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Šana tova u-metuka 5770!
Milí čtenáři, dovolte mi popřát Vám do nového židovského roku jen to nejlepší. V podzimním bulletinu
Vám představíme další z námi podporovaných projektů – můžete se těšit na rozhovor s novým sociálním
pracovníkem Židovské obce v Karlových Varech, panem Lukášem Květoněm, zprávu o Třebíčském židovském
festivalu a o pokračující obnově židovského hřbitova v Ivančicích. Předsedkyně Terezínské iniciativy paní
PhDr. Dagmar Lieblová souhlasila s naším přáním a sepsala pro Vás svůj příběh z období šoa. Dočtete se také
o konferenci Holocaust Era Assets, která se konala na konci června v Praze jako jedna z posledních aktivit
našeho evropského předsednictví.
Ráda bych Vás pozvala na benefiční koncert, který pořádáme 26. listopadu 2009 v Baráčnické rychtě.
Vystoupí kapely Trombenik a Terne Čhave, přijďte se pobavit a přispět zároveň dobré věci!
Těším se s Vámi naviděnou.
Marta Malá
ředitelka, tel.: 224 261 615, e-mail: mala@fondholocaust.cz
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PÉČE

PROGRAM PODPORY PROJEKTŮ SOCIÁLNĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE
SE ZVLÁŠTNÍM ZŘETELEM K POTŘEBÁM TĚCH, KTEŘÍ PŘEŽILI HOLOCAUST

ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ
V KARLOVARSKÉ ŽIDOVSKÉ OBCI
Od února letošního roku působí v Židovské obci v Karlových Varech nový sociální pracovník. Je jím
Mgr. Lukáš Květoň, a právě jemu jsme položili několik otázek.
• Lukáši, co vás přivedlo k oboru sociální práce?
• Studoval jsem střední zdravotnickou školu a po
maturitě chtěl ve studiu pokračovat, proto jsem se
přihlásil na několik škol se zdravotnickým zaměřením a dostal se na obor zdravotně sociální péče
na Lékařské fakultě Karlovy univerzity v Plzni. Tam
jsem „přičichl“ k sociální práci a zjistil jsem, že mi to
sedí. Takže jsem se k tomuto oboru dostal vlastně
náhodou, i když na náhodu nevěřím. Pamatuji si, že
jsem měl sociální cítění již v dětství. V době studií
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jsem dělal dobrovolníka u dětí s tělesným a mentálním postižením a našel jsem v sociální práci smysl,
i když jsem od těch dob ze spousty ideálů vystřízlivěl. Stále mě ale sociální práce přijde smysluplná,
byť nemá zrovna velkou společenskou prestiž.
• Kolik máte v současnosti klientů a jakým způsobem získáváte nové?
• V současnosti máme 16 klientů, se kterými máme
pravidelný kontakt při intervencích, dále nás čas od
času kontaktují lidé telefonicky či osobně s prosbou
o radu. V současné době se snažíme získat nové
klienty z řad členů obce. Dále se snažíme oslovit
i širší karlovarskou veřejnost.
• Jaké služby nabízíte a které klienti nejčastěji
využívají?
• Židovská obec Karlovy Vary poskytuje registrovanou sociální službu – odborné sociální poradenství.
Zvláštní zřetel bereme na problematiku přešivších
holocaust. Klientům pomáháme a podporujeme
je, aby se zorientovali v tíživé životní situaci. Poskytujeme jim potřebné informace a cílené rady,
případně jim zprostředkujeme jiný zdroj pomoci.
Pomáháme klientům s vyřízením žádostí o dávky či
s administrací odškodnění. Současně poskytujeme
i fakultativní služby, jako je pro potřebné odvoz
k lékaři či na úřady, a pomáháme jim v jednání
v jejich prospěch. Dále jim pomáháme s vyřízením
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Mgr. Lukáš Květoň, sociální pracovník Židovské obce v Karlových Varech

různých osobních záležitostí. Důležitým aspektem je
samotný zájem o klienty a jejich život.

• Máte v plánu nějaké změny či rozšíření vašich
aktivit v budoucnosti?

• Spolupracujete s dalšími poskytovateli sociální
a zdravotní péče?

• Rádi bychom naše klienty zapojili více do dění
v židovské obci, a to formou vytvoření neformálního klubu, kde bychom chtěli nabídnout různé
kulturní a společenské aktivity.

• Podařilo se nám navázat spolupráci s Dobrovolnickým centrem v Karlových Varech. Od této spolupráce si slibujeme pro naše klienty využití podpory
a pomoci, kterou jim nejsme z kapacitních důvodů
schopni nabídnout. Myslím tím například doprovod
seniorů při procházkách, pomoc o odklízením sněhu a podobné věci, které ani jiní poskytovatelé sociálních služeb, např. pečovatelské služby, nezahrnují
do náplně své práce.
Spolupracujeme se zařízeními poskytujícími
sociální a zdravotní služby dle potřeby, například
s Léčebnou dlouhodobě nemocných v Nejdku
u Karlových Varů, a spolupracujeme s Domem
s pečovatelskou službou Hagibor v Praze.
I N F O B U L L E T I N
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• Je pro vás získávání finančních prostředků na
sociální péči obtížné?
• Díky podpoře NFOH a grantu z Claims Conference prostředky na fungování služby máme, i když
podíl ŽO Karlovy Vary je značný. Letos poprvé
chceme podat žádost o státní dotace, tak uvidíme…
• Přejeme vám mnoho štěstí.
Andrea Fictumová
koordinátorka programů Péče, Připomínka a Budoucnost
tel.: 224 261 573, e-mail: fictumova@fondholocaust.cz
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BUDOUCNOST

PROGRAM PODPORY VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT
V OBLASTI JUDAISMU A ROZVOJ ŽIDOVSKÝCH KOMUNIT

TŘEBÍČSKÝ ŽIDOVSKÝ FESTIVAL 2009
Jedním z projektů, který NFOH letos podpořil, byl již šestý ročník Třebíčského židovského festivalu.
Požádali jsme zástupce Městského kulturního střediska Třebíč, realizátora festivalu, o několik slov.
Záštitu nad letošním ročníkem třebíčského festivalu
opět převzal Arnošt Goldflam.

Přesně v šestnáct hodin, jak bylo předem určeno,
zahájila ředitelka Městského kulturního střediska
Třebíč Hana Štěpničková šestý ročník Třebíčského
židovského festivalu. Mezi čestnými hosty nechyběla místopředsedkyně parlamentu PS ČR Miroslava Němcová, místostarostové třebíčské radnice Jan
Karas a Miloš Mašek, přeživší holocaust Marta Kottová a další. Také herec, spisovatel a režisér Arnošt
Goldflam; ten kromě čtení svých textů vykonává
důležitou funkci – převzal opětovně patronát nad
dnes již tradičním festivalem.
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podtrhlo slavnostní a neopakovatelnou atmosféru
důležité kulturní události, každoročně pořádané
v Třebíči na přelomu prázdnin. Důstojné zahájení
festivalu leží ve správných rukou a na konci první
produkce nikdo téměř nedýchá.
Jaroslav Achab Haidler je nepostradatelnou
postavou Třebíčského židovského festivalu. Výklad
na zdejším Židovském hřbitově patří k nejnavštěvovanějším akcím a není divu – Achabův způsob
předání zajímavých informací je nesmírně populární
nejen v Třebíči. Známý herec a hebraista ví o židovských hřbitovech hodně, lidé to cítí a náležitě to
oceňují.
Vraťme se však do Zadní synagogy, která je
hlavním místem konání jedné z nejvýznamnějších
akcí zdejšího léta. Třebíčské SLUNKO pod vedením Heleny Noskové, více než třicetiletý soubor,
kterým prošly desítky tisíc (!) mladých zpěváků, si
pro festival připravil písničky v jidiš – a výkon dětí
byl fascinující. Nikdo asi nespočítá, v kolika jazycích
už Slunko zpívalo, nicméně tento poslední počin
Vrcholem prvního dne byl budapešťský klezmer.

/ DEN PRVNÍ
Čtvrtek 30. července 2009

TRIO AMADEUS nádhernými tóny skladeb, upravených speciálně pro třebíčskou Zadní synagogu,
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Třebíčský taneční soubor Yocheved provázejí od vzniku v roce 2004 pouze úspěchy. A nejen u nás.

zůstal posluchačům dlouho v paměti. Největší
ocenění kromě potlesku? Asi upřímné slzy paní
Marty Kottové.
Maďarská skupina KLEZMER R‘s završila první
festivalový den vynikajícím klezmerem, jaký jižané
umí. Výtečná tečka!

2

/ DEN DRUHÝ
Pátek 31. července 2009

Hned na začátku druhého festivalového dne předložila paní Marta Kottová petici inicializovanou
členy Historické skupiny Osvětim. Cíl je nabíledni – zamezit šíření nacistických projevů a myšlenek.
Podepsat či nepodepsat, to už si musel každý z návštěvníků vyřešit jen sám se sebou… Problém se však
týká nás všech – a bez rozdílu.
Dál pokračoval program ve velkém stylu. YOCHEVED – třebíčská taneční skupina, kterou už zná
i svět, okouzlila podobně jako Slunko předchozí
den. Co říci? Skvělí mladí lidé, kterým učaroval pohyb. A židovské tance jsou veselé, plné pohybu…
I N F O B U L L E T I N
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Koncert skupiny NIGUN – paní Natálie Shonert
se synem Alexandrem a s třebíčskou patriotkou
paní Věrou Soudkovou-Nerušilovou, to je zážitek!
Skvělí muzikanti, Saša jako by s houslemi srostl,
a zpěvačka, vlastnící prý nejhlubší kontraalt v republice! Něco na tom bude, mráz přešel chvílemi
po zádech a zážitek zůstal pod kůží… Zejména paní
Věře náleží hluboká poklona!
Neplánovaně, ale o to příjemněji. Velké překvapení. Tak lze ohodnotit nečekané vystoupení
dvojice děvčat z YOCHEVEDu s houslistou Sašou
Shonertem. Krása si vždycky porozumí, nic naplat!
Nelze se však nevrátit ještě jednou k vystoupení
dámy, která je silnou osobností, patriotkou, a která
si během několika minut podmanila všechny přítomné v koncertní síň proměněné Zadní synagoze.
Její vzpomínky na někdejší život v Třebíči uchvátily
zejména pamětníky – no řekněte, nebylo krásné
třeba to nedělní korzování? A paní Věra Soudková-Nerušilová přidala i další vzpomínky…
Neobyčejný životní příběh prof. Alexandra Frieda
vystřídal Michal Foršt – kantor plzeňský, zpěvák…
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Paní Marta Kottová se svícnem.

Po roční přestávce se do Třebíče vrátil, aby společně
s návštěvníky festivalu přivítal šábes. Tedy spíše aby
vysvětlil, jak takový proces probíhal nebo probíhá.
Pořad Kabalat šabat pak spojil s dalším svým vystoupením, nazvaným Sefardský Golem aneb Hudební
klonování. Poutavé vyprávění, modlitby a nádherný
Forštův zpěv doprovázený Viktorem Bytchekem si
tradičně našly své posluchače. Kantor dlouho nemohl odejít ze scény a není se čemu divit.
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/ DEN TŘETÍ, POSLEDNÍ
Sobota 1. srpna 2009

Dr. Fišer, známý třebíčský historik a zejména specialista na zdejší památky UNESCO, zaujal přednáškou
s názvem Třebíčští familianti. Zajímavé a mnohdy
stále nepochopené téma dokáže Rudolf Fišer vysvětlit tak populárním způsobem, že mohl vyprávět
možná celý večer. Ale čas je neúprosný. Oblíbeného profesora musí vystřídat Petr Vít a Azar Abou,
brněnský kytarista a izraelský perkusista. Jemná,
citlivá hudba přinutila na chvíli zavřít oči a přenést
se o pár tisíc kilometrů dál na východ.
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Pak přišla lavina smíchu vyvolaného břitkým
humorem estonské herečky Liliany Malkiny. Stejně jako loni, také letos zářila obrovským elánem
a rozdávala životní nadhled, nepřipouštějící snad
žádný problém. Ráda cestuje, a tak s režisérkou
Lídou Engelovou a zpěvačkou Věrou Soudkovou-Nerušilovou přes několik států našly cestičku až do
Izraele. Trio spolu s návštěvníky vytvořilo výtečnou
atmosféru, jaká ostatně k festivalu patří už tradičně.
Bratislavská skupina PRESSBURGER KLEZMER
BAND nastoupila s precizně provedenou hudbou
po Achabově poutavém čtení nápisů v Zadní synagoze. Zaujala, samozřejmě; Pressburgeru totiž
rozhodně patří nejvyšší žánrové příčky.
Úplnou a skutečnou tečku za celým festivalem
udělal hraný dokumentární film režiséra Jaroslava
Hovorky. Autor byl promítání přítomen a ochotně
poskytl informace o vzniku a tvorbě filmu.
Tečka to byla vskutku důstojná. A zavazující i pro
další festivalové ročníky.
František Jůza
pracovník vztahů k veřejnosti MKS Třebíč
I N F O B U L L E T I N
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OBNOVA

PROGRAM PODPORY PROJEKTŮ REKONSTRUKCE, OBNOVY A ZACHOVÁNÍ
ŽIDOVSKÝCH PAMÁTEK

ŽIDOVSKÝ HŘBITOV V IVANČICÍCH
Židé sídlili v Ivančicích snad již ve 13. či 14. století.
Před druhou světovou válkou zde žilo více než
100 osob židovského vyznání, po válce byla místní
židovská obec nakrátko obnovena. Dnes kdysi
významnou komunitu připomíná židovská čtvrť,
chátrající synagoga a krásný hřbitov.
Vlastníkem hřbitova je Židovská obec Brno, která
systematicky mnoho let pracuje na jeho obnově.
Hřbitov byl založen v 16. století, nejstarší čitelný
náhrobek pochází z roku 1552. Náhrobní kameny
obsahují renesanční, barokní a klasicistní prvky,
ale především cennou židovskou symboliku. Před
rokem byla dokončena oprava rozsáhlé historické
ohradní zdi. V současné době probíhá také s podporou NFOH restaurování náhrobků.
Máte-li cestu na Moravu, neváhejte ivančický
hřbitov navštívit.
Marta Malá
ředitelka
tel.: 224 261 615, e-mail: mala@fondholocaust.cz
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PŘÍBĚH: PhDr. Dagmar Lieblová
Příběh každého, kdo prožil peklo koncentračních a vyhlazovacích táborů stojí za zaznamenání. Je
svědectvím, ze kterého se můžeme a musíme učit. Rozhodli jsme se proto zařadit do našeho bulletinu příběhy přeživších. Nikdy jich není dost.
PhDr. Dagmar Lieblová je významnou představitelkou přeživších šoa. Řadu let pracuje jako
předsedkyně Terezínské iniciativy, organizace,
která sdružuje téměř všechny české přeživší.

Životní příběhy nás, kteří jsme přežili Šoa, se jistě podobají: transport do Terezína, pak Osvětim a další tábory, hlad, těžká práce, nemoci, osvobození, návrat.
Avšak přece jen se naše osudy v detailech liší; že se
nám podařilo přežít, záleželo někdy na náhodě, shodě okolností. Pokusím se popsat stručně své osudy.
Pocházím z Kutné Hory, kde byl můj otec Julius
Fantl praktickým lékařem. Maminka byla v domácnosti. Měla jsem o tři roky mladší sestru Ritu.
Bylo mi třináct, když nás v červnu 1942 transportovali do Terezína. Měli jsme štěstí, že jsme tam zůstali, většina židů z Kutné Hory i okolí byla hned deportována dál a nikdo z nich nepřežil. V Terezíně jsme
žili až do transportu do Birkenau v prosinci 1943.
V tzv. rodinném táboře jsme se setkali s příbuznými, kteří tam byli už od září 1943. Všichni zahynuli
v plynové komoře v březnu 1944, když uplynula
jejich půlroční lhůta. A pak se šířily zvěsti, že i my po
půlroce skončíme stejně. Když uplynul náš čas, bylo
však vše jinak. Muži od 16 do 50 let a ženy od 16 do
40 let měli být posláni na práci do Německa. Z naší

8

rodiny se to nikoho netýkalo, rodiče byli o málo
starší, sestra a já mladší. Avšak mezi čísly těch, kdo
se mají dostavit k selekci, četla bloková i mé číslo.
Ukázalo se, že se někdy kdosi přepsal v roce mého
narození. Místo 1929 napsal 1925 a tahle chyba mi
zachránila život. Dostala jsem se tak spolu s ostatními ženami z Osvětimi pryč. Rodiče a sestra zahynuli
nedlouho poté v plynové komoře.
Nás poslali na odklízecí práce do Hamburku. Práce to byla velice těžká, jídla málo, trpěly jsme hlady
a zimou; ve dne i v noci bývaly nálety. Na jaře 1945
nás pak poslali do Bergen-Belsenu, kam byli evakuováni vězni z různých táborů. V bloku jsme se na holé
zemi tísnily jedna vedle druhé, nedostávaly nic k jídlu, ani voda netekla, všude bylo plno vší, mezi bloky
ležely hromady mrtvol, které už nikdo neodklízel.
Nemohly bychom to vydržet, naštěstí 15. dubna
tábor osvobodila britská armáda. Mnoho lidí zemřelo i potí, vyčerpáním, na skvrnitý tyfus a jiné nemoci.
Měla jsem štěstí, že jsem přežila i skvrnivku;
ležela jsem v nemocnici až do července, kdy byl do
Československa vypraven první vlak s osvobozenými
vězni. Vrátila jsem se sice do Kutné Hory, ale strávila
pak dva a půl roku v plicním sanatoriu.
Po návratu jsem se začala učit (v 19 letech jsem
měla jen 5 tříd obecné školy), složila externě zkoušky i maturitu na gymnáziu a pak vystudovala obor
němčina a čeština na Filozofické fakultě UK. Během
studia jsem se seznámila se svým mužem, vzali jsme
se a narodila se nám dcera Rita. Později se nám narodila ještě dcera Zuzana a syn Martin. To, že mám
děti a 6 vnoučat, považuji nejen za nesmírné štěstí,
ale i za vítězství nad všemi snahami vyhubit nás.
Dagmar Lieblová
předsedkyně Terezínské iniciativy, www.terezinstudies.cz
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ERA ASSETS CONFERENCE
HEA HOLOCAUST
KONFERENCE K OSUDU MAJETKU OBĚTÍ HOLOCAUSTU
Vláda České republiky ve spolupráci s Federací židovských obcí v ČR, Židovským muzeem v Praze,
Památníkem Terezín, Ústavem židovských studií Husitské teologické fakulty UK a Centrem pro dokumentaci majetkových převodů kulturních statků obětí 2. světové války Ústavu pro soudobé dějiny
AV ČR, uspořádala ve dnech 26.–30. června 2009 konferenci k osudu majetku obětí holocaustu.
Cílem konference bylo zhodnocení pokroku dosaženého od washingtonské Konference k osudu
majetku obětí holocaustu (1998) – v oblasti restitucí uloupených uměleckých děl a předmětů kulturní,
historické a náboženské hodnoty, majetkových
restitucí a systémů finančního odškodnění, dále
přezkoumání dosavadní praxe ve výzkumu provenience a restituce majetku a v případě potřeby
definovat nové, účinné nástroje ke zlepšení, přezkoumání dopadu Stockholmské deklarace (2000)
na připomínání, výzkum a vzdělávání o holocaustu,
posílení činnosti Mezinárodního výboru pro připomínku, výzkum a vzdělávání o holocaustu, diskuse
o inovativních postupech v oblasti vzdělávání, sociálních programech a kulturních iniciativách spojených s šoa a dalšími zločiny národního socialismu
a posilovat náboženskou a etickou toleranci v naší
společnosti i v celém světě.
Konferenci zahájilo otevření výstavy Návraty paměti – Příběhy majetku obětí holocaustu, kterou je
možné navštívit do 28. září 2009 v Uměleckoprůmyslovém muzeu v Praze. Následovala tisková konference a oficiální slavnostní zahájení na Žofíně mj.
za účasti Václava Havla a Elieho Wiesela. Program
konference pokračovala v sobotu a neděli v Kongresovém centru Praha, kde zasedaly a pracovaly
pracovní skupiny Looted Art, Holocaust Education,
Remembrance and Research, Immovable Property,
Judaica and Jewish Cultural Property a Special Session: Caring for Victims of Nazism and Their Legacy.
Ředitelka NFOH Marta Malá přednesla v pracovní
skupině Immovable Property, v panelu Works in
Progress – Examples from Communities, informaci
o České republice a Odškodnění, které vyplácel
NFOH. Ve Special Session, které spolupředsedal
čestný předseda správní rady NFOH Prof. Ing. Felix Kolmer, DrSc., věnující se mj. Responsibility in
Partnership: Improving the Social Situation of the
Victims of Nazism informovala přítomné o Sociální
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Felix Kolmer, Stuart Eizenstat a Jana Kernerová

situaci obětí holocaustu na příkladu České republiky.
Oba referáty jsou k dispozici na webových stránkách
NFOH: www.fondholocaust.cz. Pondělí bylo věnováno závěrečným zprávám pracovních skupin a prohlášením vedoucích státních delegací a neziskových
organizací, byla podepsána Terezínská deklarace.
Konference byla slavnostně ukončena v úterý v Terezíně, kde účastníky konference pozdravil a k závěrům konference se přihlásil také předseda vlády ČR
Ing. Jan Fischer, CSc. Více informací naleznete na:
http://www.holocausteraassets.eu/.
V současné době Ministerstvo zahraničních
věcí ČR aktivně pracuje na úkolech Terezínské
deklerace. Dne 21. září 2009 vláda ČR schválila
založení Evropského institutu odkazu Šoa. Jedním
z jeho hlavních cílů by měla být příprava zpráv
o sociálních programech pro oběti nacismu v jednotlivých zemích světa, podpora spolupráce a sdílení zkušeností a postupů na mezinárodní úrovni.
Přípravou Institutu byl pověřen vládou ČR výbor
v čele s prof. Tomášem Kostou, NFOH je členem
přípravného výboru. Institut zahájí svou činnost
v lednu příštího roku.
Marta Malá
ředitelka, tel.: 224 261 615, e-mail: mala@fondholocaust.cz
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KALENDÁŘ AKCÍ PODPOŘENÝCH NFOH
Říjen

Listopad

Dny pro Izrael
Pásmo kulturních a vzdělávacích akcí, které přispívá
k přátelským vztahům mezi naší zemí a Izraelem.
• Termín: 5.–12. 10. 2009
• Místo: Hradec Králové
• Další info: www.sion.cz

Konference Židé a Morava
XVI. ročník konference Židé a Morava.
• Termín: 11. 11. 2009
• Místo: Kroměříž
• Další info: www.muzeum-km.cz

Vzpomínková akce při výročí 70. let odchodu
židovských mužů do Niska nad Sanem
Vzpomínková akce za účasti rabína s kulturním doprovodem skupiny Adash.
• Termín: 15. 10. 2009
• Místo: Ostrava
• Další info: www.kehila-ostrava.cz

Do konce r. 2009

Dny židovské kultury Olomouc
Téma: 70. výročí vypálení olomoucké synagogy.
Koncerty, divadlo, přednášky, besedy, výstava.
• Termín: 20.–25. 10. 2009
• Místo: Olomouc
• Další info: www.divadlohudby.cz

Putovní výstava Místa utrpení, smrti a hrdinství
Prostřednictvím výstavy se může veřejnost a mládež
seznámit s historií koncentračních táborů. Součástí
výstavy jsou přednášky, vzpomínky pamětníků
a promítání filmů.
• Místo: Č. Budějovice, Valašské Meziříčí, Prostějov, Olomouc, Ústí nad Labem, Děčín, Litvínov
• Další info: Olga Zárubová, tel.: 244 462 441

Staronová šance – shromáždění proti antisemitismu
Upozorněte na nebezpečí antisemitismu i vy!
• Termín: říjen, listopad
• Místo: Den pro Izrael, Prostějov (říjen); Připomenutí tzv. křišťálové noci, Karl. Vary (listopad)
• Další info: www.icej.cz

EVA ROUBÍČKOVÁ:
TEREZÍNSKÝ DENÍK 1941–45
Nakladatelství P3K vydalo unikátní svědectví z terezínského ghetta. Deník, jehož autorkou je náctiletá
Eva Roubíčková, přináší autentický pohled mladé
dívky na denní život v ghettu – vztahy, práci, hlad,
bídu a neustálou hrozbu transportů na východ.
Terezínský deník osobně doporučujeme všem,
nejen těm, kteří se zabývají dějinami šoa. Je to kniha, od které neodejdete, dokud ji nedočtete, Evino
svědectví ve vás zanechá trvalou stopu.
Lze zakoupit v síti knihkupectví či přímo u vydavatele: http://www.p3k.cz/roubickova.html.
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KDE ŽÁDAT O PODPORU
Jako obvykle vám na posledních stránkách našeho Infobulletinu přinášíme aktuální uzávěrky fondů
poskytujících finanční prostředky v oblastech blízkých NFOH.
Podrobnější informace naleznete buď na internetových adresách uváděných u jednotlicých programů, nebo na http://www.granty.ecn.cz a http://www.neziskovky.cz

Uzávěrka 1. 10. 2009

Průběžná uzávěrka

• Program:

• Program:

Program Culture –
kulturní dědictví

• Vyhlašuje: EACEA
• Kontakt:

http://eacea.ec.europa.eu/
index.html

• Vyhlašuje: Garris, a. s.
Bozděchova 7, 150 00 Praha 5
• Kontakt:

Mgr. Zdenka Suchardová
tel.: 225 275 215
suchardova@garris.cz

• Program:

Fond pomoci

Uzávěrka 22. 10. 2009
• Program:

Celoměstské programy podpory
využití volného času dětí
a mládeže na území hl. m. Prahy
na rok 2010

• Vyhlašuje: Magistrát hl. m. Prahy
Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1
• Kontakt:

Bc. Luboš Čuta, tel.: 236 005 908
lubos.cuta@cityofprague.cz

Aktivní využití volného času,
výchova a vzdělávání

• Vyhlašuje: Siemens, s. r. o.
Evropská 33a, 160 00, Praha 6
• Kontakt:

fondpomoci@rg.siemens.cz
tel.: 233 033 777

• Program:

Lety Divokých hus

Uzávěrka 31. 10. 2009

• Vyhlašuje: Nadace Divoké husy
Domažlická 15, 130 00 Praha 3

• Program:

• Kontakt:

Martin Balcar
tel.: 222 584 342, 603 469457
nadace@divokehusy.cz

• Program:

Nadační příspěvky Nadačního
fondu manželů Livie a Václava
Klausových

Otevřené grantové kolo

• Vyhlašuje: Nadační fond Hyundai
Seifertova 47, 130 00 Praha 3
• Kontakt:

Eliška Děcká, tel.: 222 540 979
nfh@nfh.cz

Uzávěrka
• Program:

30. 11. 2009

Granty hl. m. Prahy v oblasti památkové péče na rok 2010

• Vyhlašuje: Magistrát hl. m. Prahy
Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1
• Kontakt:

• Vyhlašuje: Nadační fond manželů Livie a Václava Klausových
119 08 Praha 1 – Hrad
• Kontakt:

info@nadacnifondklausovych.cz
tel.: 224 37 21 96

http://pamatky.praha-mesto.cz/granty
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