iNFOBULLETiN
NADAČNÍHO FONDU OBĚTEM HOLOCAUSTU

4/2006
Milé čtenářky, milí čtenáři,
do oslav svátku Chanuka a blížících se vánočních svátků vám přinášíme náš poslední bulletin v roce 2006.
Uvnitř zimního čísla naleznete především výsledky výběrového řízení na podporu projektů pro rok 2007 ve
všech programech NFOH, rozhovor s historikem Petrem
Brodem o konferenci Židé v boji a odboji 1939–45, kterou pořádal Historický ústav AV ČR, reportáž z cesty týmu
NFOH po podpořených projektech na střední Moravě
a další informace v již zavedených rubrikách.
V současné době se plně věnujeme přípravám na 26. ledna 2007, kdy se uskuteční slavnostní setkání přeživších
holocaust v Senátu PČR u příležitosti Dne památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti. V příštím
bulletinu vás budeme o akci blíže informovat.
Na závěr mi dovolte rozloučit se touto cestou po více než roční práci pro NFOH s odcházejícími kolegy.
Kateřina Fadljevičová nás opouští po roce stráveném v pozici koordinátorky programů Péče, Připomínka a Budoucnost (od října pouze Péče), aby se mohla věnovat více studiu antropologie a svému bio obchůdku. Na konci
ledna odchází do Rozvojového střediska náš fundraiser a PR manažer Milan Konrád.
Oběma kolegům moc děkuji za práci, nasazení, důvěru a trpělivost a ze srdce jim přeji jen to nejlepší.
Vám přeji příjemné prožití zimních svátků a do nového občanského roku vše dobré!
Marta Malá, ředitelka
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PÉČE – PROGRAM PODPORY PROJEKTŮ V OBLASTI
SOCIÁLNĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE SE ZVLÁŠTNÍM ZŘETELEM
K POTŘEBÁM TĚCH, KTEŘÍ PŘEŽILI HOLOCAUST
PŘIPOMÍNKA – PROGRAM PODPORY PROJEKTŮ
SLOUŽÍCÍCH K DŮSTOJNÉ PŘIPOMÍNCE OBĚTÍ
HOLOCAUSTU A VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT O HOLOCAUSTU
BUDOUCNOST – PROGRAM PODPORY VZDĚLÁVACÍCH
AKTIVIT V OBLASTI JUDAISMU A ROZVOJE ŽIDOVSKÝCH
KOMUNIT
OBNOVA – PROGRAM PRO REKONSTRUKCI, OBNOVU
A ZACHOVÁNÍ MOVITÝCH A NEMOVITÝCH ŽIDOVSKÝCH
PAMÁTEK NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY

NADAČNÍ PŘÍSPĚVKY
PŘIDĚLENÉ PRO ROK 2007

Uzávěrka pro příjem žádostí v programech Připomínka, Budoucnost a Obnova byla 29. září 2006 a v programu Péče 13. října 2006. Celkem jsme obdrželi
92 žádostí o nadační příspěvky s požadavkem
40 111 008 Kč.
• 19 projektů v programu Péče s požadavkem
19 773 047 Kč
• 27 projektů v programu Připomínka s požadavkem
2 289 436 Kč
• 25 projektů v programu Budoucnost s požadavkem 2 121 736 Kč
• 21 projektů v programu Obnova s požadavkem
15 926 789 Kč
Všechny žádosti byly posouzeny grantovými komisemi, které na konci listopadu předložily správní
radě NFOH vyhodnocení projektů s návrhem na
udělení nadačního příspěvku. Jak rozhodla správní
rada, uvádíme dále.
Všem podpořeným organizacím přejeme úspěšnou realizaci projektů!
PROGRAM BUDOUCNOST
• Židovská obec v Ostravě: Judaismus od A
do Z rok 2007 ......................................... 35 000 Kč
• Židovská obec v Liberci: Rozvoj vzdělávacích
a kulturních aktivit ŽOL ......................... 30 000 Kč
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• KVIZ Třebíč: Šamajim – festival židovské
kultury ..................................................... 25 000 Kč
• OLAM – Společnost Judaica: Týden židovské
kultury ..................................................... 30 000 Kč
• Židovská obec v Děčíně: Židovská obec – zdroj
informací o judaismu ............................. 20 000 Kč
• Bejt Elend – soukromá židovská škola:
Kreativní dílna – odraz judaismu v uměleckém
projevu .................................................... 30 000 Kč
• Společnost křesťanů a Židů: Zpravodaj Společnosti křesťanů a Židů ............................. 25 000 Kč
• SION – Nová generace:
Dny pro Izrael ........................................ 35 000 Kč
• Bejt Simcha:
MASKIL – časopis pro celou rodinu ... 35 000 Kč
• Lauderovy školy při ŽOP: Židovská audio-video-bibliotéka ........................................ 10 000 Kč
• Respekt a tolerance: Vzpomínky na
židovské rodiny (nejen z Loštic, Mohelnice
a Úsova) ................................................. 25 000 Kč
• Mezinárodní křesťanské velvyslanectví Jeruzalém: Staronová šance – veřejná shromáždění
proti antisemitismu ................................ 20 000 Kč
• Židovská obec v Praze:
Obecní noviny ....................................... 25 000 Kč
• Bejachad: Mateřské centrum a Nedělní škola
Bejachad ................................................. 35 000 Kč
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• Židovská liberální unie v České republice: Zatemněný půlměsíc – celovečerní dokumentární
film .......................................................... 20 000 Kč
• Památník Hartmanice: Vzdělávací programy
v Památníku Hartmanice ...................... 20 000 Kč
• Muzeum Kroměřížska: Vydání sborníku příspěvků z XIII. ročníku konference Židé
a Morava ................................................ 20 000 Kč
• Regionální muzeum v Mikulově: Rozšíření
vzdělávacích aktivit při expozici v mikulovské
synagoze v sezóně 2007 ....................... 30 000 Kč
• Židovská obec Teplice: Společenský klub židovské obce Teplice .................................... 35 000 Kč
• Židovská obec Olomouc: Paideia Alumni conference at Olomouc 2nd year (Jewish studies in
central Europe) ...................................... 30 000 Kč
PROGRAM PŘIPOMÍNKA
• Společná budoucnost:
„Po židoch cigáni“ – II. díl publikace svědectví
a vzpomínek romských pamětníků na roky
1939–1945 na Slovensku ...................... 30 000 Kč
• Terezínská iniciativa:
Podpora vzdělávacích zájezdů českých škol do
Památníku Terezín .................................. 50 000 Kč
• Kultura do města: Připomínka a obnova tradic
židovské kultury na Kutnohorsku ......... 30 000 Kč
• Muzeum romské kultury:
Pietní místa a pietní akty k uctění památky obětí
holocaustu .............................................. 15 000 Kč
• Hidden Child Praha: „Ptaly se proč?“ (příběhy
ukrývaných dětí) ..................................... 20 000 Kč
• Diecézní charita České Budějovice: Stop holocaustu paměti .......................................... 20 000 Kč
• Federace židovských obcí v ČR: Pamětní deska
obětem holocaustu na synagoze ve Strážnici,
pořízení a slavnostní odhalení ............... 10 000 Kč
• Historická skupina Osvětim při SOPVP:
Den holocaustu ...................................... 50 000 Kč
• Institut Terezínské iniciativy:
Kontextualizace dat obětí holocaustu v rámci
www.holocaust.cz ................................... 20 000 Kč
• Památník Hartmanice: Dokončení výzkumu
a expozice Památníku Hartmanice ....... 30 000 Kč
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• Pro Photo:
Spolužáci, Zmizelí sousedé .................... 30 000 Kč
• G plus G:
Ve stínu holocaustu a komunismu ....... 10 000 Kč
• Tolerance a občanská společnost: Interaktivně
proti antisemitismu a rasismu ............... 20 000 Kč
• Romano džaniben: Vydávání sborníku Romano
džaniben ................................................. 15 000 Kč
• Výbor pro odškodnění romského holocaustu
v ČR: Tvorba a prezentace putovní výstavy „Nacistický tábor Lety u Písku a současnost“ ..... 30 000 Kč
• Kufr: Žonglování se životem ................ 15 000 Kč
• Židovské muzeum v Praze: Sborník Židovská
menšina za druhé republiky .................. 20 000 Kč
• Teenageři, děti a kamery:
„Teenageři a židé“, 1. část cyklu projekcí a besed
na Ostravsku ........................................... 30 000 Kč
• Živá paměť:
Zmizelí Romové a Romové dnes/Romský holocaust, jeho stopy v poválečném Československu
a život Romů v České republice ........... 20 000 Kč
PROGRAM PÉČE
• Židovská obec Praha – Denní centrum seniorů:
Aktivizace, společnost a péče v Denním centru seniorů ...................................................... 250 000 Kč
• Židovská obec Karlovy Vary: Sociální a zdravotní péče pro nemocné a přestárlé, kteří přežili holocaust ................................................... 250 000 Kč
• Domov Sue-Ryder:
Domov Sue Ryder – rezidenční péče o osoby,
které přežily holocaust ........................ 200 000 Kč
• Diakonie ČCE – středisko Rýmařov: Domov
odpočinku ve stáří v dolní Moravici – rezidenční
péče s přihlédnutím ke specifickým potřebám
osob přeživších holocaust ................... 150 000 Kč
• Židovská obec Teplice: Sociálně zdravotní péče
se zvláštním zřetelem k potřebám těch, kteří přežili holocaust ......................................... 300 000 Kč
• Židovská obec v Praze – středisko sociálních
služeb: Rozšíření sociálních a psychosociálních
služeb pro členy ŽO v Praze ............... 600 000 Kč
• Židovská obec Liberec:
Terénní sociální péče o potřebné klienty Židovské obce Liberec 2007 ........................ 100 000 Kč
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• Židovská obec v Praze – Domov seniorů
Charlese Jordana: Domov seniorů Charlese Jordana ....................................................... 700 000 Kč
• Židovská obec v Praze:
Dům s pečovatelskou službou – Penzion Charlese Jordana ............................................ 300 000 Kč
• Židovská obec Brno: Důstojné stáří pro přeživší
holocaust .............................................. 736 400 Kč
• Židovská obec v Ostravě:
Agentura domácí péče „Tikvah“ jako poskytovatel sociálních služeb, se zvláštním zřetelem na
přežvší holocaust ................................. 800 000 Kč
• Rafael institut:
Rafael institut – výcvik a vzdělávání v prevenci
a léčbě psychotraumatu ...................... 200 000 Kč
• Židovská obec Plzeň:
Sociální péče a poradenství pro potřebné ze Židovské obce Plzeň ............................... 100 000 Kč
• Židovská obec Olomouc: Projekt sociálního
střediska pro členy ŽO Olomouc, kteří přežili
holocaust a druhou generaci ............. 100 000 Kč
• Židovská obec v Praze – Komplexní domácí
péče Ezra: Komplexní domácí péče Ezra –
sociální a zdravotní péče o seniory se zvláštním
zřetelem k potřebám těch, kteří přežili holocaust
............................................................... 550 000 Kč
• Židovská obec Děčín:
Sociální služby a poradenství potřebným klientům Židovské obce Děčín ................... 150 000 Kč
PROGRAM OBNOVA
• Židovská obec v Praze: Znovuvztyčování
a oprava náhrobků na židovském hřbitově
v Jindřichově Hradci ............................ 100 000 Kč
• Židovská obec Liberec:
Oprava hřbitovní zdi a nádvoří židovského hřbitova v Liberci ........................................ 200 000 Kč
• Federace židovských obcí v ČR:
Dlouhodobý projekt postupné rekonstrukce, obnovy a zachování movitých a nemovitých židovských památek na území ČR, které jsou
v majetku FŽO .................................. 6 160 000 Kč
• Židovská obec v Praze: Rekonstrukce Bergmannovy hrobky na novém židovském hřbitově
v Novém Bydžově .................................. 50 000 Kč
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• Židovská obec v Praze: Obnova obřadní síně
s obydlím hrobníka na židovském hřbitově
v Hradci Králové – Pouchově ............... 30 000 Kč
• Židovská obec Děčín: Obnova židovského hřbitova Česká Lípa .................................... 200 000 Kč
• Město Loštice:
Synagoga – přístavba a stavební úpravy –
II. etapa, oprava pláště budovy ......... 300 000 Kč
• Židovská obec Olomouc:
Židovský hřbitov – oprava náhrobků V. etapa,
údržba hřbitova .................................... 150 000 Kč
• Židovská obec Plzeň: Rabínský dům – etapa A:
přípravná fáze .......................................... 30 000 Kč
• Židovské muzeum v Praze:
Záchranné a restaurátorké práce na žižkovském
hřbitově ................................................... 50 000 Kč
• Sdružení pro úšteckou synagogu a hřbitov:
Revitalizace židovského hřbitova v Úštěku
............................................................... 150 000 Kč
• Židovská obec Brno:
Oprava náhrobků židovského hřbitova
v Boskovicích – 1. etapa ..................... 200 000 Kč
• Židovská obec Teplice: Renovace Domu pohřebního bratrstva – 4. etapa ............ 300 000 Kč
• Židovská obec Karlovy Vary:
Židovský hřbitov v Karlových Varech-Drahovicích – dokončení rekonstrukce oplocení staré
části hřbitova ........................................... 80 000 Kč
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PÉČE – PROGRAM PODPORY PROJEKTŮ V OBLASTI SOCIÁLNĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE SE ZVLÁŠTNÍM
ZŘETELEM K POTŘEBÁM TĚCH, KTEŘÍ PŘEŽILI HOLOCAUST

UKONČENÍ PROJEKTU
ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY, ČLENY ŽIDOVSKÝCH OBCÍ V PRAZE,
BRNĚ A OSTRAVĚ, NĚKDEJŠÍ OBĚTI NACIONÁLNĚ SOCIALISTICKÉHO NÁSILÍ
Dnes to jsou již tři roky, kdy jsme byli v horečných
přípravách na vypuknutí čerpání grantu z německé
nadace Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft (dále EVZ). Nadace nám darovala 277 306 C=
pro agentury domácí péče (ADP). Díky získanému
grantu byly založeny dvě ADP, a to při Židovské obci
Brno a Židovské obci Ostrava, a dále byla podporována ADP Ezra při Židovské obci v Praze. NFOH zajišťoval koordinaci celého projektu.
Od 1. 1. 2004 nadace EVZ postupně posílala splátky podle splátkového kalendáře. Pracovali jsme se
zástupci ADP tak, abychom splnili všechny podmínky
dané německou stranou a zároveň v co nejširší možné míře podporovali provoz jednotlivých agentur.
Původně dvouletý grant se podařilo prodloužit
o 8 měsíců, do konce srpna 2006. Agentury nestihly
vyčerpat přidělené prostředky podle původního harmonogramu, a tak NFOH požádal nadaci EVZ o prodloužení projektu tak, aby bylo možno dočerpat darovaný finanční obnos. Děkujeme nadaci EVZ, že naší
žádosti vyhověla.
Nyní se zbývá jen ohlédnout za obrovským množstvím práce a úsilí, jež je za námi, a také za kvalitní

péčí pro židovské seniory, kterou se podařilo vybudovat. Doufáme, že i do budoucna se jim bude dařit
více než dobře.
Zároveň bych si osobně dovolila poděkovat za
skvěle odvedenou práci paní MUDr. Ivaně Rymešové,
ředitelce ADP Ezra, za podnětné připomínky paní
Haně Špunarové, ředitelce ADP JAS, a samozřejmě
za úžasný posun ve finančních zprávách a za obětavou
práci paní Ivaně Kovaříkové, ředitelce ADP Tikvah.
Monika Uhlířová
finanční manažer
tel.: 224 261 573, e-mail: uhlirova@fondholocaust.cz

TÝM NFOH NA STŘEDNÍ MORAVĚ
Část týmu NFOH ve složení Katka Fadljevičová, Milan Konrád a Marta Malá se vydala ve dnech 13.
a 14. září 2006 na střední Moravu. Účelem cesty byla návštěva spolupracujících organizací a realizátorů námi
podpořených projektů.
V prvé řadě jsme zavítali do sídla Židovské obce Olomouc, kde se nám od předsedy obce Ing. Petra Papouška a jeho kolegů dostalo přátelského přijetí. Hovořili jsme o stávajících a plánovaných projektech obce
a setkání jsme završili společnou prohlídkou prostor obce a olomouckého židovského hřbitova.
Dále jsme putovali na sever do města Loštice, kde jsme se setkali se starostou města PhDr. Ctiradem Lolkem, Ing. Konečným a předsedou o. s. Respekt a Tolerance Luďkem Štiplem, který se stal naším průvodcem.
Společně jsme navštívili synagogy v Lošticích a Úsově a židovské hřbitovy v obou městech.
Děkujeme všem za milé přijetí a spolupráci. Byl to moc příjemně strávený čas a ujištění, že prostředky
Nadačního fondu obětem holocaustu plní svůj účel, nám dává sílu do další činnosti.
Marta Malá
ředitelka, tel.: 224 261 615, e-mail: mala@fondholocaust.cz
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Předseda ŽO Olomouc Ing. Petr Papoušek a pohled na některé
z náhrobků olomouckého židovského hřbitova.
Loštice: vlevo detail
náhrobního kamene,
vpravo interiér synagogy, dole loštická synagoga zvenku.
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Tým NFOH společně s L. Štiplem a starostkou Úsova V. Miketovou.
Dole úsovský hřbitov a tamní synagoga.

InfoBulletin NFOH 4/2006

5

KONFERENCE ŽIDÉ V BOJI A ODBOJI 1939–1945
ROZHOVOR S ÚČASTNÍKEM PETREM BRODEM
Blíží se představa nás Čechů – a také Slováků – o tom, jak Židé reagovali na perzekuci ve 2. světové
válce, historické skutečnosti? Byli Židé spíše pasivními oběťmi nacistické mašinérie, nebo jejími statečnými odpůrci?
Na otázky tohoto typu se na úrovni historického výzkumu snažily podat odpověď organizátorky konference Židé v boji a odboji 1939-1945, kterou pořádal Historický ústav Akademie věd ČR 17.–18. října
2006 ve spolupráci se Sdružením židovských odbojářů a vojáků a Židovským muzeem v Praze a s finanční podporou České rady pro oběti nacismu, nadačního fondu. Autorka odborné stránky konference, PhDr.
Zlatica Zudová-Lešková, během zahájení zhodnotila,
že historický výzkum ukazuje rezistenci českých Židů
jako analogickou k rozsahu a roli protinacistického
odporu v české společnosti obecně.
Přímých účastníků odboje se zde sešla celá řada,
což novinářům umožnilo vést rozhovory se společenstvím lidí, jejichž příběhy statečnosti se střídaly na plátně. Pro představu alespoň dva střípky této pozoruhodné mozaiky:
OBLÍBENÝ DŮSTOJNÍK
NA VÝCHODNÍ FRONTĚ
Nadporučík Arnošt Steiner:
• V říjnu 1939 byl nacisty odvlečen do tábora v Nisku nad
Sanem, odkud uprchl.
• V SSSR se přihlásil do čs. jednotky v Buzuluku, absolvoval
důstojnickou školu.
• Účastnil se bojových operací od Sokolova po
osvobození Československa.
• Za odvahu a rozhodnost v boji mu bylo uděleno
sedm Československých válečných křížů 1939
a další vojenská vyznamenání.
ŽENA VE ZVLÁŠTNÍCH OPERACÍCH
Seržantka Chaviva Reiková (Marta Reichová):
• V prosinci 1939 emigrovala do Palestiny, kde
vstoupila do vojenské organizace Hagana.
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Skupina židovských dobrovolníků tvořící autonomní
součást britské vojenské zpravodajské skupiny SOE na
letšti Tri Duby 7. 10. 1944 (zleva): Chaim Chermes, Chaviva Reiková, Raphael Reisz, Abba Bardichev a Zwei
Ben Yaakov.

• Po parašutistickém výcviku se stala členkou jednoho ze speciálního útvarů Palmach, který měl za
úkol mj. záchranu sestřelených spojeneckých letců z okupovaných území a Židů tamtéž.
• Jako členka britské Women’s Auxiliary Air Force
byla s kolegy vyslána na Slovensko do operace
Amsterdam s cílem chránit Židy v kontextu Slovenského národního povstání.
• V listopadu 1944 byla nacisty zajata a následně zavražděna u Banské Bystrice.
O zhodnocení konference a zamyšlení nad jejím tématem jsem požádal
Petra Broda, historika a novináře,
bývalého redaktora pořadu BBC Svět
kolem nás a současného moderátora Historického magazínu na ČT2.
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Dokázala konference Židé v boji a odboji,
podle vašeho názoru, pokrýt jedno z bílých
míst v historiografii českých a československých moderních dějin, jak její roli popsal
PhDr. Jan Němeček, vedoucí Oddělení dějin 20. století HÚ AV ČR? V čem konference přispěla k historickému výzkumu inovativně, resp. na jaká úskalí narazila?
Nemluvil bych o bílém místě, zdá se mi, že
to by bylo znehodnocením významné činnosti
Ericha Kulky, který v Izraeli po emigraci
z Československa nasbíral množství svědectví
bývalých vojáků československých armád
v zahraničí a na jejich základě napsal knihy
o židovské účasti v československých jedOdborná autorka konference PhDr. Zlatica Zudová-Lešková
notkách na západní frontě a ve Svobodově armádě v SSSR. Tyto knihy dávají základní předKonference zde mohla jen nastínit různé přístupy
stavu o židovské účasti na zahraničním odboji
a hodnocení, definitivních odpovědí se sotva kdy
a myslím, že ani budoucí detailní výzkum jejich výdočkáme. Za hlavní úskalí a kardinální otázku konfesledky zásadně nepřekoná. Organizátoři konference
rence bych označil snahu o vymezení Židů v rámci
ostatně Kulkův přínos zmínili.
protinacistického odboje. Je sice pravda, že nacisticJinak je tomu na scéně domácího odboje, tam už
ký režim svou podstatou a ideologií nutil osoby židovovšem narážíme na definiční problémy. Jako příklad
ského původu do pozice svých protivníků, jelikož je
lze uvést komplex otázek spojených s životem židovskupinově označil za nepřátele nejen nacismu, ale
ských vězňů v Terezíně. Do jaké míry byly jejich pozápadní civilizace a lidstva všeobecně, otázkou však
kusy udržet si v ghettu aspoň zbytky normálního žije, jak jednotlivci, kteří se stali obětí nacistické duvota výrazem odboje, čím byl tento odboj specificky
chovní agrese, tuto roli přijímali. Nesmíme zapomežidovský a jak zapadá do celkového kontextu českénout, že nacismus se dostává k moci v zemích Západní
ho odboje?
Evropy několik desetiletí po emancipaci Židů, v době, kdy už tři generace měly příležitost se asimilovat. Většina z těch, kteří se v područí nacismu
úředně změnili v Židy, se považovala
za Čechy, Němce, Francouze či Maďary a sama sebe by i v případě, že by
dostali příležitost k aktivnímu odboji,
těžko považovala za součást židovského hnutí. To je ovšem širší problém,
na který nenarážela jen tato konference, nýbrž který se vine jako červená nit všemi pokusy o psaní „židovských dějin“ v post-emancipačním období.
Úvodní slova spoluorganizátorky Pavly Kováčové ze Sdružení židovských
odbojářů a vojáků
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chom svým dětem mohli říci, že i za všech
nacistických hrůz jsme se chovali slušně. Každý národ se pozná podle toho, jak se chová
k Židům.“ Jak podle vás český národ v tomto
testu obstál? Případně – jak obstál ve srovnání se slovenskou společností?
Český národ v tomto testu obstál poměrně
důstojně. Nejradikálnější antisemité, ti, kteří
psali do Vlajky a Árijského boje, zůstali na okraji české společnosti a i v Čechách a na Moravě máme ony Spravedlivé mezi národy, kteří
s nasazením vlastního života zachraňovali Židy.
Rád bych v této souvislosti zmínil vzpomínky
Účastníci a účastnice židovského protinacistického odporu na Hedy Kaufmannové.
tiskové konferenci
Na druhou stranu – a zvláště ptáte-li se na
srovnání se Slovenskem – nevím, jak by se
podstatná část českého národa byla zachovala, kdyby
Historička PhDr. Zlatica Zudová-Lešková upozornijí nacisté bývali dali příležitost obohacovat se na žila účastníky tiskové konference, že v českém podovském majetku. To je jedno z oněch historických
vědomí převládla chybná představa, že Židé byli
„kdyby“. V tomto ohledu měli Češi „štěstí“ – nacisté
pronásledovaní, ale nepostavili se na odpor. Jak
jim nedovolili pošpinit svou čest pogromy ani dranhodnotíte vysoce kontroverzní, ale rozšířený výcováním.
rok, že Židé „šli na porážku jako ovce“?
Hodnotím ho jako nesmysl. Kdo někdy slyšel byť
Děkuji vám za rozhovor.
jen zmínku o povstání ve varšavském ghettu, ví, že
Židé i za zoufalých podmínek nacházeli vůli a sílu
Mgr. Milan Konrád
k ozbrojenému odporu. Varšavské ghetto je tu jen zástupný pojem za řadu jiných aktivit, které se odehrámanažer pro fundraising a PR
valy od Řecka po Norsko, od Francie po Ukrajinu,
tel.: 224 262 563, e-mail: konrad@fondholocaust.cz
všude tam, kde během nacistické okupace měli Židé
Foto Historický ústav AV ČR a Muzeum SNP
příležitost bojovat se zbraní v ruce.
Je samozřejmě třeba rozlišovat mezi podmínkami
v různých zemích – někde, jako v protektorátu Čechy a Morava, který byl téměř dokonale ovládán
nacistickou bezpečnostní a úřední mašinérií, takové
podmínky neexistovaly, jinde, jako v hornatých územích Bulharska a Řecka, kde působili židovští partyzáni, byla situace daleko příznivější. Samozřejmě hrály
úlohu také různé historické zkušenosti. Pro mnoho
Židů, pro které byla němčina dlouho nositelem humanitních ideálů německé klasiky a řečí Goethovou
a Schillerovou, bylo nepředstavitelné, že by se německý stát mohl dopouštět takových zločinů, kterých
se nakonec dopustil. Obecně si lidé neuměli představit, že stát by se mohl dopustit masového vraždění
nevinných civilních obyvatel.
Dr. Zudová-Lešková také připomněla pozoruhodnou myšlenku Jana Masaryka: „Chtěl bych, aby10
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SEMINÁŘ PRO ŽADATELE O NADAČNÍ PŘÍSPĚVEK

JAK ŽÁDAT O GRANT NFOH

S přicházejícím podzimem, tak jako již každoročně,
pořádal nadační fond „Seminář pro žadatele o nadační
příspěvek“. Seminář se uskutečnil dne 5. září 2006 ve
Vzdělávacím a kulturním centru Židovského muzea
v Praze a svou účastí nás potěšilo 15 účastníků z celé
republiky.
Účelem semináře bylo v první řadě seznámit účastníky s aktuálními grantovými pravidly, s formuláři žádostí o nadační příspěvek, upozornit na změny v pravidlech výběrového řízení, ale také zodpovědět otázky žadatelů. Tohoto úkolu se ujala ředitelka NFOH
Marta Malá, koordinátorka programu Připomínka
a Budoucnost Andrea Fictumová a koordinátorka programu Péče Kateřina Fadljevičová. Dalším, neméně
důležitým účelem semináře bylo osobní setkání s žadateli a vzájemná výměna zkušeností a postřehů.
Doufáme, že se nám podařilo obojí a k plné spokojenosti všech přítomných.
InfoBulletin NFOH 4/2006

Děkujeme tímto Vzdělávacímu a kulturnímu centru za laskavé zapůjčení prostor a děkujeme také
všem účastníkům semináře. Příští rok se těšíme zase
na viděnou.
Kateřina Fadljevičová
koordinátorka programu Péče
Tel.: 224 261 573, e-mail: fadljevicova@fondholocaust.cz
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PRO VAŠI INFORMACI
MOŽNOSTI VZDĚLÁVÁNÍ
ANEB ŽÁDNÝ UČENÝ Z NEBE NESPADL
Rádi uvítáme vaše připomínky, náměty a podněty
k tomu, co byste se rádi v této kapitole dozvěděli,
co by pro vás bylo užitečné a přínosné.

KDE ŽÁDAT O PODPORU
Aktuální uzávěrky fondů, které poskytují finanční
prostředky v oblastech blízkých programu NFOH,
prosinec 2006–únor 2007. Podrobnější informace naleznete na http://www.granty.ecn.cz nebo
www.neziskovky.cz
UZÁVĚRKA: 10. LEDNA 2007

AKTUÁLNÍ SEMINÁŘE
A VZDĚLÁVACÍ KURZY
Základy fundraisingu
Datum konání: 30. 1. 2007, 10:00–17:00
Organizace: ICN, o. p. s.,
Malé náměstí 12, Praha 1
E-mail: icn@icn.cz
Tel.: 224 239 876
Http://www.icn.cz
Příprava projektů a psaní žádostí o grant
Datum konání: 9.–10. 1. 2007
Organizace: ICN, o. p. s.,
Malé náměstí 12, Praha 1
E-mail: icn@icn.cz
Tel.: 224 239 876
Http://www.icn.cz
PUBLIKACE
Analýza zákona o sociálních službách z pohledu uživatelů a poskytovatelů
Obsahem této analýzy je podrobný rozbor jednotlivých oblastí zákona o soc. službách který připravili odborníci v sociálních službách a právní experti. Analýza obsahuje i závěrečná doporučení.
Vydavatel: SKOK, Senovážné náměstí 2/994,
Praha 1
E-mail: skok@cbox.cz
Tel.: 224 216 883
Http://www.skok.biz

Program: Dotační řízení na podporu
knihovnické a informační činnosti
Vyhlašovatel: Odbor umění a knihoven Ministerstva kultury ČR
Kontakt: Petra Miturová, Ministerstvo kultury ČR, Maltézské nám. 1, 118 11 Praha 1
E-mail: petra.miturova@mkcr.cz
Tel.: 257 085 216 • Http://visk.nkp.cz
UZÁVĚRKA: PRŮBĚŽNÁ
Program: Podpora lokálních kulturních
aktivit
Vyhlašovatel: Ministerstvo kultury ČR
Kontakt: Mgr. Michal Nádvorník, Ministerstvo
kultury ČR, Maltézské nám. 1, 118 11 Praha 1
E-mail: michal.nadvornik@mkcr.cz
Tel.: 257 085 292 • Http://www.mkcr.cz
UZÁVĚRKA: 9. ÚNORA 2007
Program: Program obnovy kulturních
památek na rok 2007
Vyhlašovatel: Moravskoslezský kraj
Kontakt: Petr Kačmařík, Krajský úřad, ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava
E-mail: petr.kacmarik@kr-moravskoslezsky.cz
Tel.: 595 622 912
Http://www.kr-moravskoslezsky.cz/granty.html

InfoBulletin vydává Nadační fond obětem holocaustu jako informační periodikum určené partnerským
organizacím a žadatelům o nadační příspěvek. Adresa kanceláře: Legerova 22/1854, 120 00 Praha 2. Telefon:
224 261 615, 224 261 573. Fax: 224 262 563. E-mail: info@fondholocaust.cz • Internet: www.fondholocaust.cz
Bulletinn zapsán do evidence periodického tisku Ministerstva kultury ČR pod evid. číslem MK ČR E 16905
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