400 

Poskytování sociální služby členům 
Židovské obce Karlovy Vary

Jelínková Eva 400 

Růžička Čeněk 500 

Pavlát Leo 2500

Jelínková Eva 500 

Dostál Michal 5000

Dostál Michal 5000 Dovybavení Dětského centra 
při Židovské obci BrnoFábry David 2000

Celkem 16 300
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Ostatní dary, které byly použity v roce 2014

Dárce Částka (Kč) Použití

Conseq Investment

10 000 Vzdělávání sociálních pracovníků
5 000 Jom hašoa

5 000 Židovské vzdělávací semináře

ČSOB Asset Management

3 533 Den holocaustu 2014
30 000 Jom hašoa
33 689 Benefiční koncert 2014

6 100 Vzdělávání sociálních pracovníků
American Jewish Joint 
Distribution Committee 38 794 Seminář pro židovské vzdělavatele

Dutch Jewish Humanitarian 
Fund 52 833 Seminář pro židovské vzdělavatele

Fictum Jiří 3 500 Ostatní služby
Tomáš Hlaváček 10 000 Benefiční koncert 2014
Nadace Erinnerung,  
Verantwortung und Zukunft 12 365 Semináře pro sociální pracovníky

Dary u příležitosti bene
fičního koncertu 2013 32 780 Boj proti antisemitismu v českých 

školách (Terezínská iniciativa)
Dary u příležitosti 
vzdělávacího semináře 10 070 Benefiční koncert 2014

Židovská obec v Praze 214 162 Podprogram Naše budoucnost
Nadace Židovské obce 
v Praze 10 000 Židovské vzdělávací semináře

Celkem 477 826

Dary, které budou použity v roce 2015

Dárce Částka (Kč) Použití
Conseq Investment 20 000 Akce pořádané NFOH
Nadace Židovské obce 
v Praze 10 000 Akce pořádané NFOH

ČSOB Asset Management 70 000 Akce pořádané NFOH
Židovská obec v Praze 28 338 Nadační příspěvky NFOH
Dary u příležitosti  
Benefičního koncertu 2014 21 000 Nadační příspěvky NFOH

Celkem 149 338

49



Nadační fond obětem holocaustu

Sídlo: 
 Maiselova 18, 110 00 Praha 1, Česká republika

 Kontaktní adresa, naše kancelář: 
 Legerova 22/1854, 120 00 Praha 2, Česká republika 

 Internetové stránky: 
www.fondholocaust.cz

 Účet veřejné sbírky: 
 UniCredit Bank 502-2685554004/2700  
BIC: BACX CZ PP  
IBAN: CZ7327000005022685554004

IČ: 
26189381

Zápis v nadačním rejstříku: vedený Krajským obchodním soudem 
v Praze, oddíl N, vložka 344, 31. července 2000

Kontakty:  Marta Malá, Th.D., ředitelka  
programy Obnova a Naše Budoucnost 
mala@fondholocaust.cz, (+420) 224 261 615 
 
Mgr. Andrea Fictumová, koordinátorka 
programů Péče, Připomínka a Budoucnost 
fictumova@fondholocaust.cz, (+420) 224 261 573 
 
Bc. Ester Karasová, finanční manažerka 
karasova@fondholocaust.cz, (+420) 224 261 573 
 
Mgr. Tereza Gafna Váňová, odborná pracovnice 
vanova@fondholocaust.cz, (+420) 224 261 615

Základní data15.
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