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Ing. Karel 
Holomek
přežil jako ukrývané 

dítě s o dva roky mladší 
sestrou

„Sloužit dobré věci 
a klást překážky zlu  

vždy a za všech 
okolností! Jedině tak si 
člověk uchová duševní 

zdraví, což v dnešní 
době není tak málo.“ 



Dr. Artúr 
Grünzweig

přežil koncentrační tábor 
(převážně) ve Wiener Neustadt

„Otec, matka a tehdy šestiletá 
sestra Zuzana zahynuli 

v koncentračním táboře 
Auschwitz v roce 1944.  

Já jsem se z těžkých podmínek 
v táboře vrátil psychicky 

a fyzicky vyčerpaný do rodné 
obce Vlčany (dnes Slovenská 

republika). Po delší dobu jsem 
aktivně pomáhal některým 

rasově pronásledovaným 
osobám vrátit se úspěšně 

do normálního života.

Jako věčný optimista pevně 
věřím, že demokratické síly ve 

světě nedovolí extrémním silám, 
aby v budoucnosti pokračovaly 

v politice nenávisti rasového 
a národnostního zaměření.“



Bedřiška 
Felixová

přežila ghetto Terezín

„Přeji si, aby již 
nikdo nezažil hrůzy,  
jaké jsme zažili my.“



Věra 
Weberová
přežila ghetto Terezín

„Čas nezastavíme 
a každým rokem v řadách 
nás pamětníků přibudou 

další mezery. Nikdy to 
nebylo pro mne lehké 
a s přibývajícím věkem 
je to ještě těžší – fyzicky 

i duševně – vyprávět 
jiným, zejména mladým, 

čím vším jsem musela 
projít a koho z nejbližších 

jsem ztratila. Ale když 
vidím na besedách 

v tuzemsku i v zahraničí 
ty pozorné oči, slyším 

otázky studentů i jejich 
učitelů, mám pocit, že 

to má smysl, že to snad 
je pro nás, kteří ještě 
zůstáváme, něco jako 

povinnost.  
Takže dokud to ještě 
jen trochu půjde...“



Erika 
Juklová

přežila tábory 
Auschwitz-Birkenau 

a Buchenwald 
Allendorf

„Nikomu nepřeji prožitky 
holocaustu. Snad jen 
těm, kteří nám chtějí 

ublížit. Baruch ha-Šem, 
jsem spokojená a šťastná.  

Mám dobrou, nejlepší 
rodinu, pravidelně 

chodím do Staronové 
synagogy a jsem 

vděčná svému strýci 
major Mgr. Ph. Arnoštu 
Friedmannovi a České 

republice, že zde  
mohu žít.“



Doris 
Grozdanovičová

přežila ghetto Terezín

„Často jsem zvána do 
škol u nás i v Německu, 

abych povídala 
studentům o svém 
životě, na základě 

historických událostí. 
Občas se divím, jak 

málo jsou informovaní 
o minulosti své země 

i svých předků.“



Prof. RNDr.  
Eva Smolková 
Keulemansová, 

DrSc.

přežila ghetto Terezín, 
tábory Auschwitz- 

-Birkenau, Hamburg 
a Bergen-Belsen

„Poznala jsem smutek 
a utrpení – ale také 

mnoho radosti 
a dobra. A i když se 
zdá, že lidé (lidstvo) 
jsou nepoučitelní 
a nenapravitelní, 
bylo a stále je na 

světě mnoho krásy 
a přátelství, které přináší 

radost a dává sílu 
překonávat obtíže.“



Ing. Michal 
Salomonovič

přežil ghetto Lodž, 
tábory Auschwitz- 

-Birkenau, Stutthof, 
Flossenbürg 

v Drážďanech

„Je nás už málo, 
kteří jsme prožili 

koncentrační tábory, 
kde jsme byli jen čísly 

s Davidovou hvězdou na 
vězeňském mundúru. 

Přežili jsme a naší 
povinností je, zejména 

mladým lidem, sdělovat 
naše prožitky z této 

doby, aby je náš osud 
nikdy nepotkal.“



Brig. gen.  

Pavel Vranský
veterán 2. světové války

„Jsem nesmírně rád, že jsem měl 
tak statečnou maminku, která 

dokázala nás tři muže, otce, bratra 
a mě uklidit včas do zahraničí. Sama 

však na to doplatila a zahynula. 
Všichni tři jsme se snažili bojovat, 
co nám síly stačily s tímto věčným 

zlem – antisemitismem –, který 
v nacistickém Německu zmutoval 

do nehorázné formy vyhlazení 
všech židů v jeho dosahu.  

Já a bratr jsme dokázali bojovat za 
svobodu a zničení nacistické říše 
se zbraní v ruce a otec vzhledem 

k věku ve válečném průmyslu. 
Výsledek vidíme dnes, nacismus 
byl zničen, ale antisemitismus ve 

světě stále existuje, ať latentně 
nebo otevřeně a asi nikdy nevymizí. 

Musíme zůstat proti tomuto zlu 
ostražití a připravení, použít všechny 

prostředky a síly k jeho omezení, 
když už nejde jej úplně zlikvidovat.“



Ing.  
Pavel Fried

přežil koncentrační 
tábor Terezín

„Šoa není tragédií jen 
nás židů. Šoa je tragédií 

celého lidstva, posvátnost 
lidského života skončila 

v osvětimských 
plynových komorách.

Chodívám dlouhé 
roky besedovat o šoa, 

o cestách, které k tomu 
vedly, o vině a trestu. 

Těch besedníků již bylo 
odhadem více jak 6000. 

Povzbudivé je, že za 
celou tu dobu a přes 

pestrost besedníků jsem 
se nesetkal s rušivým 

či negativním ohlasem. 
Naopak se zjevným 
zaujetím, zvědavostí 

a soucítěním. To mi dává 
sílu v tom pokračovat.“



Akad. mal. 

Helga 
Hošková, 

Dr.h.c.

přežila ghetto Terezín, 
tábory Auschwitz-  
-Birkenau, Freiberg 

a Mauthausen

„Važte si svobody, 
chraňte život a přírodu, 
zachovávejte kulturní 

hodnoty.  
Učte se a neopakujte 

chyby z minulosti.“



Prof. Ing.  

Felix 
Kolmer, 

DrSc.

přežil ghetto Terezín, 
tábory Auschwitz- 

-Birkenau a Friedland

„Každý člověk by si měl 
dát za úkol něco udělat 

pro společnost.  
Jinak naše kultura 

a posléze společnost 
pomalu zanikne.  

Nelze jen brát a nic 
dávat.“



Úvodní slovo předsedy správní rady

Nadační fond obětem holocaustu i v roce 
2016 pokračoval v plnění svého důležitého 
poslání. Pomoc obětem holocaustu předsta-
vuje humanitární funkci nadačního fondu. 
Rozdělili jsme na tento účel 4,5 mil. Kč mezi 
13 projektů. Celkově tato pomoc dosáhla 
na 350 lidí – kromě přímých přeživších 
i na jejich potomky. Třemi miliony korun 
jsme přispěli na aktivity připomínající šoa. 
Bohužel politická situace ve světě i u nás se 
vyvíjí tak, že připomínat hrůzy holocaustu 
je stále důležitější.

Největší objem prostředků vynakládá NFOH 
na opravu a údržbu památek spojených se 
životem židovského obyvatelstva po celém 
území České republiky. V roce 2016 bylo 
na tento účel rozděleno 12,8 mil. Kč. Pod-
pořili jsme 21 projektů, ale některé projekty 
se týkaly více než jedné památky, takže 
podpořených památek bylo výrazně více. 
Nadační fond v této oblasti plní důležitou 
úlohu nejen samotnou výší poskytovaných 
prostředků, ale i tím, že tyto příspěvky jsou 

podmínkou pro spolufinancování projektů 
dalšími subjekty. Výsledky této mnohaleté 
podpory jsou viditelné. Za dobu existence 
NFOH se podařilo úspěšně zrekonstruovat 
řadu chátrajících synagog, opravit rozbité 
židovské hřbitovy a pomoci mnoha dalším 
památkám.

V podpůrných aktivitách fondu nezapomínáme 
ani na podporu současných aktivit spojených 
s judaismem, udržujících židovské kulturní 
tradice a rozvíjejících židovské komunity. 
Do této kategorie patří i podpora projektů 
bojujících s xenofobií a antisemitismem. 
Z rozpočtu NFOH jsme přispěli jedním 
milionem korun na celkem 38 projektů. 
Půl milionovou dotací jsme podpořili 
12 projektů přímo zaměřených na židovské 
rodiny a nejmladší členy komunity.

V roce 2016 jsme největší objem rozdělo-
vaných prostředků čerpali z dotace získané 
prostřednictvím Ministerstva kultury ČR ve 
výši 20 mil. Kč. Většina těchto prostředků 

byla použita na opravy židovských památek. 
Kromě toho NFOH stále rozděluje prostředky 
vložené do fondu při jeho založení a také 
ty, které se nám daří nově získávat.

Nadační fond obětem holocaustu hraje ne-
zastupitelnou roli ve všech oblastech v nichž 
působí. Díky nízkým nákladům na svůj 
provoz dosahuje toho, že téměř všechny jeho 
prostředky jsou vynakládány na činnosti, 
pro něž jsou určeny. Vzhledem ke kvalifi-
kovanému, informovanému a flexibilnímu 
rozhodování může efektivně pomáhat tam, 
kde by se jinak pomoc těžko hledala.

Za obětavou a spolehlivou práci děkuji 
celému týmu pracovnic sekretariátu fondu 
a svým kolegům ze správní a dozorčí rady 
děkuji za čas, který Nadačnímu fondu 
obětem holocaustu věnují. Jsem si jist, že 
je to čas věnovaný správné věci.

— Michal Klíma — 
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Poslání a činnost

—	Zmírňujeme	křivdy	minulosti,	podporujeme	budoucnost	—
Naší hlavní činností je finanční podpora projektů v programech:

Péče

sociální, zdravotní 
a psychologická péče  

o oběti šoa

Připomínka

vzdělávací a vzpomínkové 
projekty o holocaustu

Obnova

oprava a údržba židovských 
památek v Čechách a na 

Moravě

Budoucnost

vzdělávání v judaismu 
a rozvoj židovských komunit

a podprogramu  
Naše Budoucnost – projekty 
pro židovské rodiny s dětmi

Podporu doplňujeme organizováním našich vlastních projektů, zejména pořádáním odborných seminářů, o kterých se dočtete 
v samostatné kapitole.
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Chcete se podílet na naší činnosti?

Buďte	naším	dárcem

Podporujte projekty  
v programu Péče zasláním daru  

na účet veřejné sbírky:  
2113642498/2700  

UniCredit Bank.

Staňte	se	naším	dobrovolníkem

Vaši pomoc využijeme při organizaci  
našich vlastních projektů.  

Máte-li zájem,  
kontaktujte nás.

Nadační fond obětem holocaustu byl založen 
Federací židovských obcí v ČR dne 31. čer-
vence 2000 na základě doporučení „Smíšené 
pracovní komise zabývající se problematikou 
zmírňování některých majetkových křivd 
způsobených obětem holocaustu“. Poslanecká 
sněmovna rozhodla na návrh vlády ČR dne 
15. září 2000 o převodu 300 milionů Kč 
pro účely fondu.
V letech 2001–2005 jsme administrovali 
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 uzavřen 
a v procesu odškodňování a restitucí nejsme 
žádným způsobem aktivní.

Dne 18. prosince 2014 jsme podepsali 
s Ministerstvem kultury ČR smlouvu 
o dlouhodobé spolupráci, díky které po 
dobu 5 let každoročně získáme, při dodržení 
podmínek, dotaci ve výši 20 milionů Kč.

O činnosti pravidelně informujeme na 
našich internetových stránkách www.
fondholocaust.cz, na našem facebookovém 
profilu 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).
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Péče, Připomínka, Obnova, Budoucnost a Naše Budoucnost

Nadační fond obětem holocaustu podporuje 
projekty na základě veřejného výběrového 
řízení. Výběrové řízení vyhlašujeme jednou 
ročně, zpravidla v červenci s uzávěrkou 
pro příjem žádostí v září, a to na podporu 
projektů v roce následujícím.

NFOH podporuje projekty, které připravují 
a realizují organizace sdružené ve Federaci 
židovských obcí v ČR, spolky, obecně pro-
spěšné společnosti, účelová zařízení církví 
a náboženských společenství, veřejnoprávní 
instituce a příspěvkové organizace. Všechny 
organizace musí být registrované v ČR. 
Fyzické osoby žádat nemohou.
Místo realizace projektů je omezeno územím 
České republiky.
Nadační příspěvky udělujeme v programu 
Péče na kalendářní rok, u ostatních progra-
mů na 11 měsíců. 
Přednostně podporujeme projekty s více-
zdrojovým financováním.

V programech Péče, Připomínka a Obnova 
není stanovena maximální částka, o kterou 
lze žádat. Maximální poskytovaná částka 
nadačního příspěvku na projekt v programu 
Budoucnost a Naše Budoucnost je 100 000 Kč.
Žádosti přijímáme prostřednictvím elek-
tronické grantové databáze Grantys na 
internetové stránce: www.nfoh-granty.cz.
Žádosti posuzují grantové komise jmenova-
né správní radou NFOH. Správní rada na 
základě jejich doporučení uděluje nadační 
příspěvky.
Výsledky výběrového řízení zveřejňujeme na 
internetových stránkách NFOH a všichni 
žadatelé jsou o výsledku řízení písemně vy-
rozuměni. S úspěšnými žadateli uzavíráme 
smlouvu o nadačním příspěvku a v průběhu 
realizace projektů kontrolujeme využití 
nadačního příspěvku. V případě nedodržení 
smluvních podmínek požadujeme jeho vrácení. 
Podpořené organizace předkládají NFOH 
průběžné a závěrečné zprávy a vyúčtování. 

Všechny projekty jsou auditovány. Aktivně 
se účastníme podpořených projektů, v pří-
padě zájmu pomáháme s jejich propagací.

Projekty v programech Připomínka, Obnova 
a Budoucnost (včetně podprogramu Naše 
Budoucnost) jsou hrazeny dotací MK ČR, 
program Péče hradíme z vlastních zdrojů 
a získaných darů.

V roce 2016 bylo realizováno s naší podporou 
a z dotace MK ČR celkem 112 projektů. 

Správní rada NFOH vybrala dne 14. listopadu 
2016 celkem 120 projektů, které podpoříme 
v roce 2017 částkou 22 milionů Kč. 

Grantové programy
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Každoročně podporujeme projekty organizací, které zajišťují profesionální sociální, zdravotní a psychologickou péči přeživším holocaust. 
Péče o přeživší je prioritou naší práce. Podílíme se na zkvalitnění jejich života a zajištění co nejlepší péče v jejich stáří. Financujeme 
domácí péči, pečovatelské služby, psychologickou pomoc, rezidenční péči, provoz denních center při židovských obcích, sociální práci 
v terénu, sociální poradenství, osobní asistenci, zdravotní služby, ergoterapii, psychoterapii, fyzioterapii, rehabilitaci, lékařskou péči, 
telefonický kontakt s klientem a různé další aktivizační programy. Neopomíjíme také péči o potřebné z druhé generace po holocaustu. 
Celkově podporujeme péči o cca 350 klientů. Spolupracujeme s koordinátorkou projektů Claims Conference v ČR Ditou Šnajdrovou.

Přehled poskytnutých nadačních příspěvků v roce 2016
V roce 2016 jsme vyplatili nadační příspěvky ve výši 4 502 874 Kč a bylo realizováno 13 projektů.

Příjemce příspěvku Název projektu Příspěvek (Kč)

Cesta domů Hospicové a odlehčovací služby Cesty domů 15 000

Betánie –  
křesťanská pomoc

Rezidenční péče pro přeživší holocaust 300 000

Rafael Institut Psychoterapeutická podpora klientů z rodin po holocaustu 180 000

Židovská obec Brno,  
Agentura JAS

Péče o přeživší holocaust II 700 000

Židovská obec Děčín Podpora sociálních služeb členům Židovské obce Děčín 140 000

Židovská obec Karlovy Vary Poskytování sociální služby členům Židovské obce Karlovy Vary 140 000

Židovská obec Liberec Terénní služby potřebným klientům 2016 150 000

Židovská obec Teplice Sociální práce a odborné sociální poradenství Židovské obce Teplice 140 000

Židovská obec v Ostravě Agentura domácí Péče Tikvah – pečovatelská služba 600 000

Židovská obec v Praze Komplexní domácí péče Ezra – sociální a zdravotní péče se zvláštním zřetelem k potřebám přeživších holocaust 600 000

Židovská obec v Praze Domov sociální péče Hagibor 1 100 000

Židovská obec v Praze Sociální služby pro přeživší holocaust 400 000

Program péče
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Příjemce příspěvku Název projektu Příspěvek (Kč)

Živá paměť Odborné sociální poradenství – „Ghettorente“ 20 000

Platby z projektů z předešlého grantového kola v roce 2016
Židovská obec Děčín Podpora sociálních služeb členům Židovské obce Děčín 17 874

Celkem 4 502 874

Přehled vybraných projektů pro podporu v roce 2017
Pro příští rok správní rada rozhodla o podpoře 15 projektů, které budou podpořeny souhrnnou částkou 4 500 000 Kč. Program 
financujeme z vlastních prostředků a ze získaných darů.

Příjemce příspěvku Název projektu Příspěvek (Kč)

Betanie –  
křesťanská pomoc

Rezidenční péče pro přeživší holocaust 280 000

Cesta domů Hospicové a odlehčovací služby Cesty domů 30 000

Domov Sue Ryder Služba osobní asistence obětem holocaustu 16 000

Rafael Institut Psychoterapeutická podpora klientů z rodin po holocaustu 180 000

Židovská obec Brno Péče o přeživší holocaust III 650 000

Židovská obec Děčín Podpora sociálních služeb členům Židovské obce Děčín 130 000

Židovská obec Karlovy Vary Poskytování sociální služby členům Židovské obce Karlovy Vary 150 000

Židovská obec Liberec Terénní služby potřebným klientům 2017 150 000

Židovská obec Olomouc Sociální aktivizace první a druhé generace Židovské obce Olomouc V. 130 000

Židovská obec Teplice Poradna pro seniory 130 000

Židovská obec v Ostravě Agentura domácí péče Tikvah – pečovatelská služba 600 000

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 580 000

Židovská obec v Praze Sociální služby pro přeživší holocaust 350 000

Živá paměť Odborné sociální poradenství „Ghettorente“ 24 000
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Podporujeme důstojnou připomínku židovských i romských obětí holocaustu. Zaměřujeme se na vzdělávání mladých lidí a zejména 
podporujeme odborně vedené aktivity, do kterých jsou zapojeni pamětníci šoa. Přispíváme také na nejrůznější vzpomínkové akce 
a pietní akty, výstavy, přednáškové činnosti, workshopy, výzkumné práce či vydávání tematických knih a publikací.

Přehled poskytnutých nadačních příspěvků v roce 2016
V roce 2016 jsme v programu Připomínka z dotace MK ČR financovali 32 projektů částkou 2 980 323,58 Kč.

Příjemce příspěvku Název projektu Příspěvek (Kč)

Barrister & Principal Jan Jelínek – Jizvy na duši 15 000 

Institut Terezínské iniciativy Jom ha-šoa / Den vzpomínání na oběti holocaustu 2016 70 000 

Institut Terezínské iniciativy Holocaust.cz 130 000 

KreBul Vzpomínka pro lidskost 2016 30 000 

Look of the Film 32 utajovaných stran – hraný dokumentární film 110 000 

Masarykova univerzita Holocaust survivor 93 410 

Muzejní spolek Dobříšska Židé na Dobříšsku – kniha 49 973 

Muzeum romské kultury Představení Cikánský boxer a divácké dílny 43 000 

Nakladatelství Triáda Objevujeme básníka Jiřího Steina 15 000 

Památník Hartmanice Víš, co je holocaust? 80 000 

Památník Šoa Praha Bubnování pro Bubny 70 000 

Post Bellum Zvláštní zacházení 40 000 

Práh Deník Rivky Lipszycové 90 000 

Romano džaniben Dějiny Romů ve výuce 2016 40 000 

Sdružení osvobozených 
politických vězňů a pozůstalých 

Putovní výstava Místa utrpení, smrti a hrdinství 50 000 

Program připomínka
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Příjemce příspěvku Název projektu Příspěvek (Kč)

Sdružení židovských vojáků 
a odbojářů v Praze

Výstava Židé v boji a odboji 13 000 

Spolek na obnovu židovských 
památek na Perucku

Památník In Memoriam obětem holocaustu na Perucku 40 000 

Terezínská iniciativa Boj proti antisemitismu v českých školách 600 000 

Unijazz, pobočný spolek v Brně Osobnosti české kultury v kontextu holocaustu 20 000 

Unijazz, pobočný spolek v Brně Vzpomínka obětí šoa – ghetto Boskovice 20 000 

Výbor pro odškodnění 
romského holocaustu v ČR

Pietní akt – Lety 2016 20 000 

Židovská liberální unie Můj otec a matka přežili 60 000 

Židovská obec Brno Svědectví terezínských zdí (fotografický soubor) 40 000 

Židovská obec Olomouc Digitální databáze obyvatel židovského původu v Olomouci 40 000 

Židovská obec Plzeň 2016 – Připomínka lednových transportů 20 941 

Židovská obec Teplice Židé v Teplicích, kteří přežili holocaust (výstava fotografií) 50 000 

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

Židovská obec v Praze Slavnostní koncert k Mezinárodnímu dni památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti 50 000 

Židovské muzeum v Praze Židovská paměť ve dvacátém století 150 000 

Židovské muzeum v Praze Vzdělávací programy v Židovském muzeu v Praze 450 000 

Židovské muzeum v Praze Transformace Pinkasovy synagogy 400 000 

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

50 000 

Celkem 2 980 324 
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Přehled vybraných projektů pro podporu v roce 2017
Na rok 2017 správní rada vybrala 41 projektů, kterým budou poskytnuty nadační příspěvky v celkové výši 3 000 000 Kč. Program 
je zcela financován dotací MK ČR.

Příjemce příspěvku Název projektu Příspěvek (Kč)

ArtWay Inscenování dramatizace novely Arnošta Lustiga – Nemilovaná 40 000

Historický ústav AV ČR Šoa versus Rezistence, Rezistence versus Šoa. Odboj a boj československých Židů v letech druhé světové války. 60 000

Institut Terezínské iniciativy, 
obecně prospěšná společnost

Jom ha-šoa – Den vzpomínání na oběti holocaustu 2017 60 000

Institut Terezínské iniciativy Databáze obětí na holocaust.cz 150 000

Institut Terezínské iniciativy Školákem ve válečných letech – premiéra výstavy 50 000

KreBul Vzpomínka pro lidskost 2017 40 000

Lauderova MŠ, ZŠ 
a gymnázium při Židovské obci 
v Praze

Dorot 25 000

Masarykova univerzita Holocaust survivors – druhá část 80 000

Mezinárodní křesťanské 
velvyslanectví Jeruzalém

Připomínáme hrdinství Vrby a Wetzlera 20 000

Muzejní spolek Dobříšska Historie Židů v Čechách a na Moravě 30 000

Muzeum romské kultury Kolokvium k tématu tzv. cikánského tábora v Letech u Písku a návštěva kulturní památky Lety u Písku 40 000

Muzeum romské kultury Pietní akt na místě bývalého tzv. cikánského tábora v Hodoníně u Kunštátu 24 000

Městská knihovna Kolín Děti hledaly děti. Osudy židovských dětí na Kolínsku za holocaustu. 50 000

Nakladatelství P3K Gruenbaum 60 000

oPŘISe Pamětní deska obětem holocaustu a zviditelnění tématu holocaustu v obci Přistoupim 40 000

Práh Knižní publikace Ireniny Děti 80 000

Romano džaniben Dějiny Romů ve výuce 2017 30 000

Sdružení osvobozených 
politických vězňů a pozůstalých

Putovní výstava Místa utrpení, smrti a hrdinství 60 000

Spolek na obnovu židovských 
památek na Perucku

Výstava o historii Židů na Perucku 40 000
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Příjemce příspěvku Název projektu Příspěvek (Kč)

Společnost pro jazyky Dějiny Židů v Kutné Hoře 25 000

Středočeské muzeum 
v Roztokách u Prahy

Příběhy Tichého údolí 25 000

Terezínská iniciativa – 
Mezinárodní terezínské sdružení 

Boj proti antisemitismu v českých školách 550 000

Unijazz, pobočný spolek v Brně Odpoledne v židovském ghettu II 40 000

Unijazz, pobočný spolek v Brně Osobnosti české kultury v kontextu holocaustu II 25 000

Univerzita Karlova –  
Filozofická fakulta

Moise Woskin-Nahartabi 40 000

Výbor pro odškodnění 
romského holocaustu v ČR

Pietní akt Lety 2017 21 000

Ústav pro studium totalitních 
režimů

Vydání knihy Židé v Gulagu – vzpomínky čs. Židů na internaci v sovětských pracovních táborech 60 000

Ústav pro studium totalitních 
režimů

Zpracování unikátních životních osudů z odtajněného fondu tzv. „Židovské spisy“ z archivu Bezpečnostní služby 
Ukrajiny ve Lvově

100 000

Česká unie židovské mládeže Setkávání romské a židovské mládeže 15 000

Židovská obec Děčín Publikace k 110. výročí děčínské synagogy 40 000

Židovská obec Liberec Publikace Synagoga v Liberci 50 000

Židovská obec Olomouc Digitální databáze obyvatel židovského původu v Olomouci 40 000

Židovská obec Olomouc Olomoucká synagoga (1897–1939) 50 000

Židovská obec Plzeň 2017 – Připomínka lednových transportů 20 000

Židovská obec Teplice Stolpersteine – Kameny zmizelých v Teplicích – pokládka 30 nových kamenů 70 000

Židovská obec v Ostravě Historie židovského národa se zvláštním zřetelem na období a důsledky šoa 40 000

Židovská obec v Praze Slavnostní koncert k Mezinárodnímu dni památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti 20 000

Židovské muzeum v Praze Transformace Pinkasovy synagogy 350 000

Židovské muzeum v Praze Vzdělávání v Židovském muzeu v Praze 300 000

Židovské muzeum v Praze Židovská paměť ve 20. století 100 000

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

40 000

Celkem 3 000 000
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Podporujeme opravu a údržbu židovských památek po celém území České republiky. Naším cílem je uvedení památky do stavu 
odpovídajícího její originální podobě v době jejího vzniku, případně do podoby, která zachycuje maximum nejcennějších architek-
tonických a umělecko-řemeslných prvků.
Financujeme opravy synagog, rabínských domů a židovských hřbitovů. Zvedání a opravu povalených náhrobků, restaurování cenných 
náhrobků a rekonstrukci ohradních zdí. Finanční prostředky nám neumožňují restaurovat všechny náhrobky, a tak financujeme také 
dokumentaci hřbitovů, abychom alespoň digitálně uchovali jejich podobu pro příští generace. Všechny projekty jsou odborně vedené.

Přehled poskytnutých nadačních příspěvků v roce 2016
V roce 2016 jsme dotací MK ČR financovali 21 projektů v souhrnné výši 12 848 559 Kč. 

Příjemce příspěvku Název projektu Příspěvek (Kč)

Česká unie židovské mládeže Úklid židovského hřbitova v Bílině 9 911 

Federace židovských obcí 
v České republice

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

7 358 648 

Lauderova MŠ, ZŠ 
a gymnázium při ŽOP

Projekt Krajina 25 000 

Spolek na obnovu židovských 
památek na Perucku

Odborná obnova hrobů a náhrobků na židovském hřbitově u Hřivčic 75 000 

Spolek pro obnovu synagogy 
v Podmoklech

Obnovení synagogy v Podmoklech 250 000 

TAMUS, Tachovský archivnický 
a muzejnický spolek

Revitalizace židovského hřbitova Podbořany 40 000 

TAMUS, Tachovský archivnický 
a muzejnický spolek

Revitalizace židovského hřbitova Měcholupy 40 000 

Židovská obec Karlovy Vary Rekonstrukce náhrobků na židovském hřbitově v Karlových Varech 130 000 

Židovská obec Brno Restaurování Kuffnerovy hrobky na židovském hřbitově v Břeclavi 250 000 

Program Obnova
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Příjemce příspěvku Název projektu Příspěvek (Kč)

Židovská obec Brno Oprava ohradní zdi židovského hřbitova v Ivančicích 150 000 

Židovská obec Děčín Obnova vnějších dveří synagogy 100 000 

Židovská obec Liberec Oprava 9 hrobů a zdi 100 000 

Židovská obec Olomouc Údržba a opravy na židovském hřbitově v Olomouci 80 000 

Židovská obec Plzeň 2016 – Oprava střechy Velké synagogy 500 000 

Židovská obec Teplice Obnova židovských hřbitovů Chomutovska a Lounska 200 000 

Židovská obec Teplice Židovský hřbitov Mašťov – obnova hřbitova 50 000 

Židovská obec Teplice Židovský hřbitov v Mostě – postavení náhrobků 50 000 

Židovská obec v Ostravě Oprava náhrobků na židovském hřbitově ve Frýdku-Místku 130 000 

Židovská obec v Praze Restaurování sarkofágu na Starém židovském hřbitově na Žižkově 60 000 

Židovská obec v Praze Rekonstrukce, obnova a zachování židovských památek ve vlastnictví Židovské obce v Praze 3 170 000 

Židovské muzeum v Praze Restaurování tumby Šimona Backofena (1714) 80 000 

Celkem 12 848 559 

Přehled vybraných projektů pro podporu v roce 2017
Pro příští rok správní rada vybrala celkem 20 projektů, které budou podpořeny celkovou částkou 13 000 000 Kč. Program je zcela 
financován dotací MK ČR.

Příjemce příspěvku Název projektu Příspěvek (Kč)

Archeos Dokumentace části židovského hřbitova v Boskovicích 160 000

Česká unie židovské 
mládeže

Úklid židovského hřbitova v Lomničce u Plesné 20 000

Federace židovských obcí 
v České republice

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

7 750 000

Spolek na obnovu 
židovských památek 
na Perucku

Odborná obnova hrobů a náhrobků na židovském hřbitovu u Hřivčic 2 90 000
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Příjemce příspěvku Název projektu Příspěvek (Kč)

TAMUS – tachovský 
archivnický a muzejnický 
spolek

Revitalizace židovského hřbitova Podbořany 30 000

TAMUS – tachovský 
archivnický a muzejnický 
spolek

Revitalizace židovského hřbitova Měcholupy 30 000

Židovská obec Brno 3. etapa restaurování Kuffnerovy hrobky na židovském hřbitově v Břeclavi 300 000

Židovská obec Brno 2. etapa opravy střešního pláště obřadní síně židovského hřbitova v Mikulově 200 000

Židovská obec Děčín Obnovení původní výmalby vstupní haly synagogy 150 000

Židovská obec Karlovy Vary Rekonstrukce náhrobků na židovském hřbitově v Karlových Varech 150 000

Židovská obec Liberec Obnova hřbitova 2017 70 000

Židovská obec Olomouc Údržba a opravy na židovském hřbitově v Olomouci 64 000

Židovská obec Teplice Obnova židovského hřbitova v Mašťově – 2017 50 000

Židovská obec Teplice Obnova hřbitova v Širokých Třebčicích, Drahonicích u Lub, Letově, Podbořanském Rohozci a Čeradicích 200 000

Židovská obec Teplice Postavení 15 spadlých náhrobků na Židovském hřbitově v Teplicích 90 000

Židovská obec v Ostravě Židovské kulturní dědictví v Moravskoslezském kraji 120 000

Židovská obec v Praze Restaurování vybraných náhrobků na Starém židovském hřbitově na Žižkově 40 000

Židovská obec v Praze Rekonstrukce, obnova a zachování židovských památek ve vlastnictví Židovské obce v Praze 3 421 200

Židovské muzeum v Praze Restaurování tumby Josepha Solomo Delmediga 64 800

Celkem 13 000 000
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Naši podporu směřujeme k projektům, které vzdělávají v judaismu, předávají židovskou tradici a rozvíjejí židovské komunity. 
 Financujeme projekty prevence proti projevům antisemitismu, programy židovských školek a školy, přednášky, semináře a workshopy, 
měsíčníky a zpravodaje židovských organizací.

Přehled poskytnutých nadačních příspěvků v roce 2016
V roce 2016 jsme z dotace MK ČR financovali 38 projektů v celkové částce 1 007 555 Kč.

Příjemce příspěvku Název projektu Příspěvek (Kč)

Bejachad Předškolní zařízení Bejchad 40 000 

Bejt Simcha Maskil – pro všechny generace 25 000 

Bejt Simcha Chinuch – vzdělávací programy 15 000 

Besamim MACHOL Czechia 2016 20 000 

Česká unie židovské 
mládeže

JudaFest 2016 30 000 

Days of Jerusalem Dny Jeruzaléma 25 000 

Institut Terezínské iniciativy Jáchymka – předválečná historie 30 000 

Lauderova MŠ, ZŠ 
a gymnázium při ŽOP

Autorská čítanka židovské výchovy 50 000 

Lauderova MŠ, ZŠ 
a gymnázium při ŽOP

Výukový program pro izraelské děti v Lauderových školách 30 000 

Městské kulturní středisko 
Třebíč

Šamajim – festival židovské kultury v Třebíči 20 000 

Muzejní spolek Dobříšska Zmizelí sousedé v Dobříši 20 000 

Muzeum Boskovicka Judaismus – od každodennosti k nesmrtelnosti 35 000 

Muzeum Kroměřížska Edice Židé a Morava XXII. 25 000 

Muzeum umění Olomouc Dny židovské kultury Olomouc 2016 30 000 

Program budoucnost
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Příjemce příspěvku Název projektu Příspěvek (Kč)

Muzika judaika MAŽIF V. (Malý židovský festival) 10 000 

Nakladatelství P3K Příběh knihy Ester 20 000 

Regionální muzeum 
v Mikulově

Kulturní a vzdělávací program v Horní synagoze 40 000 

Sdružení D Neonacismus a popírání holocaustu – interaktivní vzdělávací program pro střední školy (pokračování) 20 000 

Sion – Nová generace Dny pro Izrael 15 000 

Soukromá židovská škola 
Bejt Elend

Obnovení činnosti Bejt Elend 12 500 

Společnost křesťanů a Židů Revue Společnosti křesťanů a Židů 14 000 

Ulpan Cyklus přednášek o izraelské kultuře 15 000 

Ulpan Teplice Limud Ulpan Teplice 30 000 

Unijazz Boskovice 2016 – festival pro židovskou čtvrť 20 000 

Židovská liberální unie v ČR Výuka hebrejštiny – židovské tradice 30 000 

Židovská obec Brno Film Cesta Tóry 25 121 

Židovská obec Děčín Synagoga místem pro přednášky o judaismu 17 903 

Židovská obec Karlovy Vary Šábesové setkání – výuka židovských zákonů 15 000 

Židovská obec Liberec Vzdělávací a kulturní aktivity Židovské obce Liberec 2016 38 991 

Židovská obec Olomouc Výuka hebrejštiny na Židovské obci Olomouc 19 040 

Židovská obec Plzeň Šana: 5776/7 30 000 

Židovská obec Teplice Společenský klub Židovské obce Teplice 20 000 

Židovská obec v Ostravě Monografie: Dějiny židovské komunity v Ostravě 40 000 

Židovská obec v Praze Obecní noviny 20 000 

Židovská obec v Praze Jeruzalémská synagoga – perla vzešlá z asanace / Výstava v Jeruzalémské synagoze 40 000 

Židovské muzeum v Praze Kulturní pořady v Židovském muzeu v Praze 50 000 

Židovské muzeum v Praze Vzdělávání o judaismu pro děti a mládež 40 000 

Židovské muzeum v Praze Judaica Bohemiae 30 000 

Celkem 1 007 555 
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Přehled vybraných projektů pro podporu v roce 2017
Pro rok 2017 správní rada vybrala 35 projektů, kterým budou poskytnuty nadační příspěvky v celkové výši 1 106 000 Kč. Program 
je zcela financován dotací MK ČR.

Příjemce příspěvku Název projektu Příspevek (Kč)

Bejt Simcha Chinuch II – vzdělávací programy 22 000

Bejt Simcha Maskil – multižánrový měsíčník 32 000

Irene Prix Irene 2017 – výroční konference a publikace 40 000

La škola La škola – Hudba pro děti a rodiče 30 000

Lauderova MŠ, ZŠ 
a gymnázium při Židovské 
obci v Praze

Autorské učebnice židovské výchovy 35 000

Lauderova MŠ, ZŠ 
a gymnázium při Židovské 
obci v Praze

Dvojjazyčný sborník studentských překladů hebrejské poezie 35 000

Lauderova MŠ, ZŠ 
a gymnázium při Židovské 
obci v Praze

Výuka hebrejštiny pro rodilé mluvčí 40 000

Muzejní spolek Dobříšska Židé v Dobříši (webová stránka) 15 000

Muzeum Kroměřížska Vydání publikace Židé a Morava XXIII 25 000

Muzeum umění Olomouc Dny židovské kultury Olomouc 2017 50 000

Muzika Judaika MAŽIF VI. malý židovský festival 20 000

Městské kulturní středisko 
Třebíč

Šamajim – festival židovské kultury Třebíč 45 000

Regionální muzeum 
v Mikulově

Kulturní a vzdělávací program v Horní synagoze 30 000

Sdružení D Neonacismus a popírání holocaustu – interaktivní vzdělávací program pro ZŠ a SŠ – (pokračování) 40 000

Sion – Nová generace Dny pro Izrael 5 000

Společnost křesťanů a Židů Revue Společnosti křesťanů a Židů 30 000

Sportovní klub Hakoach Sportovní hry Hakoach 2017 v Kolíně 23 000

Sportovní klub Hakoach Viktorcup nás stále baví 24 000
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Příjemce příspěvku Název projektu Příspevek (Kč)

Ulpan Teplice Teplický Cimes 2017 – dny židovské kultury 45 000

Unijazz – sdružení pro 
podporu kulturních aktivit

Boskovice 2017 – festival pro židovskou čtvrť 28 000

Česká unie židovské 
mládeže

JudaFest 2017 50 000

Židovská liberální unie 
v České republice

Výuka hebrejštiny – židovské tradice 50 000

Židovská obec Brno DVD s židovskými památkami jižní Moravy 30 000

Židovská obec Brno Výstava Wergelandův odkaz v Senátu ČR 10 000

Židovská obec Děčín Synagoga místem pro přednášky o judaismu 23 000

Židovská obec Karlovy Vary Svátek Purim – zvyky a tradice 14 000

Židovská obec Liberec Vzdělávací aktivity Židovské obce Liberec 2017 35 000

Židovská obec Olomouc Výuka hebrejštiny na Židovské obci Olomouc 15 000

Židovská obec Olomouc Židé v diaspoře – fotografická publikace 40 000

Židovská obec Plzeň 2017 – Šana 5777/8 30 000

Židovská obec Teplice Společenský klub Židovské obce Teplice 2017 32 000

Židovská obec v Ostravě Monografie: Dějiny židovské komunity v Ostravě 50 000

Židovská obec v Praze Den židovských památek 23 000

Židovská obec v Praze Obecní noviny 40 000

Židovské muzeum v Praze Nedělní dílny pro rodiče a děti 50 000

Celkem 1 106 000
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Financujeme projekty pro mladé židovské rodiny za účelem rozvoje židovské komunity v České republice, projekty zaměřené na 
nejmladší členy židovské komunity, jejich vzdělávání v židovské tradici a posílení jejich vazby na židovské společenství. Podprogram 
byl založen v roce 2013 díky mimořádnému daru Židovské obce v Praze a od roku 2015 je pevným cílem naší podpory.
V druhém pololetí 2016 jsme administrovali z daru Židovské obce v Praze mimořádné grantové kolo na podporu kulturních, vzdě-
lávacích a společenských aktivit v územní působnosti Židovské obce v Praze.

Přehled poskytnutých nadačních příspěvků v roce 2016
V roce 2016 jsme poskytli z dotace MK ČR 9 projektům celkem 402 400 Kč a z daru Židovské obce v Praze 3 projektům částku 
90 000 Kč.

Příjemce příspěvku Název projektu Příspěvek (Kč)

Bejt Simcha Atid Šelanu – programy pro děti 30 000 

Federace židovských obcí 
v ČR

Limmud ČR-SR 2016 100 000 

Chinuch Sváteční dílny 50 000 

Lauderova MŠ, ZŠ 
a gymnázium při ŽOP

Slavíme společně… 55 000 

Židovská obec Brno Soubor literatury v hebrejštině pro knihovnu ŽOB 20 000 

Židovská obec Olomouc Židovské tradice pro rodiny s dětmi 22 400 

Židovská obec Teplice Nejsme na to sami 25 000 

Židovská obec v Praze Letní příměstské a pobytové tábory pro děti 50 000 

Židovská obec v Praze Třígenerační komunitní centrum Hagibor 50 000 

Podprogram Naše Budoucnost
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Příjemce příspěvku Název projektu Příspěvek (Kč)

Mimořádné grantové kolo z daru Židovské obce v Praze
Lauderova MŠ, ZŠ 
a gymnázium při ŽOP

Tradiční výuka v judaismu 30 000 

Židovská obec v Praze Učíme se učit 30 000 

Chinuch Šabatový projekt 30 000 

Celkem 492 400 

Přehled vybraných projektů pro podporu v roce 2017
Na rok 2017 správní rada vybrala 9 projektů, které budou čerpat nadační příspěvky ve výši 394 000 Kč. Podprogram je financován 
dotací MK ČR.

Příjemce příspěvku Název projektu Příspěvek (Kč)

Lauderova mateřská škola, 
základní škola a gymnázium 
při Židovské obci v Praze

Slavíme společně 64 000

Židovská obec v Praze Letní příměstské a pobytové tábory pro děti 50 000

Židovská obec v Praze Třígenerační komunitní centrum Hagibor 50 000

Židovská obec Teplice Židovské svátky 5777 na Židovské obci v Teplicích 15 000

Federace židovských obcí 
v České republice

Limmud ČR–SR 2017 100 000

Židovská obec Brno Babičko, povídej, jak to bylo 10 000

Židovská obec Olomouc Židovské tradice pro rodiny s dětmi 30 000

Chinuch Předáváme tradici 50 000

Bejt Simcha Šaršeret 25 000

Celkem 394 000
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Projekty, které sami realizujeme

Podporujeme rozvoj židovské komunity v České republice nejen finančně, ale také věcně, organizováním vlastních vzdělávacích 
seminářů a kulturních pořadů.

Vzděláváme
Semináře pro pracovníky v sociálních službách

Od roku 2011 organizujeme vzdělávání a setkávání sociálních 
pracovníků židovských obcí v ČR. Péče o přeživší a jejich rodiny 
patří mezi naši prioritu. Myšlenka setkávat se vzešla 
z potřeby sociálních pracovníků předávat si zkušenosti 
a poznatky z péče o takto specifickou klientelu, 
jako jsou přeživší šoa. Semináře připravujeme podle 
potřeb sociálních pracovníků. Během let jsme 
maximálně využili odborníky na problematiku 
péče o přeživší šoa, kteří pracují v ČR, a tak jsme 
se rozhodli pole působnosti rozšířit mimo hranice 
naší republiky a pozvat odborníky ze zahraničí. 
V roce 2014 jsme tak poprvé organizovali seminář 
se zahraničním lektorem, psychologem Natanem 
Kellermannem, který je předním odborníkem na 
léčbu traumatu šoa, práci s první a druhou generací 
po holocaustu.
V roce 2016 jsme připravili celkem dva semináře, přičemž jeden 
se zahraničním lektorem, izraelským psychiatrem a psycho-

terapeutem Martinem Auerbachem, ředitelem klinické části 
organizace AMCHA v Izraeli, která pečuje o přeživší šoa a jejich 
rodiny. Připravil si celodenní seminář na téma „Emocionální 

zátěž a výzvy v pomáhajících profesích při práci 
s přeživšími šoa“. Úspěšného a přínosného semináře 
se zúčastnilo 38 pracovníků.
Seminář se konal s podporou Claims Conference, 
Federace židovských obcí v ČR a Veřejně prospěšného 
spolku na podporu osob dotčených holocaustem.
Druhý seminář byl akreditovaný a připravili jsme 
jej společně se Sociálním oddělením Židovské obce 
v Praze. Tématem byl „Úvod do specifik paliativ-
ní péče o židovské klienty“. Přednášejícími byli 
psychoterapeutka PhDr. Zuzana Peterová, rabín 
David Peter a předseda Chevra Kadiša Chaim 
Kočí. Semináře se zúčastnilo 19 osob. Účastníci se 
seznámili s tématem umírání a nemoci v judaismu, 

role židovských organizací v pomoci nemocným a umírajícím, 
aspektů židovského pohřbu, vyrovnání se se ztrátou a truchlení.
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Seminář Mechanchim pro učitele a pracovníky  
v židovských vzdělávacích organizacích

Seminář Mechanchim má již čtvrtým rokem pevné místo mezi 
našimi vzdělávacími programy. Jedná se o každoroční setkání 
pro učitele a lektory židovských vzdělávacích organizací, během 
kterého mají učitelé možnost vyslechnout si přednášky předních 
současných odborníků na židovské vzdělávání a komunitní práci 
a zároveň sdílet svoje zkušenosti, navzájem se informovat o svých 
aktuálních projektech a navazovat další spolupráci.

Seminář se konal v březnu 2016. V první části, věnované učitelům 
židovských škol a školek, vystoupil zakladatel Limmudu UK Clive 
Lewton s přednáškou „Jak vychovávat celistvé židovské osobnosti“. 
Druhou přednášející byla Ethel Barylka z Ibn Gabirolovy židovské 
školy v Barceloně, která na svého předřečníka navázala s přednáškou 
„Judaismus mimo školní lavice“. Během druhého dne, věnovaného 
komunitní práci, přednášela Karina Sokolowská z JDC, která je 
spoluzakladatelkou varšavského komunitního centra JCC Varšava. 
Velmi důležitou součástí semináře byla tradičně závěrečná diskuse 
nad aktuální situací židovského vzdělávání v Čechách a prezentace 
současných komunitních projektů.
Seminář Mechanchim finančně podpořili American Jewish Joint 
Distribution Committee, Dutch Jewish Humanitarian Fund, 
Nadace Židovské obce v Praze a Židovské muzeum v Praze.
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Setkáváme	se
Kavárny Jsem Žid a zdráv

Pokračovali jsme v seriálu komunitních kaváren Jsem Žid a zdráv, 
ve kterých pravidelně představujeme zajímavé osobnosti veřejného 
prostoru, které mají židovské kořeny. Snažíme se v nich ukázat, že 
mozaika židovského světa je rozmanitá a že židovská tradice v rodině 
jednotlivých lidí může hrát v jejich osobním či profesním životě 
velmi rozdílnou roli. V roce 2016 jsme uspořádali 2 kavárny, které 
se vždy konaly v Café Jedna. K diskusím společně s moderátorkou 
Irenou Kalousovou zasedly dvojice Tomáš Töpfer s Milanem Hei-
nem a Halka Je Třešňáková s Milanem Šteindlerem. Kavárny mají 
stabilně velmi dobrou návštěvnost 100 až 150 účastníků. V roce 2017 
budeme v projektu kaváren nadále pokračovat. Nově je natáčíme 
a záznamy ukládáme na náš YouTube kanál.
Projekt podpořili American Jewish Joint Distribution Committee 
a Nadace Židovské obce v Praze.

Recitál Marty Kubišové pro NFOH
Každoroční koncert jsme věnovali našim dárcům a partnerským 
organizacím. Mezi hosty jsme uvítali také ministra kultury Daniela 
Hermana a ministra pro lidská práva Jiřího Dienstbiera. Večerem 
provázela jako již tradičně moderátorka Ester Janečková. Během 
recitálu zazněly známé písně Marty Kubišové, poslední, Modlitba 
pro Martu, ve všech zúčastněných silně rezonovala ještě dlouho 
po skončení představení.
Během večera byla také možnost přispět na projekty v programu 
Péče o přeživší a hosté koncertu přispěli celkovou částkou 13 800 Kč. 
Koncert se konal ve spolupráci s Divadlem Ungelt.
Ještě jednou děkujeme všem za podporu, milé setkání a těšíme se 
opět příští rok na viděnou.
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Připomínáme
Společně s Federací židovských obcí v ČR jsme uspořádali 27. ledna 
2016 v Senátu PČR tradiční vzpomínkové setkání u příležitosti 
Dne památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lid-
skosti. Záštitu nad setkáním převzal předseda Senátu PČR Milan 
Štěch, který k přítomným hostům také přednesl projev. S projevy 
vystoupili pamětníci holocaustu Asaf Auerbach a Hanuš Hron, 
prezident Výboru pro odškodnění romského holocaustu Čeněk 
Růžička, ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová 
a předseda FŽO Petr Papoušek, který také přečetl pozdravení 
předsedy Poslanecké sněmovny PČR Jana Hamáčka. Slavnostní 

setkání jsme doplnili výstavou karlovarské židovské obce Stín na 
duši... vzpomínky a osudy pamětníků holocaustu z Karlových Varů 
a okolí, kterou jsme také spolufinancovali. Setkání se zúčastnili 
desítky pamětníků šoa, 8 pamětníků přímo z Karlových Varů, 
ministr kultury Daniel Herman, velvyslanci, zástupci významných 
kulturních organizací a 20 studentů Lauderových škol. Nově 
přeživší doprovázeli jejich děti a vnuci.

Setkání se konalo ve spolupráci se Senátem PČR a s podporou 
Židovské obce v Praze.
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NFOH podepsal s Ministerstvem kultury ČR dne 18. prosince 
2014 smlouvu o dlouhodobé spolupráci na realizaci víceletého 
projektu Poskytování nadačních příspěvků v programech Obnova, 
Připomínka a Budoucnost.

Na základě schváleného vyúčtování dotace v roce 2015 jsme 
dne 27. dubna 2016 obdrželi Rozhodnutí MK ČR o poskytnutí 
neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ve výši 20 milionů Kč 
na kalendářní rok 2016.

Dotací jsme financovali všechny projekty v programech Obnova, 
Připomínka a Budoucnost (včetně podprogramu Naše Budouc-
nost). Z poskytnutých 20 000 000 Kč jsme nevyčerpali částku 
261 162,42 Kč. Celkem jsme z dotace financovali 100 projektů 
a správní náklady NFOH.

Přehled nákladů hrazených dotací
Přijatá dotace 20 000 000 Kč

Skutečné čerpání dotace:

Nadační příspěvky

Program Obnova 12 848 559 Kč

Program Připomínka 2 980 324 Kč

Program Budoucnost a podprogram Naše Budoucnost 1 409 955 Kč

Celkem 17 238 838 Kč

Provozní náklady NFOH

Spotřeba materiálu 80 000 Kč

Energie (voda, plyn, elektřina) 20 000 Kč

Cestovné 20 000 Kč

Nájem kanceláře 180 000 Kč

Telefon, internet 28 000 Kč

Poštovné 12 000 Kč

Grafické služby a tisk 90 000 Kč

Překlady 20 000 Kč

Mzdy zaměstnanců 1 480 000 Kč

Odměny DPP 65 000 Kč

Zdravotní a sociální pojištění 505 000 Kč

Celkem 2 500 000 Kč

Dotace MK ČR na rok 2016 19 738 838 Kč

Vratka nevyčerpané části dotace 261 162 Kč

Dotace Ministerstva kultury ČR
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Celá dotace byla auditována firmou 22HLAV s.r.o. Závěrečnou zprávu a vyúčtování jsme MK ČR předložili k 31. lednu 2017.  
Auditorskou zprávu jsme předložili MK ČR 15. února 2017.

Děkujeme MK ČR za podporu a spolupráci.
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Účetní závěrka NFOH byla sestavena za období 1. 1. 2016 – 31. 12. 2016.

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 jsou každoročně rozdělovány 
dle přesně stanovených grantových pravidel. Velká část již byla 
rozdělena v nadačních příspěvcích, zbývajících 52 mil. je investováno 
v rámci portfolií cenných papírů. Část je pod správou investiční 
společnosti ČSOB Asset Management, druhá část je svěřena do 
správy společnosti Conseq Investment Management, a. s.
Dne 29. 1. 2014 byla rozvázána smlouva s Ministerstvem financí 
ČR o převodu a použití finančních prostředků, veškeré zbývající 
prostředky zůstaly NFOH a nadále je spravuje jako prostředky 
vlastní.

V roce 2016 bylo v 15. grantovém kole celkem rozděleno 21 832 tis. 
Z toho 17 239 tis. financovala dotace MK ČR, z vlastních prostřed-
ků NFOH bylo hrazeno 4 333 tis. Zbylých 260 tis. bylo hrazeno 
z daru Veřejně prospěšného spolku na podporu osob dotčených 
holocaustem, z Veřejné sbírky a z daru Židovské obce v Praze.

Správní náklady NFOH za rok 2016 činily 3 572 tis. Kč. Z toho 
850 tis. Kč těchto nákladů hradil NFOH z vlastních prostředků, 
2 500 tis. z dotace MKČR a 222 tis. Kč bylo hrazeno z dalších 
externích zdrojů.

Zpráva o hospodaření
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Využití vlastních prostředků v posledních 3 letech (v tis. Kč)
Rok Čisté výnosy Prostředky na správu Nadační příspěvky Zbývající finanční prostředky

69 032 

2014 1 939 2 733 12 870 55 368 

2015 2 289 1 098 622 55 937 

2016 1 160 850 4 333 51 914 

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 

program Péče

Prostředky 
použité na 

program Obnova, 
Budoucnost 

a Připomínka

Nedočerpané 
prostředky

Zůstatek 
prostředků na 

konci roku

Granty a dary mimo Veřejnou 
sbírku

354 400 222 138 90 304

Dary z Veřejné sbírky 77 78 104 51

Dotace MK ČR 133 20 000 2 500 17 239 241 153*

FNM 55 937 1 160 850 4 333 51 914

*nedočerpané prostředky dotace, které budou vráceny na účet MKČR v lednu 2017
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Rozvaha ke dni 31. 12. 2016 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 49 411

Dlouhodobý majetek celkem 49 411

Krátkodobý majetek

Jiné pohledávky 154

Pokladna 7

Ceniny 20

Účty v bankách 3 332

Náklady příštích období 1

Příjmy příštích období 33

Krátkodobý majetek celkem 3 547

Aktiva celkem 52 958

PASIVA

Vlastní zdroje

Vlastní jmění 1

Fondy 52 030

Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 280

Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 239

Vlastní zdroje celkem 52 550

Cizí zdroje

Dodavatelé 18

Zaměstnanci 102

Ostatní závazky vůči zaměstnancům 7

Závazky k institucím SZ a ZP 53

Ostatní přímé daně 10

Závazky ke státnímu rozpočtu 153

Výdaje příštích období 65

Cizí zdroje celkem 408

Pasiva celkem 52 958
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Výkaz zisku a ztráty ke dni 31. 12. 2016 v tis. Kč
Výnosy

Tržby z prodeje služeb 50

Ostatní výnosy 228

Tržby z prodeje cenných papírů 61 320

Přijaté příspěvky (dary) 129

Provozní dotace 2 500

Výnosy celkem 64 227

Náklady

Spotřeba materiálu a energie 121

Služby (cestovné, reprezentace, opravy, ostatní služby) 1 078

Osobní náklady celkem 2 251

Ostatní náklady 122

Prodané cenné papíry a podíly 60 416

Náklady celkem 63 988

Výsledek hospodaření  239

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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Výrok auditora
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Správní a dozorčí rada NFOH v roce 2016 
se sešla ke společnému jednání pětkrát. 
Správní rada rozhodovala také formou 
per rollam. Dozorčí rada NFOH jednala 
samostatně šestkrát.
Členové obou rad se aktivně účastní činnosti 
NFOH, svou práci vykonávají čestně bez 
nároku na honorář.

Správní rada

Předseda 
Ing. Michal Klíma

Předseda představenstva 
a generální ředitel vyda-
vatelství VLTAVA LABE 
MEDIA. 
V roce 1984 absolvoval 
ČVUT. Do roku 1989 

pracoval jako programátor. Od roku 1990 
do roku 1997 řídil vydavatelství Lidové no-
viny. Mezi roky 1998 a 2000 byl výkonným 
ředitelem vydavatelství Economia. V roce 
2000 založil a pak tři roky řídil internetové 

vydavatelství Economia Online. Mezi roky 
2003 a 2009 byl generálním ředitelem 
a předsedou představenstva vydavatelství 
Economia. V letech 2007–2009 byl také 
předsedou představenstva slovenského vy-
davatelství Ecopress. Od roku 2011 do roku 
2012 byl generálním ředitelem vydavatelství 
Spoločnosť 7 Plus v Bratislavě. V roce 2013 
založil tabletový týdeník Dotyk. Mezi lety 
1992 a 2011 byl členem představenstva 
a 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 
s mediální problematikou. Příležitostně 
přednáší v ČR i v zahraničí. Je ženatý a má 
dvě dospělé děti.

Čestný	předseda
Prof. Ing. Felix Kolmer, DrSc.

  Studoval Elektro technic-
kou fakultu Českého 
vysokého učení technic-
kého 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 vědecký pracovník, později 
jako vedoucí akustického oddělení, vědec-
ký 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 pub-
likací a přednáší po celém světě. V po slední 
době především na německých školách 
a v křesťansko-židovských společnostech 
v Německu na téma česko-německých 

Správní a dozorčí rada
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vztahů za 2. světové války a o životě v kon-
centračních táborech. Je nositelem řady 
státních vyznamenání a čestným členem 
vědeckých společností v ČR i zahraničí. 
V současné době je viceprezidentem Inter-
nationales Auschwitz Komitee, místopřed-
sedou Českého osvětimského výboru, je 
předsedou představenstva v Bundes verband 
für Information und Beratung der NS- 
Verfolgten v Kolíně nad Rýnem, členem 
předsednictva Terezínské iniciativy a členem 
Česko-německého diskusního fóra minis-
terstev zahraničí České republiky a Spol-
kové republiky Německa.

Místopředseda
PhDr. Tomáš Hrbek

Absolvoval jedenáctiletou 
střední školu v Olomou-
ci. Po maturitě pracoval 
rok u Pozemních staveb 
Prostějov na stavbě Far-
makonu. Po dalších ži-

votních 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 

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, 
do roku 2015 redigoval její měsíčník Cha-
jejnu. Je ženatý, má dva syny, jednoho vnuka 
a dvě vnučky.

Členové
Ing. Michal Borges

Tajemník Židovské obce 
v Praze. Počátkem deva-
desátých let se aktivně 
účastnil procesu vydá-
vání nemovitého majet-
ku židovským obcím. 

Od roku 1992 do počátku roku 2006 řídil 
společnost Matana, a.s., která se zabývá 
především správou a rozvojem nemovitos-
tí vlastněných Židovskou obcí v Praze. 
V letech 2009–2015 byl předsedou správní 
rady NFOH. Pyšný na všechna svá vnou-
čata.

JUDr. Hana Frištenská
Je právník. Mezi lety 1977 
a 1991 pracovala jako ku-
rátorka a metodička prá-
ce s Romy v Praze. Od 
roku 1991 působila v nově 
vzniklém oddělení lidských 

práv Úřadu vlády ČSFR a od roku 1993 ve 
funkci ředitelky sekretariátu Rady pro ná-
rodnosti vlády ČR. V letech 1996–2005 
vykonávala pozici vedoucí sekretariátu Rady 
vlády ČR pro nestátní neziskové organizace. 
V letech 2005–2009 pracovala jako zástup-
kyně ředitelky Nadace rozvoje občanské 
společnosti. Od roku 2010 opět pracuje ve 
funkci tajemnice Rady vlády pro nestátní 
neziskové organizace, která sídlí na Úřadu 
vlády ČR. Je autorkou řady teoretických 
prací z oblasti neziskového sektoru či pro-
blematiky multikulturního soužití.

PhDr. Taťjana Pelíšková
Vystudovala Filozofic-
kou fakultu Masaryko-
vy univerzity v Brně, 
kombinaci oborů etno-
logie a dějiny umění. 
Pracovala v Českém 
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rozhlase v hudební redakci, dále působi-
la jako tajemník Židovské obce Brno. 
V současnosti působí v soukromém sek-
toru v oblasti public relations. Zastupu-
je Židovskou obec Brno ve Federaci ži-
dovských obcí v ČR. Je vdaná, má dva 
dospělé syny a dvě vnoučata.

Michaela Rozov, M.Sc.
Je absolventkou Heb-
rejské univerzity v Je-
ruzalémě (politologie, 
moderní židovská his-
torie); její magisterská 
práce byla oceněna Ce-

nou Ericha Kulky (za vynikající studii 
v oblasti historie holocaustu) a Columbij-
ské univerzity v New Yorku (žurnalistika). 
Do roku 2003 působila jako novinářka, 
publikovala zpravodajské a analytické 
texty především na téma izraelsko-pales-
tinského konfliktu a vnitropolitické situ-
ace v Izraeli a též židovského náboženství, 
kultury a společnosti, včetně tématu 
holocaustu (Respekt, Mladá fronta, Lido-
vé noviny), pracovala taktéž pro americká 
média (Chicago Tribune, Boston Globe, 
ABC News). Je spoluautorkou dokumen-

tárního filmu Afghánská šangrila, s Petrou 
Procházkovou, Agentura Epicentrum. 
Později působila jako ministerský rada na 
Odboru Blízkého východu a Afriky Mi-
nisterstva zahraničních věcí ČR. Od roku 
2005 je soudní tlumočnicí jazyka hebrej-
ského a anglického. Mluví anglicky, 
hebrejsky, česky a německy.

JUDr. Dagmar Tyšerová
Právnička v majetko-
právním odboru Mini-
sterstva financí ČR. 
Absolvovala Právnickou 
fakultu Univerzity Kar-
lovy. Byla právničkou 

v devizovém odboru Správy pro věci 
majetkové a devizové. V letech 1991–2008 
pracovala na ministerstvu financí jako 
vedoucí oddělení mimosoudních rehabi-
litací se specializací na restituce. Od roku 
2000 pracuje ve zvláštní rozkladové ko-
misi ministerstva financí pro oblast priva-
tizace. V letech 2010–2014 zastávala 
funkci vedoucí oddělení Schvalování 
dispozic se státním majetkem. Od 1. 5. 
2014 vykonává funkci ředitelky odboru 
Hospodaření s majetkem státu. Je lektor-

kou 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 dubna 2015 je stát-
ním tajemníkem na 
Ministerstvu kultury 
ČR. Je absolventem 
Mendelovy zemědělské 
a lesnické univerzity 

v Brně, postgraduálního kurzu Památko-
vá péče na Fakultě architektury Českého 
vysokého učení technického v Praze. 
Odborník v oblasti památkové péče, 
ochrany kulturního dědictví, veřejné 
správy v kultuře a historie zahradního 
a krajinářského umění. Na toto téma 
publikoval řadu odborných statí a před-
nášek. Jeho kvalifikace v krajinářské ar-
chitektuře umožňuje celostátní vnímání 
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-
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rálním ředitelem Národního památkové-
ho ústavu a ředitelem Matana, a.s. Od 
roku 2008 vyučuje na Vysoké škole eko-
nomické v Praze a v letech 2010–2012 byl 
generálním ředitelem Národního země-
dělského muzea Praha.

Dozorčí rada

Předseda
JUDr. Jaroslav Niklas, Ph.D., MBA

Absolvent Právnické 
fakulty Univerzity Kar-
lovy v Praze. Od roku 
1991 pracoval na Fondu 
národního majetku ČR 
jako právník, od roku 

2006 na ministerstvu financí v odboru 
realizace privatizace majetku státu, oddě-
lení ekologických škod. Za ministerstvo 
financí vedl smluvní agendu a koordinoval 
součinnost vybraných nadací a nadačních 
fondů v rámci funkce ministerstva, jakož-
to převodce příspěvků Nadačního inves-
tičního fondu těmto subjektům. V sou-
časné době pracuje na ministerstvu 
zemědělství jako právník v odboru resort-
ních organizací. S NFOH spolupracuje od 

jeho založení. Od 1. 7. 2009 byl členem 
dozorčí rady a nyní je jejím předsedou. 
Má dospělou dceru a dvě vnoučata.

Členové
Michael Lichtenstein

Vystudoval střední prů-
myslovou školu chemic-
kou, dále Institut Mini-
sterstva 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 neziskových organizací. 
V současné době je místopředsedou Fede-
race 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 eko-
nomickou školu s matu-
ritou, obor Všeobecná 
ekonomika, v pracovním 
procesu potom celní ří-
zení a trenérskou školu 

zaměřenou na basketbal. V současné době 
je OSVČ. Absolvent Univerzity třetího věku 
v oboru Člověk a region.
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Mgr.	Marta	Malá,	Th.D.
ředitelka

Absolventka judaistiky na 
Karlově Univerzitě. Má 
dceru Miriam a syny Da-
vida a Matyáše. V NFOH 
pracuje od roku 2002, od 
roku 2006 je ředitelkou.

Mgr.	Andrea	Fictumová
koordinátorka progra-
mů Péče, Připomínka, 

Budoucnost

Je absolventkou navazují-
cího magisterského oboru 
Historická sociologie na 
Fakultě humanitních studií 
Univerzity Karlovy. Má 
tři syny Ondřeje, Martina 
a Petra. V NFOH pracuje 
od roku 2003.

Bc.	Ester	Karasová
finanční manažerka

Od roku 2004 pracuje v ne-
ziskových organizacích na 
pozici účetní, rozpočtář, 
administrativa grantů a darů. 
Ve volném čase se věnuje 
rodině a občasně vypomáhá 
v organizacích zabývajících 
se přímou péčí o klienty. Má 
dceru Elišku a syny Jakuba 
a Matěje. Od prosince 2012 
pracuje v NFOH na pozici 
finanční manažerky.

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 Lauderových školách 
jako učitelka judaismu. Má 
dcery Johanku a Rozárku.

Kateřina	šichmanová
administrativní  

pracovnice

Je absolventkou Laudero-
vých škol v Praze a autorkou 
knihy o historii židovského 
sirotčince v Belgické ulici. 
Studuje šestým rokem 
Právnickou fakultu Uni-
verzity Karlovy v Praze a po 
stejnou dobu je zaměstnaná 
v NFOH. V červnu 2015 
se jí narodil syn Jonatan, 
se kterým je v současnosti 
na mateřské dovolené.

Zaměstnanci

Naši dobrovolníci
Děkujeme dobrovolníkům, kteří nám pomáhají s organizací vlastních projektů.
Alena Altmanová, Tomáš Nývlt a Petr Šraier
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Děkujeme všem dárcům, kteří se podílejí na naší činnosti, podporují naše cíle, zejména péči o přeživší šoa.
Děkujeme dárcům veřejné sbírky, účastníkům benefičního koncertu a dárcům, kteří si přejí zůstat v anonymitě.

Děkujeme za finanční podporu:
American Jewish Joint Distribution Committee, Claims Conference, Conseq Investment, ČSOB Asset Management, Dutch Jewish 
Humanitarian Fund, Ministerstvu kultury ČR, Nadaci Židovské obce v Praze, Veřejně prospěšnému spolku na podporu osob do-
tčených holocaustem, Židovské obci v Praze.

Děkujeme kolegům a partnerským organizacím za spolupráci:
Café Jedna, Divadlo Ungelt, Federace židovských obcí v ČR, Fictum Jiří, Hein Milan, Izcovich Mario, Janečková Ester, Kalhousová 
Irena, King Solomon restaurant, Šnajdrová Dita, Židovská obec v Praze, Židovské muzeum v Praze

Dary veřejné sbírky, které byly rozděleny v 15. grantovém kole v roce 2016
Dárce  Částka (Kč) Použití

anonymní dárci 1 445

KDP EZRA – sociální a zdravotní péče se zvláštním zřetelem  
k potřebám přeživších holocaust

Büchler Tomáš 5 000

Büchler Veronika 5 000

Centrum Franze Kafky 500

Kolaříková Jitka 600

Kubištová Míla 20 000

Bílek Pavel 2 000

Podpora sociálních služeb členům ŽODDostál Michal 10 000

Kubištová Míla 20 000

Naši dárci
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Dárce  Částka (Kč) Použití

anonymní dárci 2 155

Sociální aktivizace první a druhé generace ŽO Olomouc

Buchler Tomáš 6 000

Danielová Denisa 2 260

Fábry David 2 000

Hotel King David 1 200

Kubištová Míla 20 000

Matfoulová Marcela 2 339

Pavlát Leo 2 500

Růžička Čeněk 500

Zezulová Anna 1 200

Celkem 104 699

Dary veřejné sbírky, které budou rozděleny v 16. grantovém kole v roce 2017
Dárce Částka (Kč) Použití

Kubištová Míla 20 000

Nadační příspěvek NFOH 

Büchler Tomáš 7 000

Büchlerová Veronika 3 000

Jelínková Eva 600

Tomáš Hlaváček 10 000

Michal Dostál 10 000

Celkem 50 600
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Ostatní dary, které byly použity v roce 2016
Dárce  Částka (Kč) Použití

American Jewish Joint Distribution Committee
35 172 Seminář pro židovské vzdělavatele

10 822 Kavárna Jsem Žid a zdráv

Conseq Investment 33 790 Benefiční koncert 2016

ČSOB Asset Management 47 889 Benefiční koncert 2016

Dutch Jewish Humanitarian Fund 56 816 Seminář pro židovské vzdělavatele

Fictum Jiří 1 500 Ostatní služby

Nadace Židovské obce v Praze
10 000 Seminář pro židovské vzdělavatele

10 000 Kavárna Jsem Žid a zdráv

Veřejně prospěšný spolek na podporu osob dotčených holocaustem 15 000 Seminář pro sociální pracovníky

Dary při příležitosti pořádání vzdělávacího semináře 1 300 Benefiční koncert 2016

Dotace MK ČR 19 739 137 Správní náklady, Nadační příspěvky NFOH

Židovská obec v Praze 90 000 Mimořádné grantové kolo: Podprogram Naše Budoucnost

Veřejně prospěšný spolek na podporu osob dotčených holocaustem
52 500 Péče o přeživší holocaust II

52 500 Agentura domácí péče TIKVAH – pečovatelská služba

Dary u příležitosti benefičního koncertu 2015 33 152 Sociální aktivizace první a druhé generace ŽO Olomouc

Celkem 20 189 577
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Dary, které budou použity v roce 2017
Dárce  Částka (Kč) Použití

ČSOB Asset Management 105 084 Vlastní projekty NFOH

Conseq Investment 50 000 Vlastní projekty NFOH

Dutch Jewish Humanitarian Fund 42 159 Vlastní projekty NFOH

Židovská obec v Praze 10 000 Vlastní projekty NFOH

Židovská obec v Praze 83 634 Nadační příspěvky NFOH

Dary u příležitosti benefičního koncertu 2015 13 800 Nadační příspěvky NFOH

Celkem 304 677

Staňte se i Vy naším dárcem, i malý dar pomáhá.

Veřejná	sbírka	pro	podporu	programu	Péče:

UniCredit Bank
2113642498/2700
BIC: BACX CZ PP

IBAN: CZ11 2700 0000 0021 1364 2498
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Nadační fond obětem holocaustu

Sídlo:
 Maiselova 250/18, 110 00 Praha 1, Česká republika

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

Kontakty:
Marta Malá, Th.D.,  
ředitelka a koordinátorka programů 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

Obecný e-mail: 
info@fondholocaust.cz

Internetové stránky: 
www.fondholocaust.cz

Účet veřejné sbírky:
UniCredit Bank
2113642498/2700 
BIC: BACX CZ PP 
IBAN: CZ11 2700 0000 0021 1364 2498

IČ: 
26189381

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

Základní data
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