Výroční zprávu doplňují portréty přeživších holocaust, které zvěčnil fotograf
Jindřich Buxbaum během vzpomínkového setkání u příležitosti Dne památky
obětem holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti v Senátu PČR.
Pamětníci pro nás také sepsali svá poselství.
Nezapomínejme.
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Hana Hnátová, rozená Lustigová
ghetto Terezín, tábory Auschwitz-Birkenau, Freiberg a Mauthausen
„V nejhorších chvílích mi pomáhala tatínkova víra, že válku vyhraje dobro, i když on sám
skončil v plynu, nikdy jsem nepřestala v jeho optimismus věřit. Dožila jsem se dnešních
dní díky rodině a také díky společnosti lidí, se kterými mne pojí válečné vzpomínky.
Po odchodu mladšího bratra Arnošta jsem převzala štafetu vyprávění. Posluchači jsou
pozorní a hodně se ptají. Přeji mladé generaci, aby nikdy nemusela poznat krutosti, které
jsme prožili my. Je třeba se o to přičinit, je to na nich.“

Jana Dubová
ghetto Terezín, tábory Auschwitz-Birkenau, Merzdorf, kde se dočkala osvobození
„Už nás není moc, kteří se dožili tak vysokého věku, naše řady prořídly. Pokud jsme ještě
tady, je dobře, že mladé generaci vyprávíme, jaké krutosti byly páchány na lidech jen
proto, že se narodili do židovských rodin.
Svět ani nyní není právě ideální, je příliš málo tolerance mezi lidmi. Ale i přesto je život
úžasný dar! Važte si toho, chraňte přírodu a vše, co nás obohacuje na této naší krásné
Zemi. Nedovolte nikomu, aby svou nenávistí znovu ohrozil štěstí nové mladé generace…“

Eva Pokorná, rozená Singerová
tábory Auschwitz-Birkenau a Poříčí u Trutnova
„Náhoda mi pomohla přežít. Přestože jsem přišla o celou svou rodinu, mám
optimistickou povahu. Mám šťastnou rodinu, dceru, 3 vnoučata a 6 pravnoučat.
Kolem sebe mám samé dobré lidi, věřím, že budoucnost nemůže být špatná.“

Toman Brod
ghetto Terezín, Osvětim a Gross Rosen
během války a okupace zahynula jeho matka a bratr, otec zemřel již dříve
„My nemůžeme zabránit hromadným zločinům, vraždám, ba ani genocidám. Zanikne-li demokratický stát, přestane-li platit právo a zákon, zhroutí-li
se dosavadní mravní normy, pak násilník, jenž by se ujal vlády, mohl by všechny, kdož se staví proti danému etniku, náboženství a nastolenému
režimu, prohlásit za úhlavní nepřátele, které je nutno všemi prostředky i způsoby zlikvidovat. Tu pak též imanentní zlo, jež v té či oné míře je
přítomno v každém člověku, by nabylo vrchu a rozpoutalo katastrofu. My sice nemůžeme zastavit Zlo, kdyby se chystalo zavládnout, ale přesto
bychom, dokavad je čas, mohli alespoň cosi učinit, jít svým příkladem ostatním. Za žádných okolností totiž nesmíme přijmout praxi kolektivní viny
a kolektivního trestu. Musíme rozlišovat vždy a všude ve svém okolí pouze lidi slušné a neslušné, spravedlivé a nespravedlivé, vinné a nevinné, dobré
a špatné. Tím bychom snad mohli v rámci svých sil a možností přispět ke vzniku civilizovaného, demokratického, humanitního prostředí.“

Jaroslav Poskočil
od transportu uchráněn díky svému tatínkovi,
který se odmítl s jeho maminkou rozvést
„Jsem šťastný, že žiji, když si uvědomím, jaký těžký život jsme žili, kdy to bylo, buď život,
nebo smrt. A zvítězil život. Po celý život je pro mě židovství důležité a provází mě. Mám
šťastnou rodinu, 2 dcery, 7 vnoučat a 4 pravnoučata. Buďte šťastní. Život je největší dar.“

Dora Pešková, rozená Steinová
ghetto Terezín, tábory Auschwitz-Birkenau, Hamburk, Bergen-Belsen
„Často jsem přednášela studentům, chtěla jsem jim dát příklad. Chtěla jsem, aby se
poučili a nedali se nalákat. Je na nich, aby se to neopakovalo, aby přemýšleli a nevěřili
populistickým slibům. Hitler přišel k moci v době bídy a dal lidem práci. Vůbec se mi teď
nelíbí, jak se věci vyvíjejí, jaká situace panuje, mám strach, aby se doba nevrátila.“

Jiří Fišer
ghetto Terezín a Auschwitz-Birkenau
„Demokratické síly nesmí již nikdy dopustit, aby naše děti zažily ještě někdy takové
hrůzy, strach a nejistotu z pseudolékařských pokusů na dvojčatech jako já a můj
bratr v KT v Osvětimi. Přál bych si, aby se již nikdy neopakovaly hrůzy nacismu
a koncentračních táborů. Proto Vás všechny prosím, abyste nemlčeli a už v zárodku
odhalovali všechny projevy intolerance, antisemitismu, rasismu a omezování lidské
svobody, nejen v naší zemi, ale všude na světě.“

Jan Spira
od transportu uchráněn díky své německé mamince,
která se nerozvedla s jeho židovským tatínkem
„Nečiň druhým, co nechceš, aby oni činili tobě.“

Pavel Jelínek
útěk z Liberce v roce 1938, během války se s bratrem a maminkou ukrývali
u příbuzných, na různých místech, předvolání do transportu dostal 27. dubna 1945,
ale již neodjel
„Celý svět se vším je velmi úzký most, a to, na čem záleží, je vůbec se nebát.“

Jiří Munk
ghetto Terezín
většina příbuzných včetně jeho otce zahynula
„Doufám, že se lidstvo již dostatečně poučilo a že se něčeho podobného nedožijí ani naši
potomci, alespoň v Evropě. Přeji všem lidem dobré vůle, aby nemuseli znovu prožívat to,
co my, a aby se o holocaustu dovídali jen od pamětníků a z literatury.“

Jana Urbanová, rozená Klačerová
ghetto Terezín
„Vlastně jsem dětství neprožil,
ve válce není dětí ani dospělých,
jsou jenom trpící.“
(z básně Vlastně, severočeského básníka a malíře Horymíra Zelenky)

Úvodní slovo předsedy správní rady

N

adační fond obětem holocaustu (NFOH) vznikl v roce 2000. Postupem času se stal
nezastupitelnou organizací při financování péče o oběti nacistické rasové perzekuce
a také při obnově židovských památek. Při čtení výroční zprávy si můžete udělat představu
o tom, jak je činnost NFOH rozsáhlá. Obvykle se neziskové organizace zaměřují jen na
jednu oblast. Náš nadační fond však podporuje projekty sociální, kulturní, vzdělávací,
stavební i jiné.
Činnost fondu není zaměřena jen do minulosti. Snažíme se také přispívat k boji
s xenofobií a podporovat výchovu k toleranci. Bohužel tento aspekt činnosti NFOH je
vzhledem k vývoji u nás i jinde v Evropě stále důležitější.
V naší výroční zprávě naleznete svědectví o desítkách projektů, které NFOH podpořil.
Nebylo by to možné bez prostředků od sponzorů a donátorů, jejichž seznam naše výroční
zpráva rovněž obsahuje. Specifické místo ve financování NFOH a tím i pomoci, kterou
poskytujeme, ovšem hraje Česká republika. Samotný vznik fondu vychází z uvědomění,
že stát hospodaří s majetkem zavražděných židovských spoluobčanů, z nichž mnozí byli
podnikatelé, kteří zakládali československý průmysl. Z prostředků, které stát poskytl,
se podařilo zachránit alespoň část památek, které by bez této pomoci již dávno zanikly.
Rozdělování prostředků probíhalo na základě transparentních výběrových řízení za účasti
odborníků. Jsme přesvědčeni, že financování prostřednictvím NFOH ve všech oblastech,
kde NFOH působí, je nejen nejkvalifikovanějším, ale i nejekonomičtějším řešením.
Všem donátorům i politikům, kteří se v minulosti zasloužili o vznik a financování
NFOH, náleží náš dík. Věříme, že fond bude moci ve své činnosti v plném rozsahu pokračovat i v dalších letech.

— Michal Klíma —
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Poslání a činnost
Zmírňujeme křivdy minulosti,
podporujeme budoucnost

N

adační fond obětem holocaustu byl
založen Federací židovských obcí v ČR
dne 31. července 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 restituční 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.
Od roku 2002 finančně podporujeme
projekty v programech:
Péče sociální, zdravotní a psychologická
péče o přeživší 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 od roku 2013 také
v podprogramu
Naše Budoucnost projekty pro židovské
rodiny s dětmi.
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Podporu projektů doplňujeme organizováním našich vlastních aktivit, zejména
pořádáním odborných seminářů pro sociální
pracovníky, pečovatele a psychology židovských organizací, dále semináře pro židovské
učitele, lektory a komunitní pracovníky.
Zaměřujeme se také na komunitní rozvoj,
připravujeme kavárny a oslavu chanuky
ve veřejném prostoru. Jednotlivé projekty
prezentujeme v 9. kapitole.
V prosinci 2014 jsme podepsali s Ministerstvem kultury ČR smlouvu o dlouhodobé
spolupráci, díky které po dobu 5 let každoročně
získáváme při splnění podmínek dotaci ve
výši 20 milionů Kč.
O činnosti pravidelně informujeme na našich
internetových stránkách www.fondholocaust.cz
a na našem facebookovém profilu.
Jsme členem Asociace nadačních fondů
při Fóru dárců (www.donorsforum.cz/asociace-nadacnich-fondu) a Internationales
Auschwitz Komitee (www.auschwitz.info)
Chcete se podílet na naší činnosti?
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.

Grantové programy
Péče, Připomínka, Obnova, Budoucnost a Naše Budoucnost

N

adační 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 prospěšné 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 programů
na 11 měsíců.
Přednostně podporujeme projekty s vícezdrojovým 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
elektronické grantové databáze Grantys na
internetové stránce: https://nfoh-granty.cz/.
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 zveřejňujeme na internetových stránkách NFOH a všichni žada-

telé jsou o výsledku
řízení písemně
V roce 2017
vyrozuměni.
bylo realizováno
S úspěšnými
s naší podporou
žadateli uzavía z dotace MK
ráme smlouvu
ČR celkem
o nadačním pří117 projektů
spěvku 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 případě 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
prostředků a získaných darů.
Správní rada NFOH vybrala dne 27.
listopadu 2017 celkem 125 projektů,
které podpoříme v roce 2018 částkou
21,5 milionů Kč.
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Program Péče

J

iž šestnáctým rokem prioritně podporujeme projekty, díky kterým je zajištěna profesionální sociální, zdravotní a psychologická péče o přeživší holocaust a jejich rodiny.
Prostřednictvím profesionálů se snažíme o zkvalitnění jejich života
a zajištění co nejlepší péče v jejich stáří. Neopomíjíme také péči
o potřebné z druhé generace po holocaustu. 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.
Aktivně spolupracujeme s Federací židovských obcí, která koordinuje
financování péče z Claims Conference v ČR. Celkově podporujeme péči o 350 klientů.

Přeživším
je zajištěna
potřebná
péče

Přehled poskytnutých nadačních příspěvků v roce 2017
V roce 2017 jsme vyplatili nadační příspěvky ve výši 4 515 000 Kč a bylo realizováno
15 projektů. Částka 15 000 Kč byla vyplacena projektu z předešlého roku.
Příjemce příspěvku

Název projektu

Betanie – křesťanská pomoc
Cesta domů
Domov Sue Ryder
Rafael Institut
Židovská obec Brno
Židovská obec Děčín
Židovská obec Karlovy Vary
Židovská obec Liberec
Židovská obec Olomouc
Židovská obec Teplice
Židovská obec v Ostravě
Židovská obec v Praze
Židovská obec v Praze

Rezidenční péče pro přeživší holocaust
Hospicové a odlehčovací služby Cesty domů
Služba osobní asistence obětem holocaustu
Psychoterapeutická podpora klientů z rodin po holocaustu
Péče o přeživší holocaust III
Podpora sociálních služeb členům Židovské obce Děčín
Poskytování sociální služby členům Židovské obce Karlovy Vary
Terénní služby potřebným klientům 2017
Sociální aktivizace první a druhé generace Židovské obce Olomouc V
Poradna pro seniory
Agentura domácí péče Tikvah – pečovatelská služba
Domov sociální péče Hagibor
Komplexní domácí péče Ezra – sociální a zdravotní péče se zvláštním
zřetelem k potřebám přeživších holocaust
Sociální služby pro přeživší holocaust
Odborné sociální poradenství „Ghettorente“

Židovská obec v Praze
Živá paměť

Příspěvek (Kč)

Platba v roce 2017 projektu z předešlého grantového kola
Cesta domů
Hospicové a odlehčovací služby Cesty domů
CELKEM

18

280 000
30 000
16 000
180 000
650 000
130 000
150 000
150 000
130 000
130 000
600 000
1 100 000
580 000
350 000
24 000

15 000
4 515 000

Přehled vybraných projektů pro podporu v roce 2018
Pro příští rok správní rada rozhodla o podpoře 16 projektů, které budou podpořeny
souhrnnou částkou 4 000 000 Kč. Program financujeme z vlastních prostředků a ze
získaných darů.
Příjemce příspěvku
Betanie – křesťanská pomoc
Cesta domů
Domov Sue Ryder
Rafael Institut
Židovská obec Brno
Židovská obec Děčín
Židovská obec Karlovy Vary
Židovská obec Liberec
Židovská obec Olomouc
Židovská obec Plzeň
Židovská obec Teplice
Židovská obec v Ostravě
Židovská obec v Praze
Židovská obec v Praze
Židovská obec v Praze
Živá paměť

Název projektu
Rezidenční péče pro přeživší holocaust
Hospicové a odlehčovací služby Cesty domů
Služba osobní asistence obětem holocaustu
Psychoterapeutická podpora klientů z rodin po holocaustu
JAS terénní pečovatelská služba
Podpora sociálních služeb členům Židovské obce Děčín
Poskytování sociální služby členům Židovské obce Karlovy Vary
Terénní služby klientům Židovské obce Liberec 2018
Sociální aktivizace první a druhé generace Židovské obce Olomouc VI
Podpora druhé generace
Sociální program Židovské obce Teplice
Agentura domácí péče Tikvah – pečovatelská služba
Domov sociální péče Hagibor
Komplexní domácí péče Ezra – sociální a zdravotní péče se zvláštním
zřetelem k potřebám přeživších holocaust
Sociální služby pro přeživší holocaust
Odborné sociální poradenství „Ghettorente“
CELKEM

Příspěvek (Kč)
200 000
20 000
10 000
150 000
600 000
120 000
140 000
130 000
120 000
30 000
150 000
600 000
960 000
470 000
280 000
20 000
4 000 000
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Program Připomínka

aši podporu směřujeme k projektům důstojné připomínky
židovských i romských obětí holocaustu. Zaměřujeme se
na vzdělávání mladých lidí a zejména podporujeme odborně
Připomínáme
vedené aktivity, do kterých jsou zapojeni pamětníci šoa.
židovské
Financujeme vzpomínkové akce a pietní akty, výstavy, tei romské oběti
matické přednášky, workshopy, výzkumné práce či vydávání
knih a publikací.
holocaustu
Přehled poskytnutých nadačních příspěvků v roce 2017
V roce 2017 jsme v programu Připomínka z dotace MK ČR financovali
39 projektů částkou 2 875 542 Kč.
Příjemce příspěvku

Název projektu

ArtWay
Inscenování dramatizace novely Arnošta Lustiga – Nemilovaná
Česká unie židovské mládeže Setkávání romské a židovské mládeže
Historický ústav AV ČR
Šoa versus Rezistence, Rezistence versus Šoa. Odboj a boj
československých Židů v letech druhé světové války
Institut Terezínské iniciativy Databáze obětí na holocaust.cz
Institut Terezínské iniciativy Jom ha-šoa – Den vzpomínání na oběti holocaustu 2017
Institut Terezínské iniciativy Školákem ve válečných letech – premiéra výstavy
KreBul
Vzpomínka pro lidskost 2017
Lauderova MŠ, ZŠ a gymná Dorot
zium při Židovské obci v Praze
Masarykova univerzita
Holocaust survivors – druhá část
Mezinárodní křesťanské
Připomínáme hrdinství Vrby a Wetzlera
velvyslanectví Jeruzalém
Muzejní spolek Dobříšska
Historie Židů v Čechách a na Moravě
Muzeum romské kultury
Kolokvium k tématu tzv. cikánského tábora v Letech u Písku
a návštěva kulturní památky Lety u Písku
Muzeum romské kultury
Pietní akt na místě bývalého tzv. cikánského tábora v Hodoníně
u Kunštátu
Městská knihovna Kolín
Děti hledaly děti. Osudy židovských dětí na Kolínsku za holocaustu
Nakladatelství P3K
Gruenbaum
oPŘISe
Pamětní deska obětem holocaustu a zviditelnění tématu holocaustu
v obci Přistoupim
Práh
Knižní publikace Ireniny Děti
Romano džaniben
Dějiny Romů ve výuce 2017
Sdružení osvobozených poli- Putovní výstava Místa utrpení, smrti a hrdinství
tických vězňů a pozůstalých
Spolek na obnovu židovských Výstava o historii Židů na Perucku
památek na Perucku
Společnost pro jazyky
Dějiny Židů v Kutné Hoře
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Příspěvek (Kč)
36 472
4 049
60 000
150 000
59 600
50 000
36 000
19 300
80 000
20 000
30 000
40 000
24 000
50 000
60 000
40 000
80 000
30 000
50 121
40 000
25 000

Příjemce příspěvku
Středočeské muzeum
v Roztokách u Prahy
Terezínská iniciativa – Mezinárodní terezínské sdružení
Unijazz, pobočný spolek
v Brně
Unijazz, pobočný spolek
v Brně
Výbor pro odškodnění romského holocaustu v ČR
Ústav pro studium
totalitních režimů
Ústav pro studium
totalitních režimů
Židovská obec Děčín
Židovská obec Olomouc
Židovská obec Olomouc
Židovská obec Plzeň
Židovská obec Teplice
Židovská obec v Ostravě
Židovská obec v Praze
Židovské muzeum v Praze
Židovské muzeum v Praze
Židovské muzeum v Praze
Živá paměť

Název projektu
Příběhy Tichého údolí

Příspěvek (Kč)
25 000

Boj proti antisemitismu v českých školách

550 000

Odpoledne v židovském ghettu II

40 000

Osobnosti české kultury v kontextu holokaustu II

25 000

Pietní akt Lety 2017

21 000

Vydání knihy Židé v Gulagu – vzpomínky čs. Židů na internaci
v sovětských pracovních táborech
Zpracování unikátních životních osudů z odtajněného fondu tzv.
„Židovské spisy“ z archivu Bezpečnostní služby Ukrajiny ve Lvově
Publikace k 110. výročí děčínské synagogy
Digitální databáze obyvatel židovského původu v Olomouci
Olomoucká synagoga (1897–1939)
2017 – Připomínka lednových transportů
Stolpersteine – Kameny zmizelých v Teplicích – pokládka 30 nových
kamenů
Historie židovského národa se zvláštním zřetelem na období
a důsledky šoa
Slavnostní koncert k Mezinárodnímu dni památky obětí holocaustu
a předcházení zločinům proti lidskosti
Transformace Pinkasovy synagogy
Vzdělávání v Židovském muzeu v Praze
Židovská paměť ve 20. století
Zmizelí Romové a Romové dnes – Romský holocaust, jeho stopy
v poválečném Československu a život Romů v České republice
CELKEM

60 000
100 000
40 000
40 000
50 000
20 000
70 000
40 000
20 000
350 000
300 000
100 000
40 000
2 875 542

Přehled vybraných projektů pro podporu v roce 2018
Na rok 2018 správní rada vybrala 43 projektů, kterým budou poskytnuty nadační příspěvky v celkové výši 3 000 000 Kč. Program je zcela financován dotací MK ČR.
Příjemce příspěvku
ArtWay
Centrum Franze Kafky
Cesta tam a zase zpátky
Historický ústav AV ČR
Institut dokumentárního
filmu
Institut Terezínské iniciativy

Název projektu

Příspěvek (Kč)

Arnošt Lustig: Nemilovaná v Terezíně
Ottla
Fotíme výhradně árijské děti
Šoa versus Rezistence, Rezistence versus Šoa. Odboj a boj
československých Židů v letech druhé světové války II
Projekce a diskuze po filmu Díra v hlavě

35 000
30 000
30 000
70 000

Nechte mě být, jaká jsem. Životní příběh Anne Frankové

100 000

70 000
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Příjemce příspěvku
Institut Terezínské iniciativy
Institut Terezínské iniciativy
Irene
Klub vojenské historie 276th
Sqdn. (reenacted) RAF
Lauderova MŠ, ZŠ a gymná
zium při Židovské obci v Praze
Machart
Muzejní spolek Dobříšska
Muzeum romské kultury

Název projektu
Terezínské album na holocaust.cz
Veřejné čtení jmen obětí holocaustu – Jom ha-šoa 2018
Vydání překladu knihy Helen Epstein
Trhovokameničtí židé a příslušníci RAF – publikace
Dorot

Berounsko a jeho Židé
Děvčata z pokoje 28 – putovní výstava
Pietní akty na místech bývalých tzv. cikánských táborů v Letech
u Písku a v Hodoníně u Kunštátu
Město Říčany
Říčanské kameny zmizelých
Opera studio Praha
Představení „Anne, beze strachu hledět na nebe“
Opera studio Praha
„Anne, beze strachu hledět na nebe“, představení pro školy s diskusí
Orchestr Šarbilach
Šarbilach a CD Střípky naděje
Památník Hartmanice
Kulturní a vzdělávací program Horské synagogy v Hartmanicích
Památník Terezín
Web Školákem ve válečných letech
Pop Academy
Hudba na hranici života
Pražské jaro
Koncert k 70. výročí vzniku Státu Izrael
Rašelina – kulturní spolek
Kino Synagoga
Romano džaniben
Krajinou příběhů romské historie
Sdružení osvobozených poli- Putovní výstava „Místa utrpení, smrti a hrdinství“
tických vězňů a pozůstalých
Spolek přátel SVČ Mozaika
Holocaust a předsudky
Spolek židovských odbojářů Podpora tradic židovského odboje
a vojáků
Synagoga Klatovy
Pamětní deska Karla Fleischmanna 1897–1944
Terezínská iniciativa – Mezi- Boj proti antisemitismu v českých školách
národní terezínské sdružení
Tělocvičná jednota Sokol
Rozpravy II
Jihlava
Univerzita Karlova,
Příprava podkladů pro monografii o životě a díle českého židovského
Filozofická fakulta
spisovatele Jiřího Weila (1900–1959)
Pietní akt – Lety 2018
Výbor pro odškodnění
romského holocaustu
v České republice
Ústav pro studium
Zpracování unikátních životních osudů z odtajněného fondu tzv.
totalitních režimů
Židovské spisy z archivu Bezpečnostní služby Ukrajiny ve Lvově II
Ústav rozvoje
Křišťálová noc
mezigeneračních vztahů
Židovská obec Olomouc
Digitální databáze obyvatel židovského původu v Olomouci
Židovská obec Plzeň
2018 – Připomínka lednových transportů
Židovská obec Teplice
Připomínka 80 let od vypálení synagogy v městech Chomutov
a Kadaň, odhalení pamětní desky
Židovská obec v Ostravě
Připomínka zmizelé kultury na Ostravsku
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Příspěvek (Kč)
150 000
80 000
50 000
40 000
25 000
40 000
20 000
40 000
40 000
50 000
20 000
30 000
73 000
40 000
50 000
50 000
40 000
40 000
50 000
13 000
7 000
20 000
600 000
20 000
15 000
20 000
120 000
100 000
40 000
47 000
35 000
60 000

Příjemce příspěvku
Židovská obec v Praze
Židovské muzeum v Praze
Židovské muzeum v Praze
Židovské muzeum v Praze
Živá paměť

Název projektu
Slavnostní koncert k Mezinárodnímu dni památky obětí holocaustu
a předcházení zločinům proti lidskosti
Transformace Španělské synagogy
Vzdělávání v Židovském muzeu v Praze 2018
Židovská paměť ve 20. století – 2018
Zmizelí Romové a Romové dnes – Romský holocaust, jeho stopy
v poválečném Československu a život Romů v České republice
CELKEM

Příspěvek (Kč)
20 000
150 000
350 000
80 000
40 000
3 000 000
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P

Program Obnova

odporujeme 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 architektonických 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.

Pečujeme
o kulturní
dědictví
předků

Přehled poskytnutých nadačních příspěvků v roce 2017
V roce 2017 jsme dotací MK ČR financovali 19 projektů v souhrnné výši 12 987 994 Kč.
Příjemce příspěvku
Archeos
Česká unie židovské mládeže
Federace židovských obcí
v České republice

Název projektu

Dokumentace části židovského hřbitova v Boskovicích
Úklid židovského hřbitova v Lomničce u Plesné
Dlouhodobý projekt postupné rekonstrukce, obnovy a zachování
židovských památek na území ČR, které jsou v majetku Federace
židovských obcí
Spolek na obnovu židovských Odborná obnova hrobů a náhrobků na židovském hřbitově u Hřivčic 2
památek na Perucku
Tamus – tachovský archivnic- Revitalizace židovského hřbitova Měcholupy
ký a muzejnický spolek
Tamus – tachovský archivnic- Revitalizace židovského hřbitova Podbořany
ký a muzejnický spolek
Židovská obec Brno
2. etapa opravy střešního pláště obřadní síně židovského hřbitova
v Mikulově
Židovská obec Brno
3. etapa restaurování Kuffnerovy hrobky na židovském hřbitově
v Břeclavi
Židovská obec Děčín
Obnovení původní výmalby vstupní haly synagogy
Židovská obec Karlovy Vary Rekonstrukce náhrobků na židovském hřbitově v Karlových Varech
Židovská obec Liberec
Obnova hřbitova 2017
Židovská obec Olomouc
Údržba a opravy na židovském hřbitově v Olomouci
Židovská obec Teplice
Obnova hřbitova v Širokých Třebčicích, Drahonicích u Lub, Letově,
Podbořanském Rohozci a Čeradicích
Židovská obec Teplice
Obnova židovského hřbitova v Mašťově – 2017
Židovská obec Teplice
Postavení 15 spadlých náhrobků na židovském hřbitově v Teplicích
Židovská obec v Ostravě
Židovské kulturní dědictví v Moravskoslezském kraji
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Příspěvek (Kč)
160 000
7 994
7 750 000
90 000
30 000
30 000
200 000
300 000
150 000
150 000
70 000
64 000
200 000
50 000
90 000
120 000

Příjemce příspěvku
Židovská obec v Praze
Židovská obec v Praze
Židovské muzeum v Praze

Název projektu
Rekonstrukce, obnova a zachování židovských památek ve vlastnictví
Židovské obce v Praze
Restaurování vybraných náhrobků na Starém židovském hřbitově
na Žižkově
Restaurování tumby Josepha Solomo Delmediga
CELKEM

Příspěvek (Kč)
3 421 200
40 000
64 800
12 987 994

Přehled vybraných projektů pro podporu v roce 2018
Pro příští rok správní rada vybrala celkem 18 projektů, které budou podpořeny celkovou
částkou 13 000 000 Kč. Program je zcela financován dotací MK ČR.
Příjemce příspěvku

Název projektu

Česká unie židovské mládeže Úklid židovského hřbitova v České Lípě
Federace židovských obcí
Dlouhodobý projekt postupné rekonstrukce, obnovy a zachování
v České republice
židovských památek na území ČR, které jsou v majetku Federace
židovských obcí
Spolek na obnovu židovských Odborná obnova hrobů a náhrobků na židovském hřbitově u Hřivčic
památek na Perucku
Židovská obec Brno
Dokončení opravy ohradní zdi židovského hřbitova v Lomnici
Židovská obec Brno
Etapa konzervace náhrobků židovského hřbitova v Mikulově
Židovská obec Děčín
Revitalizace okolí děčínské synagogy
Židovská obec Děčín
Údržba židovského hřbitova v České Lípě
Židovská obec Karlovy Vary Rekonstrukce náhrobků na židovském hřbitově v Karlových Varech
Židovská obec Liberec
Renovace hrobek a pomníků 2018
Židovská obec Olomouc
Údržba a opravy na židovském hřbitově v Olomouci
Židovská obec Teplice
Obnova hřbitova v Širokých Třebčicích, Drahonicích u Lubence,
Letově, Podbořanském Rohozci a v Liběšicích-Dubčanech
Židovská obec Teplice
Obnova židovského hřbitova v Mašťově – rok 2018
Židovská obec Teplice
Postavení 20 spadlých náhrobků na kulturní památce židovský hřbitov
v Teplicích
Židovská obec v Ostravě
Židovské kulturní dědictví v Moravskoslezském kraji – dokončení
Židovská obec v Praze
Označení a opravy opuštěných hrobů na Novém židovském hřbitově
v Praze v roce 2018
Židovská obec v Praze
Rekonstrukce, obnova a zachování židovských památek ve vlastnictví
Židovské obce v Praze
Židovská obec v Praze
Restaurování vybraných náhrobků na Starém židovském hřbitově
na Žižkově
Židovské muzeum v Praze
Restaurování souboru 20 náhrobků při ohradní zdi u umělecko-
-průmyslového muzea
CELKEM

Příspěvek (Kč)
15 000
7 777 280
70 000
180 000
275 000
20 000
24 200
160 000
100 000
70 000
200 000
61 000
100 000
80 000
199 520
3 500 000
90 000
78 000
13 000 000
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P

Program Budoucnost

odporujeme vzdělávání v judaismu, předávání židovské tradice
a rozvoj židovské komunity. Financujeme projekty prevence
proti projevům antisemitismu, programy židovských školek
a školy, přednášky, semináře a workshopy, měsíčníky
a zpravodaje židovských organizací.

Podporujeme
komunitní
rozvoj

Přehled poskytnutých nadačních příspěvků v roce
2017
V roce 2017 jsme z dotace MK ČR financovali 35 projektů v celkové
částce 1 062 645 Kč.
Příjemce příspěvku
Bejt Simcha
Bejt Simcha
Česká unie židovské mládeže
Irene
La škola
Lauderova MŠ, ZŠ a gymná
zium při Židovské obci v Praze
Lauderova MŠ, ZŠ a gymná
zium při Židovské obci v Praze
Lauderova MŠ, ZŠ a gymná
zium při Židovské obci v Praze
Muzejní spolek Dobříšska
Muzeum Kroměřížska
Muzeum umění Olomouc
Muzika Judaika
Městské kulturní středisko
Třebíč
Regionální muzeum
v Mikulově
Sdružení D
Sion – Nová generace
Společnost křesťanů a Židů
Sportovní klub Hakoach
Sportovní klub Hakoach
Ulpan Teplice
Unijazz – sdružení pro
podporu kulturních aktivit
Židovská liberální unie
v České republice
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Název projektu

Příspěvek (Kč)

Chinuch II – vzdělávací programy
Maskil – multižánrový měsíčník
JudaFest 2017
Prix Irene 2017 – výroční konference a publikace
La škola – Hudba pro děti a rodiče
Autorské učebnice židovské výchovy

22 000
32 000
33 209
40 000
30 000
35 000

Dvojjazyčný sborník studentských překladů hebrejské poezie

35 000

Výuka hebrejštiny pro rodilé mluvčí

40 000

Židé v Dobříši – webová stránka
Vydání publikace Židé a Morava XXIII
Dny židovské kultury Olomouc 2017
MAŽIF VI. Malý židovský festival
Šamajim – festival židovské kultury Třebíč

15 000
25 000
50 000
20 000
45 000

Kulturní a vzdělávací program v Horní synagoze

30 000

Neonacismus a popírání holocaustu – interaktivní vzdělávací
program pro ZŠ a SŠ – pokračování
Dny pro Izrael
Revue Společnosti křesťanů a Židů
Sportovní hry Hakoach 2017 v Kolíně
Viktorcup nás stále baví
Teplický Cimes 2017 – dny židovské kultury
Boskovice 2017 – festival pro židovskou čtvrť

40 000

Výuka hebrejštiny – židovské tradice

50 000

5 000
14 800
19 145
19 648
45 000
28 000

Příjemce příspěvku
Židovská obec Brno
Židovská obec Brno
Židovská obec Děčín
Židovská obec Karlovy Vary
Židovská obec Liberec
Židovská obec Olomouc
Židovská obec Olomouc
Židovská obec Plzeň
Židovská obec Teplice
Židovská obec v Ostravě
Židovská obec v Praze
Židovská obec v Praze
Židovské muzeum v Praze

Název projektu

Příspěvek (Kč)

DVD s židovskými památkami jižní Moravy
Výstava Wergelandův odkaz v Senátu ČR
Synagoga místem pro přednášky o judaismu
Svátek Purim – zvyky a tradice
Vzdělávací aktivity Židovské obce Liberec 2017
Výuka hebrejštiny na Židovské obci Olomouc
Židé v diaspoře – fotografická publikace
2017 – Šana 5777/8
Společenský klub Židovské obce Teplice 2017
Monografie: Dějiny židovské komunity v Ostravě
Den židovských památek
Obecní noviny
Nedělní dílny pro rodiče a děti
CELKEM

29 904
8 839
23 000
14 000
34 600
15 000
40 000
28 500
32 000
50 000
23 000
40 000
50 000
1 062 645

Přehled vybraných projektů pro podporu v roce 2018
Pro rok 2018 správní rada vybrala 37 projektů, kterým budou poskytnuty nadační příspěvky v celkové výši 1 000 000 Kč. Program je zcela financován dotací MK ČR.
Příjemce příspěvku
Bejt Simcha
Besamim

Název projektu

Maskil – historie v kontextu naší doby
Machol Čechia 2018 – mezinárodní seminář izraelských lidových
tanců
Česká unie židovské mládeže JudaFest 2018
Grada Publishing
Vydání knihy Encyklopedie židovských památek Moravy a Slezska
Junák – český skaut,
Oddílová kuchyně
61. středisko Vítkov Praha
Lauderova MŠ, ZŠ a gymná Učebnice židovské výchovy pro primu a 6. třídu
zium při Židovské obci v Praze
Lauderova MŠ, ZŠ a gymná Výuka hebrejských rodilých mluvčí
zium při Židovské obci v Praze
Muzeum Kroměřížska
Vydání publikace Židé a Morava XXIV
Muzika Judaika
MAŽIF VII. Malý židovský festival
Muzika Judaika
Svět naruby – Tak zvaný ráj
Město Holešov
Festival židovské kultury Holešov 2018
Město Polná
Koncert u příležitosti Evropského dne židovské kultury
Městské kulturní středisko
Šamajim 2018 – festival židovské kultury Třebíč
Třebíč
Orchestr Šarbilach
Šarbilach a koncerty židovské hudby
Památník Hartmanice
Koncertní program v Horské synagoze v Hartmanicích
Polin
Festival Polin 2018
Regionální muzeum
Kulturní a vzdělávací program v Horní synagoze
v Mikulově

Příspěvek (Kč)
27 000
35 000
30 000
40 000
20 000
30 000
35 000
25 000
25 000
15 000
30 000
10 000
30 000
15 000
35 000
20 000
20 000
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Příjemce příspěvku
Sdružení D
Sion – Nová generace
Společnost křesťanů a Židů
Sportovní klub Hakoach
Sportovní klub Hakoach
Ulpan Teplice
Unijazz – sdružení pro
podporu kulturních aktivit
Židovská liberální unie
v České republice
Židovská obec Děčín
Židovská obec Karlovy Vary
Židovská obec Liberec
Židovská obec Olomouc
Židovská obec Olomouc
Židovská obec Plzeň
Židovská obec Teplice
Židovská obec v Ostravě
Židovská obec v Praze
Židovská obec v Praze
Židovské muzeum v Praze
Židovské muzeum v Praze
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Název projektu

Příspěvek (Kč)

Neonacismus a popírání holocaustu – interaktivní vzdělávací
program pro SŠ a ZŠ – pokračování
Dny pro Izrael
Revue Společnosti křesťanů a Židů
Sportovní hry Hakoach 2018 v Liberci
Viktorcup je nesmrtelný!
Teplický Cimes 2018 – Dny židovské kultury
Boskovice 2018 – festival pro židovskou čtvrť

30 000

Melodie našich šabatů

35 000

Synagoga místem pro přednášky o judaismu a historii
Chanuková oslava Židovské obce Karlovy Vary 2018
Vzdělávací aktivity Židovské obce Liberec 2018
Chajejnu – časopis Židovské obce Olomouc
Den otevřených dveří na Židovské obci Olomouc
2018 – Šana
Společenský klub Židovské obce Teplice v roce 2018
Prezentace historie i současnosti židovské kultury na Ostravsku
Den židovských památek
Obecní noviny
Kulturní aktivity Židovského muzea v Praze v roce 2018
Nedělní dílny pro rodiče s dětmi 2018
CELKEM

15 000
30 000
20 000
20 000
35 000
30 000

23 000
21 000
30 000
35 000
14 000
30 000
35 000
35 000
30 000
30 000
30 000
30 000
1 000 000

F

Podprogram Naše budoucnost

inancujeme 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.

Myslíme
na
nejmladší
členy
komunity

Přehled poskytnutých nadačních příspěvků v roce 2017
V roce 2017 jsme poskytli z dotace MK ČR podporu 9 projektům ve výši 394 000 Kč.
Příjemce příspěvku
Bejt Simcha
Chinuch
Federace židovských obcí
v České republice
Lauderova MŠ, ZŠ a gymná
zium při Židovské obci v Praze
Židovská obec Brno
Židovská obec Olomouc
Židovská obec Teplice
Židovská obec v Praze
Židovská obec v Praze

Název projektu

Příspěvek (Kč)
25 000
50 000
100 000

Šaršeret
Předáváme tradici
Limmud ČR–SR 2017
Slavíme společně

64 000

Babičko, povídej, jak to bylo
Židovské tradice pro rodiny s dětmi
Židovské svátky 5777 na Židovské obci v Teplicích
Letní příměstské a pobytové tábory pro děti
Třígenerační komunitní centrum Hagibor
CELKEM

10 000
30 000
15 000
50 000
50 000
394 000

Přehled vybraných projektů pro podporu v roce 2018
Na rok 2018 správní rada vybrala 11 projektů, které budou čerpat nadační příspěvky ve
výši 500 000 Kč. Podprogram je financován dotací MK ČR.
Příjemce příspěvku
Bejt Simcha
Chinuch
Federace židovských obcí
v České republice
Lauderova MŠ, ZŠ a gymná
zium při Židovské obci v Praze
Židovská obec Brno
Židovská obec Brno
Židovská obec Děčín
Židovská obec Olomouc
Židovská obec Teplice
Židovská obec v Praze
Židovská obec v Praze

Název projektu
Kehila ve-mišpacha – programy pro děti
Sváteční programy pro děti
Limmud 2018

Příspěvek (Kč)
30 000
70 000
100 000

Slavíme společně

64 000

Letní pobyt rodin s dětmi
Mezigenerační studijní setkání – komunitní oslava svátku
Rozvoj židovských svátků a tradic
Židovské tradice pro rodiny s dětmi
Židovské svátky židovského roku 5778 realizované na Židovské obci
v Teplicích
Letní příměstské a pobytové tábory pro děti
Třígenerační komunitní centrum Hagibor
CELKEM

30 000
36 000
20 000
22 000
18 000
50 000
60 000
500 000
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Projekty, které sami realizujeme

odporujeme rozvoj židovské komunity v České republice nejen finančně, ale také věcně,
organizováním vlastních vzdělávacích seminářů a kulturních, komunitních aktivit.

Vzděláváme
Semináře pro pracovníky v sociálních službách
Péče o přeživší a jejich rodiny patří mezi naši prioritu. Pravidelně organizujeme vzdělávání a setkávání sociálních
pracovníků židovských obcí v ČR. Připravujeme semináře
s akreditací MPSV, od roku 2014 také semináře s odborníky ze zahraničí. V tomto roce jsme připravili
dva semináře.
První seminář byl celodenní. Přednášela
lektorka Maggie Gad z Izraele na téma Kreativní péče o přeživší holocaust a druhou generaci.
Maggie Gad je ředitelkou komunitního programu
JDC Eshel a specializuje se na služby pro izraelské
přeživší šoa. Představila programy Witness Theater
a Café Europa, které se zaměřují na jejich specifické
sociální, psychologické a emocionální potřeby. Také se
věnovala rostoucím obavám z dopadu traumatu
šoa na druhou generaci. Semináře se
zúčastnilo 34 pracovníků. Děkujeme
za podporu American Jewish Joint
Distribution Committee, Claims
Conference, Federaci židovských
obcí v ČR a Veřejně prospěšnému
spolku na podporu osob dotčených
holocaustem, a také Židovskému
muzeu v Praze za poskytnutí
prostor.
Druhý akreditovaný seminář
jsme připravili se Sociálním oddělením Židovské obce v Praze. Tématem byl „Úvod
do specifik paliativní péče o židovské klienty“. Přednášejícími byli psychoterapeutka PhDr. Zuzana Peterová, rabín David Peter a předseda Chevra Kadiša Chaim
Kočí. Semináře se zúčastnilo 26 osob.
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Seminář Mechanchim pro učitele a pracovníky
v židovských vzdělávacích organizacích
Mezi našimi vzdělávacími projekty má seminář Mechanchim stálé místo. V roce
2017 jsme uspořádali toto setkání učitelů a komunitních pracovníků působících
ve vzdělávání již popáté. Zabývali jsme se otázkou „Jak posunout práci vzdělávací
instituce v situaci, kdy již několik let dobře funguje“, což je naštěstí případ mnoha současných
židovských institucí. V prvním dni semináře přednášeli experti Lauderovy nadace
Miriam Barkai a rabín Josh Spinner, kteří
mají zkušenost s několika evropskými
židovskými školami, které jsou součástí
lauderovského řetězce. V druhém dni pak
přednášely reformní rabínka Debbie Young
Somers a koordinátorka českých a slovenských madrichů Marian Ziss, které hovořily
o konkrétních výzvách komunitního života
a vzdělávacích institucí nebo projektů, se
kterými se v komunitách setkáváme.
Seminář byl jako každý rok zajímavým
setkáním různých učitelů, lektorů, dobrovolníků a poskytl účastníkům nejen
možnost naučit se mnoho nového, ale
také sdílet zkušenosti a nápady z praxe
s ostatními kolegy.
Seminář Mechanchim finančně
podpořili American Jewish Joint Distribution Committee, Dutch Jewish
Humanitarian Fund, Lauderova
nadace, Nadace Židovské obce
v Praze a Židovské muzeum
v Praze.
31

Setkáváme se
Kavárny Jsem Žid a zdráv
I tento rok jsme pokračovali v pořádání komunitních kaváren Jsem Žid a zdráv.
Cílem kaváren je představovat zajímavé osobnosti veřejného
Připomínáme
prostoru, které mají
židovské kořeny. V diskuzích se snažíme ukázat, jak rozmanitou formu může
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Setkání
se zúčastnili
desítky pamětníků šoa, zástupci státní správy, velvyslanci
a studenti Lauderových škol. Děkujeme za spolupráci Senátu PČR, za podporu Židovské
obci v Praze a Ministerstvu kultury.
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Chanuková benefice
Po mnoha letech jsme změnili formát benefičního koncertu a rozhodli jsme se
jej spojit s oslavou chanuky. Soudě podle velkého zájmu jsme se vydali dobrým
směrem. Přivítali jsme na 250 účastníků včetně dětí, pro které si připravili sváteční program madrichové pod vedením Bena Hesse. Chanuková benefice se konala
13. prosince 2017 v Café Jedna. K tanci a poslechu hrála kapela Oranžáda. Večerem
nás opět provázela moderátorka Ester Janečková, které tímto velice děkujeme za
mnohaletou spolupráci. Výtěžkem benefice ve výši 41 056 Kč bude podpořen v roce
2018 Domov sociální péče Hagibor.
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Připomínáme

Dne 27. ledna jsme společně s Federací
židovských obcí v ČR uspořádali tradiční
vzpomínkové setkání u příležitosti Dne památky
obětí holocaustu a předcházení zločinům proti
lidskosti v Senátu PČR. Setkání se konalo se záštitou předsedy Senátu Milana Štěcha. Uvítali jsme
početnou bavorskou delegaci v čele s předsedkyní
Bavorského zemského sněmu Barbarou Stamm.
Projevy pronesli předseda Senátu Milan Štěch,
místopředseda Poslanecké sněmovny Jan Bartošek,
plukovník Pavel Vranský, hudebník Radoslav Banga,
předsedkyně Bavorského zemského sněmu Barbara Stamm,
předseda Federace židovských obcí v ČR Petr Papoušek a předseda správní rady
NFOH Michal Klíma. Setkání se zúčastnili desítky pamětníků šoa, zástupci státní
správy, velvyslanci a studenti Lauderových škol. Děkujeme za spolupráci Senátu
PČR, za podporu Židovské obci v Praze a Ministerstvu kultury.
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Dotace Ministerstva kultury ČR

ne 18. prosince 2014 podepsal NFOH s Ministerstvem kultury
ČR smlouvu o dlouhodobé spolupráci na realizaci víceletého
projektu Poskytování nadačních příspěvků v programech
Obnova, Připomínka a Budoucnost. Již třetím rokem projekt
úspěšně realizujeme.

102

podpořených
projektů

Na základě schváleného vyúčtování dotace z roku 2016
jsme dne 25. dubna 2017 obdrželi Rozhodnutí Ministerstva
kultury ČR o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu
ve výši 20 milionů Kč na kalendářní rok 2017.

Dotací jsme financovali všechny projekty v programech Obnova, Připomínka a Budoucnost, včetně podprogramu Naše Budoucnost. Z poskytnutých 20 000 000 Kč jsme
nevyčerpali částku 179 819 Kč. Celkem jsme z dotace financovali 102 projektů a správní
náklady NFOH.
Přehled nákladů hrazených dotací
Přijatá dotace:

20 000 000 Kč

Skutečné čerpání dotace:
Nadační příspěvky
Program Obnova

Provozní náklady NFOH
Spotřeba materiálu

80 000 Kč

Program Připomínka

12 987 994 Kč
2 875 542 Kč

Cestovné

10 000 Kč

Program Budoucnost a podprogram
Naše Budoucnost

1 456 645 Kč

Nájem kanceláře

180 000 Kč

17 320 181 Kč

Telefon, internet

28 000 Kč

Poštovné

12 000 Kč

Grafické služby a tisk

90 000 Kč

Překlady

20 000 Kč

Správa elektronické databáze Grantys

30 000 Kč

celkem

Mzdy zaměstnanců

1 480 000 Kč

Odměny DPP

65 000 Kč

Zdravotní a sociální pojištění
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505 000 Kč
celkem

2 500 000 Kč

Dotace MK ČR na rok 2017

19 820 181 Kč

Vratka nevyčerpané části dotace

179 819 Kč

Celá dotace byla auditována firmou 22HLAV s.r.o. Závěrečnou zprávu a vyúčtování
jsme Ministerstvu kultury ČR předložili dne 31. ledna 2018, auditorská zpráva byla
předložena tamtéž dne 26. února 2018.
Děkujeme MK ČR za podporu a spolupráci.
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Zpráva o hospodaření
Účetní závěrka NFOH byla sestavena za období 1. 1. 2017 – 31. 12. 2017.
V roce 2000 získal NFOH 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 47 mil. je investováno v rámci portfolií cenných
papírů. Část prostředků je pod správou investiční společnosti ČSOB Asset Management,
a.s., druhá část je svěřena do správy společnosti Conseq Investment Management, a. s.
Dne 29. 1. 2014 byla rozvázána smlouva s MF ČR o převodu a použití finančních
prostředků, veškeré zbývající prostředky zůstaly NFOH, který je nadále spravuje jako
prostředky vlastní.
V roce 2017 bylo v 16. grantovém kole rozděleno celkem 21 835 tis. Kč. Z toho 17 320 tis. Kč
financovala dotace MK ČR, z vlastních prostředků NFOH bylo hrazeno 4 346 tis. Kč.
Zbylých 169 tis. Kč bylo hrazeno z daru Veřejně prospěšného spolku na podporu osob
dotčených holocaustem a z Veřejné sbírky.
Správní náklady NFOH za rok 2017 činily 3 798 tis. Kč. Z toho 1 027 tis. Kč těchto
nákladů hradil NFOH z vlastních prostředků, 2 500 tis. Kč z dotace MK ČR a 271 tis. Kč
bylo hrazeno z dalších externích zdrojů.
Využití vlastních prostředků v posledních 3 letech (v tis. Kč)
Rok

Čisté výnosy

Prostředky na správu

Nadační příspěvky

Zbývající finanční
prostředky
55 368

2015

2 289

1 098

622

55 937

2016

1 160

850

4 333

51 914

2017

650

1 082

4 346

47 136
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Souhrn všech finančních zdrojů NFOH (v tis. Kč)
Finanční zdroj

Granty a dary
mimo Veřejnou
sbírku

Dary z Veřejné
sbírky

Dotace MK ČR

Vlastní prostředky
NFOH

Počáteční zůstatek
prostředků

304

51

153

51 914

Prostředky získané
v průběhu roku

398

100

20 000

650

Prostředky použité na
provoz a vlastní projekty

215

0

2 500

1 082

Prostředky použité
na program Péče

119

51

0

4 346

Prostředky použité
na program Obnova,
Budoucnost a Připomínka

0

0

17 320

0

Nedočerpané prostředky/
vrácené pohledávky
minulých let

0

0

326

0

368

100

7*

47 136

Zůstatek prostředků
na konci roku

* Nedočerpané dotace MK ČR; bude vráceno v roce 2018
Rozvaha ke dni 31. 12. 2017 (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

45 285
Dlouhodobý majetek celkem

45 285

Krátkodobý majetek
Poskytnuté provozní zálohy

34

Jiné pohledávky

5

Pokladna

41

Ceniny

16

Účty v bankách

2 412

Náklady příštích období

3

Příjmy příštích období

33
Krátkodobý majetek celkem

2 544

Aktiva celkem

47 829
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PASIVA
Vlastní zdroje
Vlastní jmění

1

Fondy

48 037

Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků

102

Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení

–432
Vlastní zdroje celkem

47 708

Cizí zdroje
Dodavatelé

10

Ostatní závazky vůči zaměstnancům

1

Závazky ke státnímu rozpočtu

7

Dohadné účty pasivní

30

Výdaje příštích období

73
Cizí zdroje celkem

121

Pasiva celkem

47 829

Výkaz zisku a ztráty ke dni 31. 12. 2017 (v tis. Kč)
Výnosy
Tržby z prodeje služeb

55

Ostatní výnosy

224

Tržby z prodeje cenných papírů

25 925

Přijaté příspěvky (dary)

216

Provozní dotace

2 500
Výnosy celkem

28 920

Náklady
Spotřeba materiálu a energie

114

Služby (cestovné, reprezentace, opravy, ostatní služby)

1 065

Osobní náklady celkem

2 270

Daň z příjmů

1

Ostatní náklady

348

Prodané cenné papíry a podíly

25 554
Náklady celkem

29 352

Výsledek hospodaření

– 432

Příloha k účetní závěrce 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

právní a dozorčí rada NFOH se v roce 2017
sešla ke společnému jednání čtyřikrát.
Správní rada rozhodovala také dvakrát formou per rollam. Dozorčí rada NFOH jednala
samostatně pětkrát.
Členové obou rad se aktivně účastní činnosti NFOH, svou práci vykonávají čestně
bez nároku na honorář.

vě, založil spolek, který ji rekonstruoval
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.

Správní rada

čestný předseda
Prof. Ing. Felix Kolmer, DrSc.
Studoval Elektrotech
nickou fakultu Českého
vysokého učení technického v Praze a získal
doktorát na ČVUT, obor
fyzika–akustika. Je přeživší koncentračních táborů Terezín,
Auschwitz a Friedland. Od roku 1949 do
roku 1991 pracoval ve Výzkumném ústavu
zvukové, obrazové a reprodukční techniky
v Praze jako 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
a 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 Čes-

Předseda
Ing. Michal Klíma
V roce 1984 absolvoval
ČVUT. Od roku 1990 do
roku 1997 řídil vydavatelství Lidové noviny.
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 předsedou představenstva slovenského vydavatelství
Ecopress. Od roku 2011 do roku 2012 byl
generálním ředitelem vydavatelství Spoločnosť 7 Plus v Bratislavě. V roce 2013
založil tabletový týdeník Dotyk. V letech
2015–2017 byl předsedou představenstva
a generálním ředitelem vydavatelství Vltava
Labe Media. Mezi lety 1992 a 2011 byl členem
představenstva a viceprezidentem Světové
asociace novin se sídlem v Paříži. V současné době je členem správní rady Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky.
V roce 2003 koupil rozpadající se budovu
bývalé synagogy v Hartmanicích na Šuma44

kého osvětimského výboru, je předsedou
představenstva v Bundesverband für Information und Beratung der NS-Verfolgten
v Kolíně nad Rýnem, členem předsednictva
Terezínské iniciativy a členem Česko-německého diskusního fóra ministerstev zahraničí České republiky a Spolkové republiky Německa.
místopředseda
PhDr. Tomáš Hrbek
Absolvoval jedenácti
letou středn í 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 místopředsedou Židovské obce Olomouc,
do roku 2015 redigoval její měsíčník Chajejnu. Je ženatý, má dva syny, jednoho vnuka
a dvě vnučky.
členové
Ing. Michal Borges
Tajemník Židovské obce
v Praze. 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. V letech 2009–2015 byl předsedou

správní rady NFOH. Pyšný na všechna svá
vnoučata.
JUDr. Hana Frištenská
Je právník. Mezi lety
1977 a 1991 pracovala
jako kurátorka a metodička práce 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 národnosti vlády ČR. V letech
1996–2005 vykonávala pozici vedoucí sekretariátu Rady vlády ČR pro nestátní neziskové organizace. V letech 2005–2009
pracovala jako zástupkyně ředitelky Nadace rozvoje občanské společnosti. Od roku
2010 opět pracuje ve funkci tajemnice Rady
vlády pro nestátní neziskové organizace,
která sídlí na Úřadu vlády ČR. Je autorkou
řady teoretických prací z oblasti neziskového sektoru či problematiky multikulturního soužití.
PhDr. Taťjana Pelíšková
Vystudovala Filozo
fickou 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, má dva dospělé syny a dvě vnoučata.
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Michaela Rozov, M.Sc.
Je absolventkou Hebrejské univerzity v Jeruzalémě (politologie, moderní židovská historie);
její magisterská práce
byla oceněna Cenou Ericha Kulky (za vynikající studii v oblasti
historie holocaustu) a Columbijské univerzity v New Yorku (žurnalistika). Do roku
2003 působila jako novinářka, publikovala zpravodajské a analytické texty především
na téma izraelsko-palestinského konfliktu
a vnitropolitické situace v Izraeli a též židovského náboženství, kultury a společnosti, včetně tématu holocaustu (Respekt,
Mladá fronta, Lidové noviny), pracovala
taktéž pro americká média (Chicago Tribune, Boston Globe, ABC News). Je spoluautorkou dokumentárního filmu Afghánská
šangrila, s Petrou Procházkovou, Agentura
Epicentrum. Později působila jako minis
terský rada na Odboru Blízkého východu
a Afriky Ministerstva zahraničních věcí ČR.
Od roku 2005 je soudní tlumočnicí jazyka
hebrejského a anglického. Mluví anglicky,
hebrejsky, česky a německy.
JUDr. Dagmar Tyšerová
Právnička v majetko
právním odboru Ministerstva financí ČR. Absolvovala Právnickou
fakultu Univerzity Karlovy. Byla právničkou
v devizovém odboru Správy pro věci majetkové a devizové. V letech 1991–2008 pracovala na Ministerstvu financí jako vedoucí oddělení mimosoudních rehabilitací se
specializací na restituce. Od roku 2000
pracuje ve zvláštní rozkladové komisi mi46

nisterstva financí pro oblast privatizace.
V letech 2010–2014 zastávala funkci vedoucí oddělení Schvalování dispozic se
státním majetkem. V letech 2014–2017
vykonávala funkci ředitelky odboru Hospodaření s majetkem státu. V současné době
pracuje jako vedoucí oddělení Schvalování
dispozic s majetkem státu. Je lektorkou
v oblasti nakládání a hospodaření s majetkem státu. S NFOH spolupracuje externě od
roku 2004, od roku 2008 je členkou správní rady.
Ing. Zdeněk Novák
Od dubna 201 5 je
státním tajemníkem na
Ministerstvu kultury ČR.
Je absolventem Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně,
postgraduálního kurzu Památková péče na
Fakultě architektury Českého vysokého
učení technického v Praze. Odborník v oblasti památkové péče, ochrany kulturního
dědictví, veřejné správy v kultuře a historie
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. Kromě
jiného působil jako odborný pracovník
Památkového ústavu v Brně, později jako
jeho ředitel, v letech 1995–2005 byl náměstkem ministra kultury, později generálním ředitelem Národního památkového
ústavu a ředitelem Matana, a.s. Od roku
2008 vyučuje na Vysoké škole ekonomické
v Praze a v letech 2010–2012 byl generálním
ředitelem Národního zemědělského muzea
Praha.

Dozorčí rada
Předseda
JUDr. Jaroslav Niklas, Ph.D., MBA
Absolvent Právnické fakulty Univerzity Karlovy
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 vedl
smluvní agendu a koordinoval součinnost
vybraných nadací a nadačních fondů v rámci funkce ministerstva, jakožto převodce
příspěvků Nadačního investičního fondu
těmto subjektům. V současné době pracuje
jako samostatný advokát. 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.

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. Absolvent Univerzity třetího věku
v oboru Člověk a region.

členové
Michael Lichtenstein
Vystudoval střední průmyslovou školu chemickou, dále Institut Ministerstva průmyslu se
zaměřením na řízení
a ekonomiku průmyslu.
Od roku 1990 pracuje v řídicích funkcích,
jako obchodní ředitel firmy MIPEBO, a.s.,
později jednatel firmy Chaver s.r.o. V roce
2007 dokončil studium se zaměřením na
PR a marketing neziskových organizací.
V současné době je místopředsedou Federace židovských obcí v ČR, místopředsedou
představenstva Židovské obce Teplice
a předsedou ZO ČSBS Teplice. Lektor MŠMT
v oblasti výuky o holocaustu.
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Zaměstnanci

Mgr. Marta Malá, Th.D. ředitelka
Absolventka judaistiky na Karlově Univerzitě.
Lektorka židovských vzdělávacích programů
pro děti. Členka prezidia Mezinárodního osvětimského výboru. Šťastná matka synů Davida,
Matyáše a dcery Miriam. V NFOH pracuje od
roku 2002, od roku 2006 je ředitelkou.
Mgr. Andrea Fictumová
koordinátorka programů Péče,
Připomínka, Budoucnost
Je absolventkou navazujícího magisterského oboru Historická sociologie na Fakultě
humanitních studií Univerzity Karlovy. Má
tři syny, Ondřeje, Martina a Petra. V NFOH
pracuje od roku 2003.
Mgr. Nina Adlerová finanční manažerka
Je absolventkou magisterského oboru Obecné
antropologie na Karlově univerzitě, při studiu
se zaměřila na prostředí pražské židovské
komunity. Do NFOH nastoupila v lednu 2018
na pozici finanční manažerky.
Mgr. Tereza Váňová odborná pracovnice
Absolventka oboru Hebraistika 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.
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Bc. Ester Karasová
finanční manažerka
Od roku 2004 pracuje v neziskových 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. Od prosince 2012 pracovala
v NFOH na pozici finanční manažerky a od
ledna 2018 je na mateřské dovolené. Má
dceru Elišku a syny Jakuba, Matěje a nově
narozeného Tommyho.
Kateřina Šichmanová
administrativní pracovnice
Je absolventkou Lauderových škol v Praze
a autorkou knihy o historii židovského
sirotčince v Belgické ulici. Sedmým rokem
studuje právo na Právnické fakultě Univerzity
Karlovy a po stejnou dobu je zaměstnaná
v NFOH. V červnu 2015 se jí narodil syn
Jonatan, se kterým je v současnosti na
mateřské dovolené.

Naši dobrovolníci
Alena Altmanová, Tomáš Nývlt, Petr Šraier
Děkujeme dobrovolníkům, kteří nám
pomáhají s organizací vlastních projektů.

Naši dárci
Děkujeme všem dárcům, kteří se podílejí na naší činnosti
a podporují naše cíle, zejména péči o přeživší šoa.
Děkujeme dárcům veřejné sbírky, účastníkům
benefičního koncertu i dárcům, kteří si přejí zůstat
v anonymitě.

Dárci
podpořili
péči o přeživší
šoa a naše
projekty částkou
770 489 Kč

Za finanční podporu děkujeme:
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 dotčených holocaustem, Židovské obci v Praze
a Tomáši Hlaváčkovi.
Děkujeme kolegům a partnerským organizacím za spolupráci:
Café Jedna, Federace židovských obcí v ČR, Fictum Jiří, Hess Benjamin, Izcovich Mario,
Janečková Ester, Jelínek Martin, Kalhousová Irena, King Solomon restaurant, Šnajdrová
Dita, Židovská obec v Praze, Židovské muzeum v Praze.
Dary veřejné sbírky, které byly rozděleny v 16. grantovém kole v roce 2017
Dárce

Částka (Kč)

Kubištová Míla

20 000

Büchler Tomáš

7 000

Büchlerová Veronika

3 000

Jelínková Eva

600

Hlaváček Tomáš

Použití

Židovská obec Liberec, Terénní služby
potřebným klientům 2017

10 000

Dostál Michal

10 000
Celkem

50 600
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Dary veřejné sbírky, které budou rozděleny v 17. grantovém kole v roce 2018
Dárce

Částka (Kč)

anonymní dárce

Použití

300

Büchler Tomáš

17 000

Fábry David

1 000

New Shekel, o.s.

1 000

Kubištová Míla

50 000

Grünzweig Artúr

15 000

Výbor pro odškodnění romského holocaustu

1 000

Kolan Pavol

2 000

Maťo Štefan

1 000

Náboženská obec Církve československé husitské

1 000

Dostál Michal

10 000

Jelínková Eva

600

Výtěžek z Benefičního koncertu 2017

Nadační příspěvek NFOH pro Židovskou
obec v Praze, Domov sociální péče Hagibor

41 056
Celkem

140 956

Ostatní dary, které byly použity v roce 2017
Dárce

Částka (Kč)

Použití

29 722

Seminář pro židovské vzdělavatele

10 808

Kavárna Jsem Žid a zdráv

50 000

Benefiční koncert 2017

ČSOB Asset Management

16 572

Benefiční koncert 2017

Dutch Jewish Humanitarian Fund

70 252

Seminář pro židovské vzdělavatele

American Jewish Joint Distribution Committee
Conseq Investment

Fictum Jiří

2 500

Nadace Židovské obce v Praze

10 000

Dotace MK ČR

19 820 181

Veřejně prospěšný spolek na podporu osob
dotčených holocaustem

Ostatní služby
Seminář pro židovské vzdělavatele
Správní náklady, Nadační příspěvky NFOH

52 500

Židovská obec v Brně – Péče o přeživší
holocaust III

52 500

Židovská obec v Ostravě – Agentura domácí péče Tikvah, pečovatelská služba

15 000

Seminář pro sociální pracovníky

mamacoffee

1 251

Jelínek Martin

10 300

Ostatní služby

Výtěžek z Benefičního koncertu 2016

13 800

Židovská obec v Liberci – Terénní služby
potřebným klientům 2017

Celkem
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20 155 386

Věcný dar (tombola)

Dary, které budou použity v roce 2018
Dárce

Částka (Kč)

ČSOB Asset Management

133 512

Conseq Investment

75 000

American Jewish Joint Distribution Committee

10 216

Nadace Židovské obce v Praze

15 000

Hlaváček Tomáš

10 000
Celkem

Použití

Vlastní projekty NFOH

243 728

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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Základní data
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, programy Obnova a Naše Budoucnost
		
mala@fondholocaust.cz, (+420) 224 261 615
		
		
		

Mgr. Andrea Fictumová
koordinátorka programů Péče, Připomínka a Budoucnost
fictumova@fondholocaust.cz, (+420) 224 261 573

		
		
		

Mgr. Nina Adlerová
finanční manažerka
adlerova@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: v edený Krajským obchodním soudem v Praze,
oddíl N, vložka 344, 31. července 2000
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