
Výroční zpráVa 2010

nadační fond obětem holocaustu



Purim je nejbujařejším židovským svátkem. 
Je to den, během kterého Židé ve svých 
domovech a komunitách mění zaběhlý 
řád života naruby, aby si tak připomněli 
nenadálý zvrat v historickém příběhu svého 
národa, popsaný ve vyprávění o královně 
Ester. Židé oslavují Purim veselím, pitím 
vína, obdarováváním přátel, posíláním peněz 
potřebným, karnevalem masek a veselými 
taškařicemi. Všechny tyto zvyky připomínají 
proradného Hamana, jehož zlé úklady proti 
Židům na konci příběhu přemůže moudrost 
krásné Ester a jejího strýce Mordechaje.  
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Vážení,

v roce 2010 se Nadační fond obětem holocaustu (NFOH) přehoupl do druhého 
desetiletí své činnosti. Bývá zvykem sdělit Vám na těchto stránkách to podstatné, 
co se v uplynulém roce stalo. Ve Výroční zprávě Vás seznamujeme především 
s projekty, které jsme podpořili, a zdůrazňujeme ty nejzajímavější. K tomu si 
dovolím přidat pár osobních postřehů.

V naší společnosti se již 20 let mluví o solidnosti, slušnosti a spolehlivosti, 
čili o budování dobrého jména. Jsme si vědomi, že dobré jméno se těžce získává 
a snadno ztrácí, a platí to i pro činnosti dobročinné či obecně prospěšné. 
Pro nadace a nadační fondy je možná ještě těžší si takové renomé získat a udržet. 
Doufám, že se nám to daří. 

ÚVodní sloVo předsedy spráVní rady 
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Uplynulý rok přinesl několik konkrétních příkladů naší důvěryhodnosti, které nás naplňují radostí i uspokojením. Nesmírně nás potěšilo, že jsme právě my byli 
osloveni panem Davidem Thomou se záměrem financovat zájezd pro přeživší, kteří doposud nikdy nebyli v Izraeli. Organizace a zajištění zájezdu pro lidi ve věku 
i nad 80 let není nic snadného. Zájezd se i díky našim milým kolegyním podařil a přinesl účastníkům neopakovatelné zážitky. Právě tak se rozhodla Židovská obec 
Praze požádat NFOH, aby část prostředků, které obec získala z dědictví, rozdělil podle platných grantových pravidel. Bezpochyby je to velký projev důvěry k fondu. 
Takových světlých okamžiků bylo víc. Patří k nim i srdečná atmosféra, která vládne na akcích pořádaných fondem, což potvrdil i náš benefiční koncert v listopadu.
 
Chtěl bych všem, ať už donátorům, partnerům či zaměstnancům, poděkovat a vyjádřit své osobní přesvědčení, že se nám i nadále bude dařit pomáhat všem 
potřebným v souladu se záměry vtělenými do dokumentů Nadačního fondu obětem holocaustu.

    
           Michal Borges
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poslání a činnost
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zmírňujeme křiVdy minulosti, podporujeme budoucnost

31. července 2010 jsme oslavili deset let své existence.

podporujeme 
 sociální, zdravotní a psychologickou péči o oběti holocaustu
 vzdělávací a vzpomínkové projekty o holocaustu
 obnovu židovských památek v Čechách a na Moravě
 vzdělávání v judaismu a rozvoj židovských komunit

odborně VzděláVáme
 zaměstnance židovských a partnerských organizací 

spoluorGanizujeme
  27. ledna setkání přeživších holocaustu a zástupců státní správy v Senátu PČR 
u příležitosti Dne památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti

 27. nisanu čtení jmen obětí holocaustu na náměstí Míru v Praze

sháníme finanční prostředky
 na podporu projektů v programech PÉČE, PŘIPOMÍNKA, OBNOVA a BUDOUCNOST
 na podporu vlastních projektů

informujeme
 pravidelně o naší činnosti na www.fondholocaust.cz
 prostřednictvím facebooku
 prostřednictvím čtvrtletníku InfoBulletin

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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z naŠí historie

NFOH byl založen 31. 7. 2000 na základě doporučení „Smíšené pracovní 
komise zabývající se problematikou zmírňování některých majetkových křivd 
způsobených obětem holocaustu.“ Smíšená pracovní komise vznikla z podnětu 
tehdejšího místopředsedy vlády ČR JUDr. Pavla Rychetského 
na základě závěrů Washingtonské konference k osudu majetku obětí 
holocaustu, která se uskutečnila v roce 1998. Smíšená pracovní komise 
pracovala pod vedením JUDr. Rychetského v letech 1998 – 2002 a věnovala 
se studiu historie nacistické perzekuce židovského obyvatelstva a zejména 
zabavení majetku z rasových důvodů, který se nacházel na území dnešní 
České republiky. Z podnětu Smíšené pracovní komise byl dne 20. 6. 2000 
přijat Parlamentem České republiky zákon č. 212/2000 Sb., o zmírnění 
některých majetkových křivd způsobených holocaustem. Za účelem zmírnění 
majetkových křivd způsobených obětem holocaustu rozhodla Poslanecká 
sněmovna Parlamentu České republiky dne 15. 9. 2000 na návrh vlády ČR 
o převodu 300 milionů Kč ve prospěch NFOH. 

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

Péče

Připomínka

Obnova

Budoucnost

Odškodnění



nejVýznamnějŠí události V roce 2010
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27. leden 2010 den památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti
Společně s Federací židovských obcí v ČR jsme upořádali tradiční setkání přeživších 
holocaustu v Senátu PČR, které se konalo pod záštitou jeho tehdejšího předsedy 
Přemysla Sobotky. Vzpomínkového setkání se zúčastnil také tehdejší předseda vlády 
ČR Jan Fischer, zástupci státní správy, velvyslanci, zástupci židovských i romských 
organizací. Projevy pronesli Přemysl Sobotka, Felix Kolmer, Karel Holomek, 
Jiří Daníček a Jan Fischer, který na závěr konstatoval: „Holocaust byl čisté zlo. 
Holocaust JE čisté zlo. Ale šlo mu zabránit. JDE mu zabránit. Přes všechnu jeho dech 
beroucí ďábelskou dokonalost a nadosobní povznesenost je nový příchod zla mezi nás 
závislý na nedokonalých a nízkých bytostech. Na lidech. Kvůli fascinaci zlem jsme se 
v jediném okamžiku přiblížili peklu daleko víc, než jsme se za tisíce let dokázali přiblížit 
k nebi. Ale byla to naše vůle, která nás poháněla do záhuby. Naše lhostejnost, 
která nás ochromila a bránila hledat spásu. Naše odpovědnost, naše vina. 
Jen a jen naše odpovědnost a naše vina. Tehdy i dnes. Napořád. My přece máme duši. 
My přece máme svobodu. Používejme tyto dary a zabraňme zlu, aby opět povstalo. 
Jsme tím povinováni obětem šoa. Jsme tím povinováni našim dětem.“

24. únor 2010 Židovské zvyky a tradice i
Židovská tradice byla tématem vzdělávacího semináře, který jsme uspořádali 
v prostorách Židovské obce v Praze pro zaměstnance židovských obcí a partnerských 
organizací. Přítomné úvodem pozdravil vrchní zemský rabín Karol Sidon, o židovských 
svátcích hovořila Tereza Gafna Váňová, o kašrutu Irena Švábová a o zvycích životního 
cyklu Chaim Kočí. Semináře se zúčastnilo přes 60 účastníků.

11. duben 2010  jom ha-šoa
Společně s Institutem Terezínské iniciativy jsme již počtvrté uspořádali veřejné čtení 
jmen obětí holocaustu na pražském náměstí Míru. Veřejné připomínky se zúčastnilo 
několik set osob. Do čtení se zapojili přeživší šoa, zástupci veřejného a kulturního 
života – Táňa Fischerová, Marta Kubišová, senátor Tomáš Töpfer, ředitel Divadla Ungelt 
Milan Hein, bývalá starostka Městské části Prahy 2 Jana Černochová, zástupci židovské 
a romské komunity a mnozí další. Studenti Lauderových škol pracovali na projektu 
Právo v době bezpráví, jehož výstup byl prezentován během čtení. 
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1. červenec 2010 Výběrové řízení v programech 
péče, připomínka, obnova a budoucnost 
Vyhlásili jsme veřejné výběrové řízení na podporu 
projektů v programech NFOH s uzávěrkou 17. září 2010.

1. září 2010  seminář pro žadatele
Uspořádali jsme pro žadatele o nadační příspěvky 
seminář o grantových pravidlech a podmínkách 
vyhlášeného řízení. 

6. září 2010 Židovské zvyky a tradice ii
Pro velký zájem jsme připravili pokračování 
semináře na téma tradic. Opět nás uvítal rabín 
Sidon, Chaim Kočí dokončil výklad o zvyklostech 
v průběhu životního cyklu, Aleš Koukal pronesl 
v prostorách Vysoké synagogy přednášku 
O synagoze a Země izraelská z pohledu židovské 
tradice byla tématem, s nímž posluchače 
seznámila Pnina Rubesch.

27. – 31. říjen 2010 jedenáct přeživších šoa 
poprvé v izraeli
Dárce David Thoma financoval první návštěvu 
Izraele jedenácti přeživším holocaustu, které 
doprovázely 2 pečovatelky z ostravské Agentury 
domácí péče Tikvah. Společně byli ubytováni 
v centru Jeruzaléma a během cesty stihli navštívit 
Staré město, památník Yad Vashem, podívali se 
na Masadu a k Mrtvému moři. NFOH pomáhal 
s organizací cesty. 

29. –  31. říjen 2010 jednání Výboru 
internationales auschwitz komitee (iak)
V Berlíně se na jednání Výboru IAK setkalo 
40 zástupců z 12 zemí. Výbor v čele s prezidentem 
IAK Noah Flugem diskutoval o své činnosti 
a aktivitách, zástupkyně ředitele Státního muzea 
Auschwitz podala zprávu o připravované obnově 
expozic, následně jednotliví účastníci přednesli 
zprávy o činnosti svých organizací. Za Českou 
republiku promluvil pan Asaf Auerbach (Český 
osvětimský výbor), Jiří Čistecký (European Shoah 
Legacy Institut) a Marta Malá (NFOH). Výboru 
se dostalo uznání v podobě audience u prezidenta 
Německé spolkové republiky Christiana Wulffa.

7. listopad 2010  světový den židovského studia
Lauderovy školy upořádaly ve spolupráci s NFOH 
celodenní studium pro dospělé i děti. Dospělým 
přednášeli vrchní zemský rabín Karol Sidon, rabín 
Menachem HaKohen a rabín Dushinsky. Pro děti 
byl připraven program, který zajistilo o. s. Chinuch 
ve spolupráci se školkou Gan Jehuda. Celkem se 
zúčastnilo 40 dospělých a 30 dětí.

18. listopad 2010 udělení grantů na příští rok
Správní rada NFOH udělila nadační příspěvky 
projektům, které jsou realizovány v roce 2011. 
Podpořili jsme 77 projektů v celkové výši 15 milionů Kč.

23. listopad 2010  benefiční koncert 
Již pátý benefiční koncert jsme upořádali poprvé 
v prostorách klubu Roxy. Úvodem vystoupili 
Dominika a Jiří Hoškovi, dále Pressburger Klezmer 
Band se svým nezaměnitelným podáním tradičních 
židovských písní a Iby & Chipsy Empire se směsí 
romské hudby. Večerem provázela Ester Janečková. 
Návštěvníci koncertu vedle poslechu a tance 
využili také možnosti ochutnávky dobré kávy, 
netradičních obložených domácích chlebů nebo 
lahodného košer vína ze spřátelených společností 
Mamacoffee, Polévkárna a České vinařství 
Chrámce.
Během koncertu se podařilo vybrat celkem 38 368 Kč. 
Děkujeme všem partnerů a dárcům: Sdružení 
pro úštěckou synagogu a hřbitov, firmám Conseq 
a AST Kosher food, Izraelskému velvyslanectví, 
Rádiu 1, FŽO, všem účastníkům večera a dalším 
dárcům za podporu činnosti programů NFOH.
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V roce 2010 jsme na základě předchozích rozhodnutí správní rady NFOH vyplatili 
nadační příspěvky v celkové výši 14 997 177 Kč.
V červenci jsme vyhlásili již desáté výběrové řízení v programech Péče, Připomínka, 
Obnova a Budoucnost. Správní rada NFOH v listopadu udělila celkem 15 milionů Kč 
na projekty, které budou realizovány v roce 2011.

pravidla pro udělování nadačních příspěvků
NFOH uděluje nadační příspěvky především organizacím sdruženým ve Federaci 
židovských obcí v ČR, občanským sdružením, obecně prospěšným společnostem, 
účelovým zařízením církví a náboženským společenstvím, veřejnoprávním institucím 
a příspěvkovým organizacím, které jsou registrované v ČR. 
Výběrové řízení na podporu projektů je vyhlašováno jednou ročně, 
zpravidla v červenci s uzávěrkou v září. Podporujeme projekty vždy pro následující 
kalendářní rok.

Místo realizace je omezeno na území ČR. 
Naší prioritou jsou projekty s vícezdrojovým financováním, a to nejméně s 10 % 
podílem z vlastních či dalších zdrojů, v případě příspěvkových organizací 
požadujeme minimální podíl 50 %, v případě právnických osob za účelem podnikání 
minimální podíl 80 %. 
V programech Péče a Obnova není stanovena maximální částka, o kterou lze žádat. 
Maximální poskytovaná částka nadačního příspěvku na projekt v programech 
Budoucnost a Připomínka je 50 000 Kč, s výjimkou projektů prevence proti 
antisemitismu a s tím souvisejícímu vandalismu.

4 |  
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Žádosti přijímáme na předepsaných formulářích, 
které jsou dostupné na našich internetových stránkách.
Žádosti posuzují grantové komise jmenované správní radou NFOH. 
Správní rada na základě jejich doporučení uděluje nadační příspěvky. 
Na příspěvek není právní nárok. Výsledky výběrového řízení 
jsou zveřejněny na webových stránkách NFOH a všichni žadatelé jsou 
o výsledku řízení písemně vyrozuměni. 
S úspěšnými žadateli uzavíráme smlouvu o nadačním příspěvku, 
kontrolujeme využití nadačního příspěvku a v případě nedodržení 
smluvních podmínek požadujeme jeho vrácení. Podpořené organizace 
předkládají NFOH průběžné a závěrečné zprávy o projektech včetně 
vyúčtování. NFOH se aktivně účastní podpořených projektů 
a pravidelně o nich informuje prostřednictvím svých webových stránek 
a InfoBulletinu. 
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V programu Péče financujeme projekty, které zajišťují profesionální sociální, 
zdravotní a také psychologickou péči pro přeživší holocaustu. V současné době již 
také podporujeme péči pro potřebné z řad druhé generace. Program Péče již řadu let 
patří mezi naše priority.

Podporou různých druhů služeb a péče se snažíme o zkvalitnění života přeživších 
v jejich  stáří. Přispíváme na domácí péči, pečovatelské služby, psychologickou 
pomoc, rezidenční péči, provoz denních center při židovských obcích, sociální 
práci terénu, sociální poradenství, osobní asistenci, zdravotní služby, ergoterapii, 
psychoterapii, fyzioterapii, rehabilitaci lékařskou péči, telefonický kontakt s klientem 
a různé aktivizační programy. 

V roce 2010 jsme ze 17 podaných žádostí vybrali 16 projektů, které získají podporu 
v celkové výši 6 milionů Kč. Finanční prostředky na podporu těchto projektů budou 
poskytnuty v roce 2011.

5 |  
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Příjemce příspěvku Název projektu Příspěvek (Kč)

Betánie – křesťanská pomoc Betánie – rezidenční péče  500 000

Domov Sue Ryder Domov Sue Ryder – rezidenční péče o osoby, které přežily holocaust 220 000 

Oblastní charita Hradec Králové  Úctyhodné stáří – Charitní pečovatelská služba Oblastní charity Hradec Králové 80 000 

Rafael Institut Podpora terapeutického centra 150 000 

Židovská obec Brno Důstojné stáří pro přeživší holocaust – Agentura domácí péče JAS 850 000

Židovská obec Děčín Poskytování sociálního poradenství a aktivizačních služeb seniorům a zdravotně postiženým se zvláštním zřetelem pro přeživší holocaustu  200 000

Židovská obec Karlovy Vary Poskytování sociální péče členům ŽO se zvláštním zřetelem k osobám přeživších holocaust 150 000

Židovská obec Liberec Terénní sociální péče o potřebné klienty Židovské obce Liberec 2011 174 400 

Židovská obec Olomouc Projekt sociálního střediska pro členy ŽO Olomouc, kteří přežili holocaust a druhou generaci IV. 200 000

Židovská obec Plzeň  Sociální poradenství 77 400 

Židovská obec Teplice Odborné sociální poradenství pro seniory, se zvláštním zřetelem k potřebám přeživších obětí holocaustu 200 000

Židovská obec v Ostravě ADP „TIKVAH“ – pečovatelská služba pro seniory, se zvláštním zřetelem k potřebám přeživších holocaust 750 000  

Židovská obec v Praze Sociálně aktivizační služby a pečovatelská služba pro seniory a osoby se zdravotním postižením 468 200 

Židovská obec v Praze  Domov sociální péče Hagibor 1 100 000 

Židovská obec v Praze Komplexní domácí péče EZRA – sociální a zdravotní péče o seniory se zvláštním zřetelem k potřebám těch, kteří přežili holocaust 800 000 

Živá paměť   Specifické poradenství ohledně získání důchodu za práci v nacistických ghettech v období 2. světové války 80 000 
poskytované v rámci odborného sociálního poradenství o.p.s. Živá paměť  

CelKem  6 000 000 

PŘEHLED VYBRANýCH PROJEKTů PRO PODPORU V ROCE 2011
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PŘEHLED POSKYTNUTýCH NADAČNÍCH PŘÍSPěVKů V ROCE 2010

Příjemce příspěvku Název projektu Příspěvek (Kč)

Židovská obec Plzeň Odborné sociální poradenství 100 000

Domov Sue Ryder Domov Sue Ryder – rezidenční péče o osoby, které přežily holocaust 250 000 

Betánie - křesťanská pomoc  Dům důstojného stáří – domov pro seniory 350 000 

Židovská obec v Ostravě Agentura domácí péče „Tikvah“ pečovatelská služba pro seniory, se zvláštním zřetelem na přeživší holocaust 750 000 

Židovská obec Teplice Odborné sociální poradenství pro seniory, se zvláštním zřetelem k potřebám přeživších obětí holocaust 200 000

Židovská obec Brno Důstojné stáří pro přeživší holocaust – Agentura domácí péče JAS  850 000

Židovská obec Olomouc Projekt sociálního střediska pro členy ŽO Olomouc, kteří přežili holocaust a druhou generaci III. 250 000

Oblastní charita Hradec Králové Úctyhodné stáří – charitní pečovatelská služba Oblastní charity Hradec Králové 80 000 

Židovská obec Karlovy Vary Poskytování sociální a zdravotní péče členům židovské obce se sníženou soběstačností se zvláštním zřetelem k osobám přeživších holocaust 150 000

Diakonie ČCE - středisko Rýmařov  Domov odpočinku ve stáří v Dolní Moravici – rezidenční péče s přihlédnutím ke specifickým potřebám osob přeživších holocaust 100 000 

Sdružení osvobozených politických vězňů Informování zahraničních členů SOPVP o možnosti jednorázového odškodnění 19 000 
a pozůstalých

Židovská obec Děčín Poskytování sociálně aktivizačních služeb seniorům a zdravotně postiženým se zvláštním zřetelem pro přeživší holocaustu 200 000  

Židovská obec Liberec Terénní sociální péče o potřebné klienty Židovské obce Liberec 2010 172 800   

Židovská obec v Praze   Komplexní domácí péče Ezra – sociální a zdravotní péče o seniory se zvláštním zřetelem k potřebám těch, kteří přežili holocaust 750 000   

Židovská obec v Praze Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením  300 000 

Židovská obec v Praze  Pečovatelská služba 250 000 

Židovská obec v Praze  Domov sociální péče Hagibor 1 110 380   

Arcidiecézní charita Praha Pomoc při zajištění pečovatelské služby obětem holocaustu 19 809   

Rafael Institut o. s. Podpora terapeutického centra  150 000

Federace židovských obcí v ČR  Pracovní skupina sociálních pracovníků mimopražských židovských obcí 27 820   

CelKem  6 079 809  

V roce 2010 bylo realizováno v programu Péče s naší podporou ve výši 6 079 809 Kč celkem 20 projektů.
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O projektech, které dlouhodobě podporujeme

sociální středisko Židovské obce v praze

Jedním z projektů, na který NFOH přispívá již řadu let, jsou Aktivizační služby pro seniory a osoby se 
zdravotním postižením, které zajišťuje Středisko sociálních služeb při Židovské obci v Praze. V současnosti 
středisko pečuje o 240 klientů. Své služby poskytuje zejména členům obce, kteří se ocitli v nepříznivé 
zdravotní či sociální situaci, a jejich rodinám. Pečuje o přeživší holocaustu a usiluje o mezigenerační kontakt 
a komunikaci. Podporuje životy klientů v jejich domácím prostředí a snaží se předcházet sociálnímu vyloučení. 
Středisko poskytuje např. sociální poradenství a konzultace, telefonickou linku Dusiach, zprostředkovává 
příspěvky na léky a zdravotní pomůcky od Zdravotního fondu Claims Conference, provozuje Klub zdraví, 
organizuje rozvoz košer stravy, společenské aktivity jako jsou např. oslavy židovských svátků, rekondiční pobyty 
a připravuje letní tábor pro děti. Nedílnou součástí Střediska sociálních služeb při ŽOP je pečovatelská služba 
v Penzionu Charlese Jordana. V penzionu je celkem 28 malých bytů, společenská místnost a tělocvična. 
Ubytovaní klienti zde mají zaručenou každodenní péči, mohou využívat ergoterapii a účastnit se společenských 
a kulturních aktivit.

„Pohyb a výlety, to je náš život, rádi jezdíme společně a hledáme pořád nová místa, kde jsme ještě nebyli 
a kde můžeme poznat nové lidi a hlavně sebe navzájem,“  říkají klienti Klubu zdraví.

„Obědy ze Šalomu jsou chutné a je toho vždy hodně, obědy z Hagiboru jsou dietní a dbají i množstvím o naší 
linii. Děkuju za to, že nám je dováží vždy usměvavá pracovnice,“  říká klient dovozu obědů. 

Obyvatelka Penzionu Charlese Jordana říká: „V domově je milá sociální pracovnice a pečovatelky a vzájemný 
přátelský vztah obyvatel. Když je mi smutno, mám vždy možnost někoho zavolat. Většinou se známe už dlouho 
a spojuje nás i podobná minulost.“

proGram pÉče

Péče

Připomínka

Obnova

Budoucnost



Podporujeme projekty, které důstojně připomínají židovské i romské oběti 
holocaustu. Dále se snažíme finančně přispívat a i jinak podporovat vzdělávací 
aktivity zejména určené mladým lidem, studentům středních a základních škol, 
kteří si svůj pohled na holocaust a jeho hrůzy teprve utvářejí. Mezi další aktivity, 
které financujeme, patří vydávání tématických publikací, vzpomínkové akce 
a pietní akty, pamětní desky a památníky, výstavy, přednáškové činnosti, 
workshopy, výzkumné práce a další.

V roce 2010 jsme v tomto programu obdrželi 36 žádostí, z nichž jsme vybrali 
28 projektů, které získají podporu v celkové výši 502 000 Kč. Finanční prostředky 
na podporu těchto projektů budou poskytnuty v roce 2011.

6 |  
proGram připomínka

16 |  

Péče

Připomínka

Obnova

Budoucnost



Příjemce příspěvku Název projektu Příspěvek (Kč)

Boni Pueri  Hudbou proti násilí aneb Zpívejte s námi Brundibára  10 000

Diagnostický ústav, Dobřichovice Informačně poznávací program k připomínce holocaustu pro děti z dětského domova  15 000

Divadlo Continuo Představení „Oběť“ pro školy  10 000

Divadlo Feste Čestně pre ladž  20 000

Lauderovy školy při ŽOP Historie budovy Lauderových škol – publikace o historii budovy  15 000

M77  Interaktivní památník 10 000

Mezinárodní křesťanské velvyslanectví Jeruzalém Světlo paměti  10 000

Nadace pozemního vojska AČR Rozšíření a multimedializace expozice Holocaustu a II. odboje na Rokycansku  10 000

Nakladatelství Triáda Josef Serinek / Jan Tesař: Česká cikánská rapsodie  20 000

Národní institut pro další vzdělávání Mezinárodní Braniborsko-český seminář  15 000

Synagoga Kosova Hora Výroba a instalace expozice  15 000

Památník Terezín „Za pomníčky“  20 000

Prostor pro paměť Židovskou čtvrtí  10 000

Respekt a tolerance Deník Otty Wolfa a osudy jeho rodiny – Vzpomínky na židovské rodiny z Loštic a okolí (DVD prezentace a pamětní deska)  25 000

Romano džaniben Dějiny Romů ve výuce – 2011  20 000

Historická skupina Osvětim při SOPVP Putovní výstava „Místa utrpení, smrti a hrdinství“  35 000

Sdružení pro úštěckou synagogu a hřbitov Kulturní program v synagoze v Úštěku v roce 2011  20 000

Serpens Hledáme strašidlo  15 000

Sdružení židovských vojáků a odbojářů v Praze Výstava Židé v boji a odboji  10 000

Stolpersteine CZ Stolpersteine / Kameny zmizelých 2011  40 000

Terezínská iniciativa Vzdělávací zájezdy českých škol do Památníku Terezín  50 000

Tři brány … s láskou 2011  15 000

Výbor pro odškodnění romského holocaustu v ČR Pietní akt na místě bývalého romského KT Lety u Písku dne 13. 5. 2011  15 000

ZŠ a MŠ Polnička Svědomí lidstva  7 100

Židovská obec Liberec Doplnění jazykových mutací textů k informačnímu softwaru v Památníku obětem šoa v Liberci  9 900

Židovská obec Olomouc Digitální databáze obyvatel židovského původu, žijících ve městě Olomouc před druhou světovou válkou  20 000

Židovská obec v Ostravě Tradice, zvyky a holocaust  15 000

Židovské muzeum v Praze Židovská paměť ve dvacátém století  25 000

CelKem  502 000

PŘEHLED VYBRANýCH PROJEKTů PRO PODPORU V ROCE 2011
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PŘEHLED POSKYTNUTýCH NADAČNÍCH PŘÍSPěVKů V ROCE 2010

Příjemce příspěvku Název projektu Příspěvek (Kč)

Židovská obec v Ostravě Vzpomínka k 70.výročí transportu židovských mužů do koncentračního tábora Nisko nad Sanem 10 000   

Židovské muzeum v Praze  Transporty protektorátních Židů na východ v letech 1941–1942 „Od té doby věřím na osud…“ 20 000 
3.díl výstavy: Transporty protektorátních Židů do Běloruska v letech 1941–1942    

Člověk v tísni Te na del o Del! 10 000   

Depresivní děti touží po penězích Lovci a kanibalové 15 000   

Sdružení osvobozených politických vězňů a pozůstalých Zpravodaj APEL - 504

Tři brány – komunitní nadace pro vědění, umění a civilizaci … s láskou 2010 15 000   

Terezínská iniciativa Vzdělávací zájezdy českých škol do Památníku Terezín 50 000   

Hadasa Tábor Publikace – pracovní název: Zapomenutý Tábor aneb historie zmizelých sousedů 15 000   

Středisko společných činností AV ČR Rosetta Loy: Moji židovští sousedé, edice Paměť 30 000   

Slovo 21 Výstava: Genocida Romů v době II. světové války 25 000   

Historická skupina Osvětim při SOPVP Putovní výstava „Místa utrpení, smrti a hrdinství“ 40 000   

Židovská obec Liberec  Dokumentární film Dům se zelenou střechou. Historie a obnova židovské obce v Liberci, 40 000 
připomínka židovských obyvatel Liberce    

Židovská obec Brno  Pamětní deska „Na památku studentů a učitelů tohoto gymnázia, 21 000 
zavražděných v období nacistické okupace v letech 1939–1945“ Jihlava 

Židovská obec v Praze Kalendář Židovské obce v Praze 5771 10 000   

Židovské muzeum v Praze  Transporty protektorátních Židů na východ v letech 1941–1942 „Od té doby věřím na osud…“ 20 000 
3. díl výstavy: Transporty protektorátních Židů do Běloruska v letech 1941–1942    

Muzeum romské kultury Vzdělávací semináře o romském holocaustu pro učitele a žáky (vč. práce s příběhem a putovní animace) 14 000   

Židovská obec Olomouc Vzdělávání o holocaustu ve školách a věznicích 30 000   

Výbor pro odškodnění romského holocaustu v ČR Pietní akt na místě bývalého romského KT Lety u Písku dne 13. 5. 2010 20 000   

Elsa Brno Mezinárodní konference Holocaust & War Crime Prosecution 25 000   

Sdružení židovských vojáků a odbojářů v Praze Výstava Židé v boji a odboji 20 000   

OLAM - Společnost judaica Týden židovské kultury – 10. ročník 30 000   

CelKem  459 496   

V roce 2010 bylo v programu Připomínka realizováno s naší podporou 20 projektů. Část jednoho nadačního příspěvku byla vrácena, celkem jsme vyplatili 459 496 Kč.
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O projektech, které dlouhodobě podporujeme

studijní návštěvy škol v památníku terezín, které připravuje terezínská iniciativa.

NFOH projekt Terezínské iniciativy podporuje od svého založení každý rok. Myslíme si, že interaktivní práce 
se studenty v místě, které hrálo ústřední roli během holocaustu českých a moravských Židů, je velmi důležitá. 

Terezínská iniciativa pořádá a částečně sama financuje studijní zájezdy škol do Památníku Terezín 
již dvanáctým rokem. Původní myšlenka nalákat více žáků a studentů do Památníku Terezín se zrodila 
v roce 1998, neboť byl českými školami málo navštěvován. Terezínské iniciativě se záměr zdařil a rok od roku se zvyšuje 
počet školních zájezdů. Terezínská iniciativa může díky grantům od NFOH, MŠMT a také Claims Conference hradit 
studentům a žákům cestovné. 

Studenti tak mají možnost seznámit se s rolí Terezína během holocaustu. Program se cíleně zaměřuje na boj 
s rasistickými předsudky, na boj proti xenofobii, i proti popírání holocaustu. Samotný program zajišťuje vzdělávací oddělení 
Památníku Terezín. 

Skupiny studentů se účastní úvodní přednášky o židovství, o holocaustu a historii ghetta Terezín. 
Poté s průvodcem navštíví Muzeum ghetta, další významná místa bývalého ghetta a Malou pevnost. 
V programu je také zahrnuto zhlédnutí dokumentárního filmu. 

Významnou součástí programu, zejména vícedenních seminářů, jsou setkání a besedy s pamětníky. 
Pro mladé lidi jsou tato setkání cenná a zajímavá, neboť přeživší pamětníci předávají své životní příběhy 
a zkušenosti, a to nejen z Terezína. Pobyt zahrnuje také workshopy na různá témata, např. „Současný antisemitismus 
a popírání holocaustu“ nebo „Efekt přihlížejícího“ a další. Studenti podle vytvořeného manuálu sami zpracovávají různá 
témata a okruhy týkající se historie terezínského ghetta, které na závěr prezentují.
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Podílíme se na rekonstrukci, obnově a zachování židovských památek na celém 
území ČR, které byly poškozené dlouhodobým znemožněním údržby, neodbornými 
opravami, stavebními úpravami a vandalismem.

Cílem podpory je uvedení památky do stavu odpovídajícímu originální podobě 
památky v době jejího vzniku, případně do podoby, která zachycuje maximum 
nejcennějších architektonických a uměleckořemeslných prvků a zároveň 
akceptujíce možnosti nového využití. 

Financujeme opravy synagog, hřbitovů, náhrobních kamenů i hřbitovních domků, 
obřadních síní, budov Chevra kadiša, rabínské domy. 
Vybrali jsme celkem 20 projektů, které získají podporu v celkové výši 7 750 000 Kč. 
Finanční prostředky na podporu těchto projektů budou poskytnuty v roce 2011.
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PŘEHLED VYBRANýCH PROJEKTů PRO PODPORU V ROCE 2011

Příjemce příspěvku Název projektu Příspěvek (Kč)

Federace židovských obcí v ČR  Dlouhodobý projekt postupné rekonstrukce, obnovy a zachování movitých a nemovitých židovských památek 5 597 500 
na území ČR, které jsou v majetku FŽO 

Městské muzeum a kulturní centrum ve Volyni A zazáří vám slunce spravedlnosti… Restaurování vitrážového okna z volyňské synagogy 12 250

Náboženská obec Církve československé husitské v Peruci Rekonstrukce židovského hřbitova Hřivčice,  1. etapa 100 000

Respekt a tolerance Synagoga Loštice – stavební úpravy – etapa IV a. 200 000

Sdružení pro úštěckou synagogu a hřbitov Revitalizace židovského hřbitova v Úštěku 150 000

Židovská obec Brno Údržba zeleně na židovských hřbitovech a stavba pobořených náhrobků 100 000

Židovská obec Brno Oprava náhrobků židovského hřbitova v Boskovicích – 5. etapa 150 000

Židovská obec Brno Obnova areálu židovského hřbitova v Ivančicích (dřevěné výplňové prvky obřadní síně) 150 000

Židovská obec Děčín Oprava židovského hřbitova v České Lípě – 2. etapa: odstranění havarijního stavu obvodové zdi 20 000

Židovská obec Děčín Úprava vnitřních prostor synagogy – 2. etapa, odstranění havarijního stavu elektrorozvodů 100 000

Židovská obec Karlovy Vary Oprava pomníků na historicky cenné památce – židovském hřbitově v Karlových Varech 100 000

Židovská obec Liberec Oprava hřbitovní zdi II. 100 000

Židovská obec Plzeň Židovská Plzeň 2015 – etapa: 2011 350 250

Židovská obec Teplice Kulturní památka Židovský hřbitov Most-Souš (další etapa rekonstrukce kulturní památky) 50 000

Židovská obec Teplice Židovský hřbitov Žatec – 3. etapa: Výměna oken a dveří Obřadní síně 150 000

Židovská obec v Ostravě Rekonstrukce a oprava přístupových chodníků k hrobům 50 000

Židovská obec v Praze Obnova obřadní síně na židovském hřbitově v Jindřichově Hradci 120 000

Židovská obec v Praze Obnova obřadní síně na židovském hřbitově v Hradci Králové – Pouchově, obnova venkovních omítek na západní straně budovy 100 000

Židovská obec v Praze Oprava části poškozené zdi židovského hřbitova v Hroubovicích 100 000

Židovské muzeum v Praze  Dílčí rekonstrukce a restaurování tumb Mordechaje Maisela, Efraima Šalomo Lunčice 50 000 
a tří vybraných náhrobků z opěrné zdi při Klausové synagoze 

CelKem  7 750 000 
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Příjemce příspěvku Název projektu Příspěvek (Kč)

Židovská obec Plzeň Velká synagoga – oprava -618 

Židovská obec v Praze Znovuvztyčování a opravy náhrobků na židovském hřbitově v Libochovicích 150 000

Židovská obec v Praze Restaurování a vztyčování náhrobků na židovském hřbitově ve Veselici 50 000 

Židovská obec v Praze Znovuvztyčování a restaurování náhrobků na židovském hřbitově ve Spomyšli 50 000

Židovská obec Liberec Oprava hřbitovní zdi 150 000

Židovská obec v Ostravě Rekonstrukce a oprava židovské obřadní síně ulice Na Najmanské 710 00 Slezská Ostrava 100 000

Židovská obec Teplice Komplexní rekonstrukce kulturní památky Židovský hřbitov Teplice (mimo objektu Chevry Kadiši) 300 00

Židovská obec Teplice Židovský hřbitov Žatec – II.etapa (Oprava fasády a oken obřadní síně a Domu správce) 100 000

Židovská obec Děčín  Úprava vnitřních prostor synagogy – 1.etapa, odstranění havarijního stavu elektrorozvodů a osvětlení 100 000 
v administrativní části synagogy včetně vstupních prostor a sociálního zařízení 

Židovská obec Děčín Oprava židovského hřbitova v České Lípě – 1.etapa: odstranění havarijního stavu v obvodové zdi 100 000

Židovská obec Brno Obnova areálu židovského hřbitova v Ivančicích (náhrobky 3.etapa) 200 000

Židovská obec Brno Oprava a dokumentace náhrobků židovského hřbitova v Mikulově – 2.etapa 150 000

Židovská obec Brno Oprava náhrobků židovského hřbitova v Boskovicích – 4.etapa 100 000

Respekt a tolerance Synagoga Loštice – stavební úpravy – IV.etapa (úpravy čtyř přilehlých místností, opravy vnitřních omítek v modlitebním sále a ženské galerii) 150 000

Federace židovských obcí v ČR  Dlouhodobý projekt postupné rekonstrukce, obnovy a zachování movitých a nemovitých židovských památek na území ČR, 5 600 000 
které jsou v majetku FŽO 

Židovské muzeum v Praze Dílčí rekonstrukce a restaurování tumby Š. J. L. Rapoporta na židovském hřbitově v Praze 3, Fibichově ulici 50 000

Židovská obec Karlovy Vary Vybudování komunikace a PPV v areálu židovského hřbitova v Karlových Varech - Drahovicích 150 000

CelKem  7 499 382   

V roce 2010 bylo v programu Obnova realizováno 16 projektů, byla vrácena část nadačního příspěvku z předchozího grantového kola, celkem bylo poskytnuto 
na nadačních příspěvcích 7 499 382 Kč.
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O projektech, které dlouhodobě podporujeme

nfoh se již od roku 2003 podílí na celkové obnově areálu židovského hřbitova v mikulově, kterou provádí 
vlastník památky Židovská obec brno.

Židé se začali v Mikulově usazovat již ve 14. století. V 15. století zde byla založena židovská obec, která patřila 
až do poloviny 19. století mezi druhou nejpočetnější v Čechách a na Moravě. Od 16. století patřil Mikulov 
mezi centra židovské vzdělanosti, byl sídlem moravských zemských rabínů, působil zde mj. v letech 1553-1573 
rabín Jehuda Löw ben Becalel, zvaný Maharal. V 2. polovině 19. století se mikulovští Židé stěhovali do větších 
měst. Před druhou světovou válkou měla obec 500 členů, většina z nich byla zavražděna během holocaustu, 
také poslední mikulovský kantor Adolf Abraham Hellmann. Obec byla po válce obnovena, v roce 1960 byla 
změněna na synagogální sbor a začleněna pod brněnskou židovskou obec. 

Židovský hřbitov byl založen v druhé polovině 15. století a dodnes patří mezi největší a nejcennější hřbitovy 
na Moravě. Na hřbitově je dochováno kolem 4 000 náhrobků – v renesančním, barokním i klasicistním slohu. 
Nejstarší čitelný náhrobek pochází z roku 1605. Stovky náhrobních kamenů byly použity pravděpodobně 
v polovině 19. století ke stavbě oddělujících tarasů při uličkách. Nejvýznamnější část hřbitova představuje 
tzv. rabínský vršek, kde jsou pochováni moravští zemští rabíni Šmuel Šmelke Horovic a Mordechaj Benet. 
V současné době probíhá dokumentace náhrobních kamenů, kterou provádí prom. hist. Iva Steinová 
a Mgr. Daniel Polakovič. Dokumentace bude veřejně přístupná. V letech 2008–2010 byly stavěny a opravovány 
vybrané náhrobní kameny.

Při vstupu do areálu hřbitova se nalézá obřadní síň, postavená v roce 1898. Hřbitovní síň byla také 
s naší finanční pomocí opravena a nachází se v ní expozice, věnovaná historii mikulovského hřbitova 
a židovské pohřební tradici. 

Dochovala se jedna ze tří mikulovských synagog, která v současné době prochází kompletní rekonstrukcí.
Židovské památky Mikulova stojí za to navštívit. 
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Podporujeme projekty, které pomáhají zachovat židovské tradice, 
vzdělávají v judaismu a přispívají k rozvoji židovských komunit. Mezi aktivity, 
na které přispíváme, patří přednášková a vzdělávací činnost, workshopy
a semináře, festivaly židovské kultury, tématické měsíčníky a zpravodaje, 
programy židovských školek a škol a další kulturní programy přibližující tradice, 
historii a současný život židovské komunity.
 
Také v roce 2010 jsme vzhledem k neustále vzrůstající tendenci neonacismu 
vyčlenili 250 000 Kč na projekty prevence proti projevům antisemitismu a s tím 
souvisejícího vandalismu. 

V roce 2010 jsme z 32 doručených žádostí vybrali 29 projektů, které získají podporu 
v celkové výši 748 000 Kč. Finanční prostředky na podporu těchto projektů budou 
poskytnuty v roce 2011.
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PŘEHLED VYBRANýCH PROJEKTů PRO PODPORU V ROCE 2011

Příjemce příspěvku Název projektu Příspěvek (Kč)

Bejt Simcha MASKIL – tradice a současnost 20 000   

Divadlo hudby Olomouc Dny židovské kultury Olomouc 2011 „Významné židovské osobnosti regionu“ 20 000   

Chevra Kadiša ČR Obnovení činnosti Chevra Kadiša ČR 20 000   

In IUSTITIA Násilí z nenávisti: legislativní mezery a praktická doporučení 50 000   

Institut Terezínské iniciativy Antisemitismus jako součást české kulturní a politické tradice – 2. etapa: Vyhodnocování a prevence projevů antisemitismu 200 000   

Krajská knihovna Karlovy Vary  Poznání jako nejlepší prevence proti projevům antisemitismu a s tím souvisejícího vandalismu 25 000 
aneb Historie a současnost židovské komunity nejen v Čechách    

Lauderovy školy při ŽOP Na počátku byl příběh… 15 000   

Městské kulturní středisko Třebíč Třebíčský židovský festival 25 000   

Mezinárodní křesťanské velvyslanectví Jeruzalém  Staronová šance – veřejná shromáždění proti antisemitismu 20 000   

Milon Hebrejsko-český a česko-hebrejský slovník – „zpracování 10.000 hesel v průběhu roku 2011“  30 000   

Muzeum Kroměřížska Vydání sborníku příspěvků ze XVII. ročníku konference Židé a Morava 15 000   

Baševi Jičínský šoulet 10 000   

Chinuch Sváteční dílny 10 000   

Regionální muzeum v Mikulově Hieronymus Lorm (1821–1902) 25 000   

SEFER Rabín Dr. Gustav Sicher – biografie 20 000   

Sion - Nová generace Dny pro Izrael 20 000   

Společnost křesťanů a Židů Revue Společnosti křesťanů a Židů 15 000   

Společnost pro dějiny Židů v ČR „Bohemia, Moravia et Silesia Judaica“ – Instalace dat (pramenů) z okresních archivů Uherské Hradiště, Zlín a Žďár nad Sázavou 15 000   

Spolek akademiků Židů Výzvy židovské současnosti - přednáškový cyklus SAŽ 8 000   

Ulpan Teplice Limud Ulpan Teplice 20 000   

Unijazz Boskovice 2011 – festival pro židovskou čtvrť 20 000   

Magen Židovské listy 10 000   

Židovská obec Děčín Židovská obec Děčín – zdroj informací o judaismu 15 000   

Židovská obec Olomouc Stavba permanentní suky a zakoupení posezení 30 000   

Židovská obec Plzeň Šana: 5771/5772 15 000   

Židovská obec Teplice Společenský klub ŽO Teplice 2011 „Místo setkávání“ 15 000   

Židovská obec v Ostravě Judaismus od A – Z pokračování pro rok 2011 20 000   

Židovská obec v Praze Vícegenerační komunitní centrum 15 000   

Židovské muzeum v Praze Nedělní dílny 25 000   

CelKem  748 000    
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PŘEHLED POSKYTNUTýCH NADAČNÍCH PŘÍSPěVKů V ROCE 2010

Příjemce příspěvku Název projektu Příspěvek (Kč)

Bejt Elend Krok za krokem židovským rokem, aneb praktický rádce pro celou rodinu -7 010      

Židovská obec Teplice Společenský klub ŽO Teplice – rok 2010 30 000      

Židovská obec v Ostravě Judaismus od A – Z pokračování přednášek pro rok 2010 25 000      

Městské kulturní středisko Třebíč Třebíčský židovský festival 25 000      

Muzeum Kroměřížska, příspěvková organizace Vydání sborníku příspěvků z XVI. ročníku konference Židé a Morava 20 000      

Mezinárodní křesťanské velvyslanectví Jeruzalém Staronová šance – veřejná shromáždění proti antisemitismu 30 000      

Židovská obec Děčín Židovská obec – zdroj informací o judaismu 30 000      

Společnost křesťanů a Židů Revue Společnosti křesťanů a Židů 25 000      

Židovské muzeum v Praze Nedělní dílny 30 000      

Židovská obec v Praze Vícegenerační komunitní centrum 30 000      

GARAMOND Hebrejsko-český a česko-hebrejský slovník (zpracování 4 000 hesel v průběhu 2010) 20 000      

Židovská liberální unie v ČR „Zatemněná demokracie“, celovečerní dokumentární film o současném neonacismu, neofašismu, nacionalismu a islamismu 50 000      

Živá paměť Specifické poradenství ke „Ghetto Rente a Anerkennungsleistung“ 50 000      

Ulpan Teplice Limud Ulpan Teplice 20 000      

Česká rada dětí a mládeže Mladí lidé z ČR, SRN a Izraele: Objevovat historii – rozumět současnosti – tvořit budoucnost 20 000      

Krajská knihovna Františka Bartoše Židovské památky ve Zlínském kraji 15 000      

Sion - Nová generace Dny pro Izrael 25 000      

Terezínská iniciativa Vydávání časopisu Terezínská iniciativa a jeho distribuce 50 000      

Institut Terezínské iniciativy Antisemitismus jako součást české kulturní a politické tradice 250 000      

Magen Židovské listy 25 000      

Lauderovy školy při ŽOP Výuka hebrejštiny a židovské výchovy na 1. stupni ZŠ podle výukového programu Tal Am  15 500      

Bejt Simcha MASKIL - z pokladnice myšlenek našich moudrých 30 000      

In IUSTITIA Právem proti antisemitismu 150 000      

CelKem  958 490 

V roce 2010 bylo v programu Budoucnost realizováno s naší podporou 22 projektů, část nadačního příspěvku byla vrácena. Celkem jsme poskytli 958 490 Kč.
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O projektech, které dlouhodobě podporujeme

Život v židovských obcích a vzdělávání v judaismu

Díky naší podpoře většina židovských obcí posiluje svůj komunitní život, který také prezentuje navenek. Mnoho z aktivit není určeno jen pro členy obcí, 
ale také pro zájemce z řad veřejnosti, studenty a žáky. Lidé tak mají možnost poznat židovské zvyky, tradice a kulturu.
Již řadu let pravidelně podporujeme různorodé vzdělávací a společenské aktivity v židovských obcích v Děčíně, v Teplicích a v Ostravě. Podporujeme 
oslavy svátků, kde se většinou scházejí zejména členové obcí, výstavy s židovskou tématikou, které jsou určeny pro veřejnost a také pro studenty, 
vzdělávací přednášky a semináře na různá témata, výuku hebrejštiny a další kulturní programy. Díky těmto aktivitám ožívají nejen prostory židovských 
obcí, ale také synagogy a další židovské památky.

Židovská obec v Teplicích provozuje společenský klub od roku 2004. Každý měsíc se koná minimálně jedna přednáška o judaismu, pořádají se také 
besedy pro studenty, promítání tématických filmů, výuka Tóry, výstavy a výlety. Židovská obec se svými aktivitami zaměřuje i na národnostní menšiny. 
Společně s maďarskou, slovenskou a romskou menšinou připravují již řadu let setkání národnostních menšin. 

V Židovské obci v Ostravě se spíše zaměřují na přednáškovou činnost. Témata jsou různá, v současné době běží cyklus Úvod do Kabaly. 
O toto téma je velký zájem nejenom z řad členů židovské obce, ale také ze strany veřejnosti. Přednášky a besedy se konají jednou měsíčně. 
Kromě toho připravuje židovská obec pro své členy tématické zájezdy, na nichž mají účastníci možnost se seznámit s významnými obyvateli židovského 
původu v Moravskoslezském kraji. Od roku 2007 působí v židovské obci kroužek Chaim, který zábavnou formou seznamuje děti s židovskými svátky 
a tradicemi. 

Díky moha aktivitám a snaze Židovské obce Děčín patří tamní synagoga, která se může pyšnit bohatým kulturním a společenským životem,
mezi nejvýznamnější židovské památky v Ústeckém kraji. Návštěvníci kulturních a vzdělávacích akcí se kromě jiného mohou dozvědět o historii 
synagogy a její dlouholeté rekonstrukci. Židovská obec v Děčíně se snaží navazovat kontakty se školami a přilákat studenty a učitele základních 
a středních škol. Připravuje pro ně tématické přednášky, besedy a výstavy. Zejména pro členy židovské obce připravuje oslavy židovských svátků. 
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K rozhodnému dni 1. 9. 2009 došlo k fúzi NFOH a Českou radou pro oběti nacismu 
(ČRON), nadačním fondem. K 31. 8. 2009 byla za oba nadační fondy sestavena účetní 
závěrka. Z tohoto důvodu je účetní období uváděné v této výroční zprávě 
od 1. 9. 2009 do 31. 12. 2010 a neshoduje se tedy s kalendářním rokem.

Příspěvek Fondu národního majetku (dále FNM) z roku 2000 činil 300 000 tis. Kč. 
První část finančních prostředků je investována v ČSOB Asset Management, a. s. 
Druhá část byla do dubna 2010 investována v Balancovaném fondu nadací 
u Pioneer Investments, a. s. V květnu 2010 NFOH provedl výměnu portfolia 
a tuto druhou část finančních prostředků investoval u společnosti Conseq Investment 
Management, a. s. 

Kromě prostředků z FNM získal NFOH k 1. 9. 2009 fúzí s nadačním fondem ČRON 
cenné papíry v hodnotě 3 265 tis. Kč (k 31. 12. 2010), které zůstaly i po fúzi 
v investičním portfoliu České spořitelny.

Poskytnuté nadační příspěvky v roce 2010 činily 14 997 tis. Kč a 30 % nákladů 
na správu, s ohledem na omezení správních nákladů stanovených Statutem NFOH 
a ve smyslu dodatku č. 3 ke smlouvě o použití finančních prostředků z FNM, činí 
4 499 tis. Kč. Celkové náklady NFOH na správu získáme po odečtení nákladů 
souvisejících s obchodováním s cennými papíry. Tyto správní náklady za rok 2010 
činí 2 922 tis. Kč, což je 19,5 % z udělených nadačních příspěvků. NFOH tedy splnil 
podmínky stanovené smlouvou o použití finančních prostředků z FNM. Kritérium 
stanové ve Statutu NFOH dle zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech, 
je shodné s podmínkou stanovenou smlouvou o použití finančních prostředků z 
FNM, a to že náklady na správu NFOH nesmí přesáhnout 30 % z udělených nadačních 
příspěvků. Toto kritérium bylo tedy taktéž splněno.



29 | 

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 103 818

dlouhodobý majetek celkem 103 818

krátkodobý majetek

Poskytnuté provozní zálohy 27

Pokladna 37

Ceniny 25

Účty v bankách 9 350

Náklady příštích období 1

Příjmy příštích období 158

krátkodobý majetek celkem 9 598

AKTIVA CelKem 113 416

PASIVA

Vlastní zdroje

Vlastní jmění 1

Fondy 111 690

Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 1 409

Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení -171

Vlastní zdroje celkem 112 929

cizí zdroje

Dodavatelé 21

Zaměstnanci 111

Ostatní závazky vůči zaměstnancům 3

Závazky k institucím SZ a ZP 63

Ostatní přímé daně 20

Jiné závazky 5

Dohadné účty pasivní 26

Výdaje příštích období 208

Výnosy příštích období 30

cizí zdroje celkem 487

PASIVA CelKem 113 416

ROZVAHA KE DNI 31. 12. 2010, V TIS. KČ
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rOK ČISTé VýNOSy z FNm PrOSTřeDKy NA SPráVu NADAČNí PříSPěVKy zbýVAjíCí FINANČNí PrOSTřeDKy z FNm

136 374  

2009 6 073   2 991   14 856   124 600      

2010 1 911   2 922   14 997   108 592   

VYUŽITÍ PROSTŘEDKů Z FONDU NáRODNÍHO MAJETKU, V TIS. KČ
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VýSleDeK HOSPODAřeNí (zTráTA)  - 171

VýKAZ ZISKU A ZTRáTY KE DNI 31. 12. 2010, V TIS. KČ

VýNOSy

Úroky 162

Kurzové zisky  322

Jiné ostatní výnosy 32

Tržby z prodeje cenných papírů  38 854

Výnosy z krátkodobého finančního majetku  1 371

Přijaté příspěvky (dary) 367

VýNOSy CelKem 41 108

NáKlADy

Spotřeba materiálu 103

Spotřeba energie 55

Opravy a udržování  7

Cestovné 376

Náklady na reprezentaci 31

Ostatní služby 1 003

Mzdové náklady 1 810

Zákonné sociální pojištění 526

Zákonné sociální náklady 36

Ostatní sociální náklady 9

Jiné ostatní náklady 690

Kurzové ztráty  117

Prodané cenné papíry a podíly 36 516

NáKlADy CelKem 41 279

Příloha k účetní závěrce je přílohou této výroční zprávy a je uložena v plném znění ve sbírce listin a v sídle společnosti.
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zpráVa nezáVislÉho auditora
určená správní radě a zřizovateli nadačního fondu obětem holocaustu

 
 Zpráva o ověření výroční zprávy

Ověřili jsme soulad Výroční zprávy NADAČNÍHO FONDU OBěTEM HOLOCAUSTU 
s účetní závěrkou, která je obsažena v této Výroční zprávě a kterou jsme ověřili 
a vydali k ní dne 6. 6. 2011 Zprávu nezávislého auditora, a to v následujícím znění:

„Ověřili jsme přiloženou účetní závěrku NADAČNÍHO FONDU OBěTEM 
HOLOCAUSTU, tj. Rozvahu k 31. 12. 2010, Výkaz zisku a ztráty za období 
od 1. 9. 2009 do 31. 12. 2010 a Přílohu této účetní závěrky, včetně popisu 
použitých významných účetních metod. Údaje o nadačním fondu jsou uvedeny 
na straně 1 Přílohy této účetní závěrky.

 Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku

Za sestavení účetní závěrky a věrné zobrazení předmětu účetnictví a finanční 
situace v této účetní závěrce v souladu s českými účetními předpisy odpovídá 
statutární orgán NADAČNÍHO FONDU OBěTEM HOLOCAUSTU. Součástí této 
odpovědnosti je navrhnout, zavést a zajistit vnitřní kontroly nad sestavováním 
účetní závěrky a věrným zobrazením předmětu účetnictví a finanční situace 
v této účetní závěrce tak, aby neobsahovala významné nesprávnosti způsobené 
podvodem nebo chybou, zvolit a uplatňovat vhodné účetní metody a provádět 
dané situaci přiměřené účetní odhady.
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 Odpovědnost auditora

Naší úlohou je vydat na základě provedeného 
auditu výrok k této účetní závěrce. Audit jsme 
provedli v souladu se zákonem o auditorech 
a Mezinárodními auditorskými standardy 
a souvisejícími aplikačními doložkami Komory 
auditorů České republiky. V souladu s těmito 
předpisy jsme povinni dodržovat etické normy 
a naplánovat a provést audit tak, abychom 
získali přiměřenou jistotu, že účetní závěrka 
neobsahuje významné nesprávnosti.

Audit zahrnuje provedení auditorských postupů, 
jejichž cílem je získat důkazní informace 
o částkách a skutečnostech uvedených v účetní 
závěrce. Výběr auditorských postupů závisí 
na úsudku auditora, včetně posouzení rizik, že 
účetní závěrka obsahuje významné nesprávnosti 
způsobené podvodem nebo chybou. 
Při posuzování těchto rizik auditor přihlédne 
k vnitřním kontrolám, které jsou relevantní 
pro sestavení účetní závěrky a věrné zobrazení 
předmětu účetnictví a finanční situace v této 
účetní závěrce. Cílem posouzení vnitřních 
kontrol je navrhnout vhodné auditorské 
postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřních 
kontrol. Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti 
použitých účetních metod, přiměřenosti 
účetních odhadů provedených vedením 
i posouzení celkové prezentace účetní závěrky.

Domníváme se, že získané důkazní informace 
tvoří dostatečný a vhodný základ pro vyjádření 
našeho výroku.

 Výrok auditora

Podle našeho názoru účetní závěrka podává 
věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční 
situace NADAČNÍHO FONDU OBěTEM 
HOLOCAUSTU k 31. 12. 2010 a nákladů, 
výnosů a výsledku jejího hospodaření za období 
od 1. 9. 2009 do 31. 12. 2010 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 ověření stanovisko 
o souladu Výroční zprávy s účetní závěrkou.

Ověření jsme provedli v souladu se zákonem 
o auditorech a Mezinárodními auditorskými 
standardy a souvisejícími aplikačními doložkami 
Komory auditorů České republiky. 
Tyto standardy vyžadují, aby auditor naplánoval 
a provedl ověření tak, aby získal přiměřenou 
jistotu, že informace obsažené ve výroční 
zprávě, které popisují skutečnosti, 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 k 31. 12. 2010 
ve všech významných ohledech v souladu 
s výše uvedenou účetní závěrkou.

BVM Audit s.r.o.
člen mezinárodní asociace nezávislých 
profesionálních firem 
MSI Global Alliance, Legal & Accounting Firms
Všebořická 82/2, 400 01 Ústí nad Labem 
oprávnění KAČR č. 277                                                      

Ing. Miroslava Nebuželská
oprávnění KAČR č. 2092

V Praze, dne 20. 6. 2011
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spráVní a dozorčí rada

Správní rada NFOH se sešla ke společnému jednání celkem pětkrát, vždy za účasti 
minimálně jednoho člena dozorčí rady NFOH. Několikrát hlasovala z časových 
důvodů o důležitém bodu formou per rollam.
Dozorčí rada NFOH jednala samostatně celkem pětkrát.
Členové správní a dozorčí rady se aktivně účastní aktivit NFOH, pracují bez nároku 
na honorář. 

správní rada:

předseda
 ing. michal borges 

Tajemník Židovské obce v Praze. Počátkem devadesátých 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 čtyři vnuky 
a vnučku Ester.
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čestný předseda 
 prof. ing. felix kolmer, drsc. (do 6. 6. 2010)

Studoval Elektrotechnickou fakultu Českého 
vysokého učení technického v Praze a doktorát 
na ČVUT obor fyziky - akustiky. 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, 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, v křesťansko-židovských 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 viceprezidentem Internationales 
Auschwitz Komitee, místopředsedou Českého 
osvětimského výboru, je členem představenstva 
v Bundesverband für Information und Beratung 
der NS-Verfolgten v Kolíně nad Rýnem, 
předsednictva Terezínské iniciativy, Rady 
Federace židovských obcí v ČR a členem Česko 
- německé rady ministerstev zahraničí České 
republiky a Spolkové republiky Německa.

místopředseda
 phdr. tomáš hrbek 

Absolvoval jedenáctiletou střední školu 
v Olomouci. 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 
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 
zaměstnancem Židovské obce Olomouc, 
rediguje její měsíčník Chajejnu. Je ženatý, 
má dva syny, jednoho vnuka a dvě vnučky.

členové
 ing. michal klíma 

Absolvoval ČVUT v roce 1984. Do roku 1989 
pracoval jako programátor. Od roku 1990 
do roku 1997 řídil vydavatelství Lidové noviny. 
Od roku 1998 do roku 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 generálním ředitelem 
vydavatelství Economia. Od roku 2007 
je předsedou představenstva slovenského 
vydavatelství Ecopress. Od roku 1997 je rovněž 
vicepresidentem Světové asociace novin 
a novinových vydavatelů se sídlem v Paříži 
a Darmstadtu. V roce 2003 koupil rozpadající 
se budovu bývalé synagogy v Hartmanicích na 
Šumavě, 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. 
Příležitostně přednáší v ČR i v zahraničí. 
Manželka pracuje v Národní galerii. 
Dcera studuje vysokou školu v USA 
a syn gymnázium v Praze. 
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spráVní a dozorčí rada

 prof. tomáš kosta (od 1. 6. 2010)
Pochází z Prahy. Za války prošel Terezínem, Osvětimí a Buchenwaldem, dvakrát utekl z pochodu smrti. Jeho poválečné okouzlení komunismem vzalo za své, 
když byli jeho rodiče uvězněni v rámci politických procesů 50.let. V té době Kosta pracoval jako kuchař a antikvář. Od roku 1953 působil v nakladatelské branži, 
v roce 1968 se stal šéfem tehdejšího stranického nakladatelství Svoboda. V srpnu emigroval, nejprve do Švýcarska a posléze do Německa, kde se prosadil jako 
nakladatel a stal se vlivným aktérem na německé politické scéně; především se angažoval ve prospěch německé sociální demokracie. Mezi jeho blízké přátele 
patří spisovatelé Günther Grass a Heinrich Böll nebo politici Willy Brandt a Johannes Rau. Od roku 1990 žije střídavě v Praze a ve Frankfurtu nad Mohanem. 
V Čechách vydával Zemské noviny a Slovo. Jako poradce pro německy mluvící země pracoval pro premiéry Špidlu, Grosse, Paroubka, Fischera. Působí jako 
poradce ministra zahraničních věcí Schwarzenberga. Je členem českého PEN klubu. V roce 2002 obdržel od prezidenta Havla státní vyznamenání medaile 
Za zásluhy (2. stupně). V roce 2009  byl jedním z klíčových účastníků Konference K osudu majetku obětí holocaustu. 

 ing. zdeněk novák (do 6. 6. 2010)
Vrchní ředitel sekce Ministerstva kultury ČR. Absolvent Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně, postgraduálního kurzu Památková péče na Fakultě 
architektury Českého vysokého učení technického v Praze. Odborník v oblasti 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 
vnímání a řešení otázek spojených s ochranou kulturního i přírodního dědictví. Působil jako odborný pracovník Památkového ústavu v Brně, později jako jeho 
ředitel, v letech 1995 – 2006 byl náměstkem ministra kultury, později generálním ředitelem Národního památkového ústavu a ředitelem Matana, a.s.

 phdr. taťjana pelíšková 
Vystudovala filozofickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, kombinaci 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 Židovskou obec Brno 
ve Federaci židovských obcí v ČR. Je vdaná a má dva dospělé syny.

 mgr. michal sedláček 
1. náměstek ministra pro evropské záležitosti, do února 2009 působil jako náměstek ministra práce a sociálních věcí. Absolvoval Fakultu žurnalistiky Karlovy 
univerzity v Praze, navštěvoval další kurzy a přednášky na univerzitách v České republice, Německu a USA. Zastupoval studenty v letech 1989 a 1990. 
Byl poslancem České národní rady, poradcem ministra zahraničních věcí, politickým radou a vedoucím politické sekce na Velvyslanectví ČR ve Washingtonu 
nezávislým konzultantem, ředitelem odboru Koordinace evropských politik na Úřadu vlády ČR. Je také novinářem a filmovým režisérem. Je ženatý, má dva syny.
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 mgr. jan Šícha (do 31. 5. 2010)

 judr. dagmar  tyšerová 
Právnička v majetkoprávním odboru 
Ministerstva financí ČR. Absolvovala právnickou 
fakultu na Univerzitě Karlově. Byla právničkou 
v devizovém odboru Správy pro věci majetkové 
a devizové. V letech 1991–2008 pracovala 
na ministerstvu financí jako vedoucí oddělení 
mimosoudních rehabilitací, se specializací 
na restituce. Od roku 2000 pracuje ve zvláštní 
rozkladové komisi ministerstva financí pro 
oblast privatizace. Od roku 2010 je vedoucí 
oddělení Schvalování dispozic se státním 
majetkem. Je lektorkou v oblasti nakládání 
a hospodaření s majetkem státu. 
S NFOH spolupracuje externě od roku 2004, 
od roku 2008 je členkou správní rady.  

  

dozorčí rada:

předseda                     
 judr. jaroslav niklas

Absolvent právnické fakulty UK 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, 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 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 průmyslovou školu 
chemickou, dále Institut Ministerstva průmyslu 
se zaměřením na řízení a ekonomiku průmyslu. 
Od roku 1990 pracuje v řídících 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 Federace židovských obcí 
v ČR, místopředsedou Nadace Leo Baecka 
– Terezín, místopředsedou představenstva 
Židovské obce Teplice. Lektor MŠMT v oblasti 
výuky o holocaustu.

 jiří süss 
Vystudoval Střední ekonomickou školu 
s maturitou, obor všeobecná ekonomika, 
v pracovním procesu potom celní řízení 
a trenérskou školu zaměřenou na basketbal. 
V současné době je OSVČ.
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zaměstnanci 

 mgr. marta malá
 ředitelka 
Absolventka judaistiky na Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy, v roce 2011 
bude obhajovat v Ústavu židovských studií při HTF UK svou disertační práci 
Judaismus v ghettu Terezín. Je členkou Historické skupiny Osvětim sdružující 
přeživší a pozůstalé vyhlazovacího tábora Auschwitz-Birkenau. Vyučuje v nedělní 
židovské škole a lektoruje sváteční dílny.
V NFOH pracuje od roku 2002, od roku 2006 je ředitelkou. 

 bc. andrea fictumová
 koordinátorka programů Péče, Připomínka, Budoucnost
V roce 2004 úspěšně zakončila tříleté studium oboru sociální a kulturní 
antropologie na filozofické fakultě Západočeské univerzity v Plzni. Je členkou 
volnočasového občanského sdružení Duha - Tangram, které se zaměřuje na 
integraci zdravotně, mentálně a sociálně handicapovaných mladých lidí. 
Má dva syny.
V NFOH pracuje sedmým rokem. 
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 ing. kateřina Vintrová
 finanční manažerka
V červnu 2010 absolvovala na Vysoké škole ekonomické v Praze, 
obor Účetnictví a finanční řízení  podniku. V roce 2007 krátce působila 
ve společnosti International Masters Publishers v úseku účtárny. Od června 
2007 do prosince 2010 pracovala v NFOH. 

 bc. michaela Vintrová
 administrativní pracovnice
Studentka 3. ročníku Vysoké školy ekonomické v Praze, obor Podniková 
ekonomie a management. Od roku 2006 pomáhala NFOH jako dobrovolnice, 
od září 2009 pracuje v NFOH jako administrativní pracovnice, od ledna 2011 
jako finanční manažerka.

 mgr. tereza Váňová
 odborná pracovnice
Absolventka oboru hebraistika a judaistka na Univerzitě v Oxfordu. 
Před svým příchodem do NFOH pracovala v Lauderových školách v Praze 
jako učitelka hebrejštiny a židovské výchovy. V NFOH působí od roku 2010 
a zároveň se věnuje své dceři Johance, se kterou je na mateřské dovolené. 

děkujeme našim dobrovolníkům za pomoc při organizaci našich akcí!

 barbora bednářová 

 jana maláková

 jan polouček

 matěj Šaman

 michal Šlehovr
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naŠi dárci

srdečně děkujeme za podporu všem našim dárcům!

Děkujeme také účastníkům benefičního koncertu a dárcům,
kteří si přejí zůstat v anonymitě.
 
S radostí uvítáme nové dárce, připojte se i vy a pomozte zmírnit křivdy minulosti
a podpořte společně s námi budoucnost!

 Veřejná sbírka nfoh pro podporu programů péče, připomínka, obnova a budoucnost

UniCredit Bank, 502-2685554004/2700
BIC: BACX CZ PP, BAN: CZ73 2700 0005 022685554004
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PŘEHLED PŘIJATýCH DARů 

DárCe ČáSTKA V KČ POužITí

Jana Konvalinová 3 600 Vzdělávací zájezdy českých škol do Památníku Terezín

Marcel Levin 4 818,74 Vzdělávací zájezdy českých škol do Památníku Terezín

Helena Čulíková 400 Vzdělávací zájezdy českých škol do Památníku Terezín

Tomáš Büchler 3 000 Důstojné stáří pro přeživší holocaust – Agentura domácí péče JAS

DT-Consulting, a.s. 50 000 Terénní sociální péče o potřebné klienty Židovské obce Liberec 2011; ADP „TIKVAH“ 
pečovatelská služba pro seniory, se zvláštním zřetelem k potřebám přeživších holocaust; Domov sociální péče Hagibor

David Fábry 1 000 Vzdělávací zájezdy českých škol do Památníku Terezín

Daniela Hromádková 400 Vzdělávací zájezdy českých škol do Památníku Terezín

Pavel Bílek 1 500 Vzdělávací zájezdy českých škol do Památníku Terezín

Výbor pro odškodnění romského holocaustu 600 Vzdělávací zájezdy českých škol do Památníku Terezín

Tomáš Büchler 3 000 bude použito v 11. grantovém kole

Sdružení Respekt a tolerance 600 bude použito v 11. grantovém kole

Výnos z koncertu 35 100 bude použito v 11. grantovém kole

Pokladnička 568 bude použito v 11. grantovém kole

Michal Dostál 10 000 bude použito v 11. grantovém kole

Pavel Bílek 4 010 bude použito v 11. grantovém kole

CelKem  118 596,74

DárCe ČáSTKA V KČ POužITí

Martin Jelínek 8 000 provoz NFOH

Jiří Fictum 10 000 provoz NFOH

Conseq Investment Management, a. s. 15 000 Benefiční koncert 2010

FŽO 5 000 Benefiční koncert 2010

DT-Consulting, a.s. 316 000 Cesta přeživších do Izraele

Velvyslanectví státu Izrael 5 000 Benefiční koncert 2010 

Michal Borges 4 250 provoz NFOH

Michal Klíma 4 250 provoz NFOH

Conseq Investment Management, a. s. 30 000 bude použito na Jom ha-šoa v roce 2011

CelKem  397 500

Přehled přijatých darů do veřejné sbírky v roce 2010

Přehled přijatých darů v roce 2010

41 | 



14 |  
základní data 

název: Nadační fond obětem holocaustu

sídlo: Maiselova 18, 110 00  Praha 1, Česká republika
kontaktní adresa (kancelář): Legerova 22/1854, 120 00  Praha 2, Česká republika 
telefon: (+420) 224 261 615, 224 261 573
fax: (+420) 224 262 563
e-mail: info@fondholocaust.cz

internetové stránky: www.fondholocaust.cz

bankovní účet veřejné sbírky
UniCredit Bank
502-2685554004/2700, BIC: BACX CZ PP, BAN: CZ7327000005022685554004

ič: 26189381

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