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Vážení a milí,
dostává se vám do rukou informacemi nabité letní dvojčíslo Infobulletinu. Letošní léto se pro nadační fond stalo létem personálVýběrové řízení v programu
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OBNOVA
ních změn. Po svém pětiletém působení jsme se k 30. červnu 2006
rozloučili s naší milou ředitelkou Jarmilou Neumannovou. Rádi
Jom Ha-šoa
bychom tímto Jarmile vyjádřili úctu k její práci, jejím schopnostem
9
Jarní návštěva Terezína
a poděkovali za vše dobré, co pro nadační fond vykonala. Říká se,
že když něco končí, něco nového začíná. My všichni přejeme JarOsudy kutnohorských Židů
10
mile, aby to byly jen krásné, slunné a usměvavé zítřky.
Rozhovor s M. Lauermannem
Současně došlo také ke změnám ve složení správní a dozorčí
Slavnostní otevření
rady nadačního fondu. Po dlouholeté aktivní práci pro NFOH
13
synagogy v Hartmanicích
zůstává již jen na své liberecké základně náš vtipný předseda
RNDr. Michal Hron. Dále se loučíme se členkou správní rady
Rekonstrukce krnovské
14
Ing. arch. Jiřinou Böhmovou a s členy dozorčí rady Ing. Vladimírem
synagogy
Látalem a Mgr. Antonínem Drábkem. Všem děkujeme za jejich podMožnosti vzdělávání
15
poru a práci, kterou pro nadační fond vykonali. Milou povinností
je zároveň přivítat nové členy správní a dozorčí rady NFOH
Kde žádat o podporu
16
Akad. arch. Františka Formánka, Ing. Věru Pospíšilovou a Ing. Josefa
Svobodu, Ph.D. Těšíme se na naši spolupráci.
Po přečtení těchto řádků byste si mohli položit otázku, kdo tedy v NFOH momentálně působí a v jaké roli.
Pro pořádek tedy naše malé přestavení: Mgr. Marta Malá – koordinátorka programů Obnova a Odškodnění;
Mgr. Milan Konrád – fundraiser a PR manažer; Ing. Monika Uhlířová – finanční manažerka; Kateřina Fadljevičová – koordinátorka programů Péče, Připomínka a Budoucnost; Bc. Andrea Fictumová – koordinátorka
programů Péče, Připomínka a Budoucnost (tč. na mateřské dovolené).
Tým sekretariátu NFOH
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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

NFOH VYHLAŠUJE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
V PROGRAMECH
PÉČE – SOCIÁLNĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE SE ZVLÁŠTNÍM ZŘETELEM K POTŘEBÁM TĚCH, KTEŘÍ
PŘEŽILI HOLOCAUST
V rámci programu budou přednostně podpořeny:
• sociální služby poskytované dle Standardů sociálních služeb Ministerstva práce a sociálních věcí
• zdravotní služby nehrazené pojišťovnami nebo hrazené s obtížemi
• terénní služby, služby uvnitř komunity, které podpoří samostatnost a nezávislost klientů, jejich udržení doma v jejich prostředí a které předcházejí sociálnímu vyloučení
• služby, jejichž potřebnost je podložena průzkumem
potřeb klientů
• doprovodné společenské aktivity – sociální aktivity
židovských komunit – pro členy, sympatizanty (kluby apod.), které budou jasně oddělené od služeb

Uzávěrka: 13. října 2006

BUDOUCNOST – VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY V OBLASTI JUDAISMU
V rámci programu budou přednostně podpořeny:
• aktivity jedinečné, nové, doplňující „povinnou“ výuku na ZŠ, SŠ, VŠ
• systematické a komplexní aktivity s větším dopadem na společnost
• projekty s jasně specifikovanou cílovou skupinou,
dopadem projektu a hodnocením
• aktivity, při jejichž přípravě a realizaci spolupracuje více realizátorů (je vítána spolupráce s židovskou
nebo romskou komunitou)

Uzávěrka obou programů: 29. září 2006
1. KDE MŮŽE BÝT PROJEKT REALIZOVÁN,
TRVÁNÍ PROJEKTU
• Územní platnost: Česká republika
• Maximální délka trvání projektu: od 1. 1. 2007
do 31. 12. 2007

PŘIPOMÍNKA – PROJEKTY SLOUŽÍCÍ K DŮSTOJNÉ PŘIPOMÍNCE OBĚTÍ HOLOCAUSTU A VZDĚLÁVÁNÍ O HOLOCAUSTU

2. KDO MŮŽE ŽÁDAT O NADAČNÍ PŘÍSPĚVEK

V rámci programu budou přednostně podpořeny:
• projekty zaměřené na veřejnost, místní komunitu
apod. a její seznámení s tématem – doprovodné
akce s dopadem na veřejnost
• projekty, které aktivně zapojí veřejnost při realizaci
aktivit
• aktivity, při jejichž přípravě a realizaci spolupracuje více realizátorů (je vítána spolupráce s židovskou
nebo romskou komunitou)

Žádat mohou především organizace sdružené ve
Federaci židovských obcí v České republice, dále
občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, účelová zařízení církví, veřejnoprávní instituce,
příspěvkové a další organizace registrované
v České republice.
Fyzické osoby žádat nemohou.
Budou-li žadatelé, kterým bude poskytován
nadační příspěvek, příspěvkové organizace, orga-
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nizační složky státu, veřejné vysoké školy, obce
a veřejnoprávní instituce, potom vždy jen za předpokladu, že samy vloží nejméně 50 % finančních
prostředků na předmětný projekt. Dojde-li
k úspoře při realizaci projektu, má se za to, že
k úspoře došlo v nadačním příspěvku.
Budou-li žadatelé, kterým bude poskytován
nadační příspěvek, právnické osoby vzniklé za
účelem podnikání (např. s.r.o.), potom vždy jen za
předpokladu že samy vloží nejméně 80 % finančních prostředků na předmětný projekt (nevýdělečného charakteru). Dojde-li k úspoře při realizaci projektu, má se za to, že k úspoře došlo
v nadačním příspěvku.
Ke každému programu může žadatel podat
jednu žádost o nadační příspěvek.
InfoBulletin NFOH 2–3/2006

3. KDO FINANCUJE PROGRAMY
NADAČNÍHO FONDU OBĚTEM
HOLOCAUSTU
Programy Nadačního fondu obětem holocaustu
(dále NFOH) jsou financovány z prostředků poskytnutých Českou republikou za účelem zmírnění
majetkových křivd způsobených obětem holocaustu. Prostředky jsou vynakládány v souladu se
statutem NFOH.
4. JAKOU MAXIMÁLNÍ ČÁSTKU LZE ŽÁDAT
Maximální částka nadačního příspěvku na jeden
projekt v programu BUDOUCNOST – vzdělávací
aktivity v oblasti judaismu je 100 000 Kč.
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Maximální částka nadačního příspěvku na jeden projekt v programu PŘIPOMÍNKA – projekty sloužící k důstojné připomínce obětí holocaustu
a vzdělávání o holocaustu je 100 000 Kč.
5. SUBJEKTY PODÍLEJÍCÍ SE
NA FINANCOVÁNÍ PROJEKTU
Nadační fond obětem holocaustu preferuje projekty s vícezdrojovým financováním.
6. POSTUP PŘI PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTI
O NADAČNÍ PŘÍSPĚVEK
Žádost se podává na předepsaných formulářích
NFOH (formulář žádosti a rozpočtový formulář)
spolu s uvedenými povinnými přílohami (viz níže).
Formuláře jsou k dispozici na webových stránkách NFOH http://www.fondholocaust.cz. Na
požádání mohou být žadatelům zaslány e-mailem
nebo poštou.
Pokud organizace realizuje projekt, který byl již
podpořen z prostředků NFOH v minulých výběrových řízeních, musí být tento již podpořený projekt ukončen a řádně vyúčtován ještě před začátkem čerpání prostředků na případný nový projekt
na rok 2007. Zjistí-li se kontrolou závěrečné zprávy
projektu, že došlo k porušení smlouvy o nadačním příspěvku, vyhrazuje si NFOH právo žádat
o vrácení nadačního příspěvku dle smlouvy o nadačním příspěvku a také o přehodnocení rozhodnutí SR NFOH o udělení nadačního příspěvku na
rok 2007.
V žádném případě není možné, aby čerpáním
nadačního příspěvku na nový projekt došlo k překrytí čerpání prostředků s projektem realizovaným
organizací v předchozích výběrových řízeních
(např. zbývá-li žadateli dočerpat prostředky
z předchozího grantového kola do 31. ledna 2007
a zároveň mu byl pro rok 2007 schválen nový projekt, sestavuje rozpočet a žádá prostředky od
1. února 2007).

3) povinné přílohy:
• kopie dokladu o přidělení IČ (1 kopie),
• úředně ověřená kopie dokladu o registraci organizace (1 úředně ověřená kopie).
• úředně ověřená kopie statutu nebo stanov
organizace (1 úředně ověřená kopie),
• v případě žádosti právnické osoby vzniklé za
účelem podnikání výpis z Obchodního rejstříku (1 originál),
• kopie dokladu o jmenování statutárního zástupce (1 kopie),
• kopie smlouvy o založení bankovního účtu
(1 kopie),
• poslední výroční zpráva s finanční zprávou,
pokud není k dispozici, přiložte Zprávu
o ověření účetní uzávěrky auditorem (1 kopie),
• prohlášení dalších subjektů o jejich finančním podílu na projektu (originály),
• v případě čerpání nadačního příspěvku na
hrazení investičních nákladů:
 kopie dokladu o vlastnictví nebo dlouhodobém pronájmu
 stavební plány (na úrovni studií)
 stavební povolení
 orientační fotodokumentace
Vyplněný formulář žádosti a rozpočtový formulář spolu s povinnými přílohami v příslušném počtu se odevzdává osobně nebo poštou.

Žádost o nadační příspěvek musí obsahovat:
1) formulář žádosti o nadační příspěvek (zašlete
2 podepsané originály + 3 kopie),
2) rozpočtový formulář (zašlete 2 podepsané originály + 3 kopie),
4
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7. UZÁVĚRKA PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ
Uzávěrka pro příjem žádostí je 29. září 2006 pro
programy Připomínka a Budoucnost. Toto datum
je posledním možným datem odeslání žádosti
z pošty.
Všechny žádosti odeslané po této lhůtě budou
automaticky zamítnuty.
Uzávěrka pro příjem žádostí je 13. října 2006
pro program Péče. Toto datum je posledním možným datem odeslání žádosti z pošty.
Všechny žádosti odeslané po této lhůtě budou
automaticky zamítnuty.
8. VÝBĚR ŽÁDOSTÍ
Žádosti posuzuje grantová komise jmenovaná
správní radou NFOH. Grantová komise předloží
správní radě NFOH vyhodnocení všech přijatých
projektů s návrhem doporučených projektů ke
schválení správní radou.
Na příspěvek není právní nárok.
Při výběru žádostí budou upřednostněny projekty, na jejichž realizaci bude spolupracovat více
organizací (náboženských, nevládních, státních,
obecních…), projekty, které budou realizovány
profesionálními pracovníky (týká se zejména sociálních a zdravotních služeb, ekonomických
a právních služeb, vzdělávacích aktivit).
Dále budou upřednostněny projekty, které budou mít dlouhodobý dopad na cílovou skupinu
a jejichž aktivity budou pokračovat i po skončení
podpory ze strany NFOH.
Přednostně budou podpořeny i projekty se
zajištěným vícezdrojovým financováním a aktivním přístupem ke hledání dalších donorů.
U projektů obsahujících vydání publikace je
nutné dodat jasný rozpočet a informace o obsahu, rozsahu, počtu výtisků a plánovaných příjmech z prodeje.
9. PŘEDPOKLÁDANÝ TERMÍN VYROZUMĚNÍ
O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
Výsledky výběrového řízení budou zveřejněny
8. prosince 2006 způsobem umožňujícím dálkový přístup prostřednictvím internetových stránek
NFOH http://www.fondholocaust.cz.
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O výsledku řízení budou všichni žadatelé písemně vyrozuměni do 31. prosince 2006.
10. PO UDĚLENÍ NADAČNÍHO PŘÍSPĚVKU
V případě, že projekt bude vybrán k udělení finanční podpory, uzavře NFOH s organizací
smlouvu o nadačním příspěvku.
NFOH si ve smlouvě vyhradí podmínku konání výběrového řízení na realizaci služeb z prostředků NFOH, které přesahují 100 000 Kč.
Nadační příspěvek je organizaci poskytován
zpravidla ve dvou splátkách. Poukázání další splátky je podmíněno řádným vyúčtováním splátky
předchozí a podáním průběžné zprávy o realizaci
projektu. Ve smlouvě jsou obsaženy termíny pro
podání zpráv, vyúčtování a zaslání splátek.
11. ADRESA KANCELÁŘE NADAČNÍHO FONDU
OBĚTEM HOLOCAUSTU
Žádosti o nadační příspěvěk odevzdávejte či zasílejte na:
Nadační fond obětem holocaustu
Legerova 22/1854
120 00 Praha 2
Další informace získáte u koordinátorky programu Kateřiny Fadljevičové, e-mail: fadljevicova@
fondholocaust.cz, tel.: 224 261 573, fax: 224 262 563,
http://www.fondholocaust.cz.
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OBNOVA – PROGRAM PRO REKONSTRUKCI, OBNOVU A ZACHOVÁNÍ MOVITÝCH
A NEMOVITÝCH ŽIDOVSKÝCH PAMÁTEK NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY

NFOH VYHLAŠUJE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
V PROGRAMU OBNOVA Uzávěrka 29. září 2006
Židovskými památkami se rozumí všechny movité
a nemovité věci nebo jejich soubory, dokládající náboženské způsoby, historický vývoj, tvůrčí schopnosti a život židovské komunity nebo jejích příslušníků.
Zapsání památky do Ústředního seznamu památek
chráněných státem není v tomto směru podmínkou
nezbytnou.
Rekonstrukcí a obnovou památky se pro účely programu NFOH rozumí rozsáhlý soubor činností obecně směřujících k uvedení památky, poškozené zejména dlouhodobým znemožněním údržby, neodbornými opravami a stavebními úpravami, erozí a vandalismem, do stavu odpovídajícímu originální podobě
památky v době jejího vzniku, případně do podoby,
která zachycuje maximum nejcennějších architektonických a umělecko řemeslných prvků a zároveň akceptuje možnosti nového využití.
Zachováním památky se rozumí soubor údržbových činností, které zajišťují udržení žádoucího stavu
památky, do něhož byla památka uvedena rekonstrukcí nebo obnovou, dále jen „údržba“. Údržba zahrnuje zejména kontrolu aktuálního stavu památky
a operativní realizaci nápravných opatření podle zjištěného stavu. Za standardní se považuje následující
údržba hřbitova:
• kosení trávníků 2× ročně
• hrabání listí 1× ročně
• vyhrabávání trávníků (mech, zbytky trávy) 1× ročně, zpravidla na jaře
• odstraňování náletů z ploch mimo plochy trávníků 1× za 3 roky, zpravidla v zimě
• kontrola stavu korun stromů a přijímání pěstebních
opatření 1× za 3 roky, zpravidla v zimě
1. KDE MŮŽE BÝT PROJEKT REALIZOVÁN,
TRVÁNÍ PROJEKTU
• Územní platnost: Česká republika
6

• Délka trvání projektu: Od 1. ledna 2007 do
31. prosince 2007 nebo více let, max. 3 roky.
Víceleté projekty jsou přípustné v případě spoluúčasti strukturálních fondů EU, popřípadě
Norského finančního mechanismu.
2. KDO MŮŽE ŽÁDAT O NADAČNÍ PŘÍSPĚVEK
O nadační příspěvek mohou požádat zejména židovské obce a Federace židovských obcí v České
republice, dále občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti a veřejnoprávní instituce. Budou-li žadatelé, kterým bude poskytován nadační příspěvek, příspěvkovými a rozpočtovými organizacemi, potom vždy jen za předpokladu, že na
předmětný projekt samy vloží nejméně 50 % finančních prostředků (podle smlouvy mezi NFOH
a FNM, čl. V). Dojde-li k úspoře při realizaci projektu, má se za to, že k úspoře došlo v nadačním
příspěvku.
Fyzické osoby žádat nemohou.
3. KDO FINANCUJE PROGRAMY
NADAČNÍHO FONDU OBĚTEM
HOLOCAUSTU
Programy Nadačního fondu obětem holocaustu
(dále NFOH) jsou financovány z prostředků poskytnutých Českou republikou za účelem zmírnění
majetkových křivd způsobených obětem holocaustu. Prostředky jsou vynakládány v souladu se
Statutem NFOH.
4. SUBJEKTY PODÍLEJÍCÍ SE
NA FINANCOVÁNÍ PROJEKTU
Nadační fond obětem holocaustu preferuje projekty s vícezdrojovým financováním.
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5. POSTUP PŘI PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTI
O NADAČNÍ PŘÍSPĚVEK
Žádost se podává na předepsaných formulářích
NFOH (formulář žádosti a rozpočtový formulář)
spolu s uvedenými povinnými přílohami (viz níže).
Formuláře jsou k dispozici na webových stránkách NFOH http://www.fondholocaust.cz. Na
požádání mohou být žadatelům zaslány e-mailem
nebo poštou.
Finanční rozpočet sestavujte na kalendářní rok
2007 (od 1. ledna do 31. prosince 2007), případně na kalendářní roky. V případě víceletých projektů je nutno každoročně žádost upřesňovat.
Pokud organizace realizuje projekt, který byl již
podpořen z prostředků NFOH v minulých výběrových řízeních, musí být tento již podpořený projekt ukončen a řádně vyúčtován ještě před začátkem čerpání prostředků na případný nový projekt
na rok 2007.
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Zjistí-li se kontrolou závěrečné zprávy projektu, že došlo k porušení smlouvy o nadačním příspěvku, vyhrazuje si NFOH právo žádat o vrácení nadačního příspěvku dle smlouvy o nadačním
příspěvku a také o přehodnocení rozhodnutí SR
NFOH o udělení nadačního příspěvku na rok
2007.
Žádost o nadační příspěvek musí obsahovat:
1) formulář žádosti o nadační příspěvek (zašlete
2 podepsané originály + 3 kopie) – bude součástí smlouvy o nadačním příspěvku,
2) rozpočtový formulář (zašlete 2 podepsané originály + 3 kopie) – bude součástí smlouvy
o nadačním příspěvku,
3) povinné přílohy:
• kopie dokladu o přidělení IČ (1 kopie),
• úředně ověřená kopie dokladu o registraci
organizace (1 úředně ověřená kopie),
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• úředně ověřená kopie statutu nebo stanov
organizace (1 úředně ověřená kopie),
• v případě žádosti právnické osoby vzniklé za
účelem podnikání – výpis z Obchodního
rejstříku (1 originál),
• kopie dokladu o jmenování statutárního zástupce (1 kopie),
• kopie smlouvy o založení bankovního účtu
(1 kopie),
• poslední výroční zpráva s finanční zprávou,
pokud není k dispozici, přiložte Zprávu
o ověření účetní závěrky auditorem (1 kopie),
• prohlášení dalších subjektů o jejich finančním podílu na projektu (kopie),
• kopie dokladu o vlastnictví památky (1 kopie) – v případě nemovité památky výpis
z katastru nemovitostí ne starší než 6 měsíců a snímek z katastru nemovitostí,
v případě movité památky kupní smlouva či
čestné prohlášení statutárního zástupce
o vlastnictví památky; v případě, že vlastníkem není žadatel, písemný souhlas vlastníka s opravou či rekonstrukcí dle projektu
a závazek udržení stavu po rekonstrukci památky (1 originál),
• stavební povolení v případě prací, pro které je povolení potřeba (1 kopie),
• u složitějších akcí odborný technický popis
nebo projektová dokumentace (1 kopie),
• v případě, že se jedná o kulturní památku,
závazné stanovisko výkonného orgánu státní památkové péče ke způsobu opravy, rekonstrukce (1 kopie),
• orientační fotodokumentace.
K vyúčtování nadačního příspěvku příjemce
předloží:
• u zadání práce nad 100.000 Kč NFOH požaduje záznam z výběru alespoň ze tří porovnatelných nabídek s jednotným zadáním, výsledek výběru a pokud nebude vybrána nejlevnější nabídka, uvést důvody (1 kopie).
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6. UZÁVĚRKA PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ
Uzávěrka pro příjem žádostí je 29. září 2006. Vyplněný formulář žádosti a rozpočtový formulář
spolu s povinnými přílohami v příslušném počtu
se odevzdává osobně nebo poštou. Datum uzávěrky je posledním možným datem odevzdání či
odeslání žádosti z pošty. Všechny žádosti odeslané po této lhůtě budou automaticky zamítnuty.
7. VÝBĚR ŽÁDOSTÍ
Žádosti posuzuje grantová komise jmenovaná
správní radou NFOH. Grantová komise předloží
správní radě NFOH vyhodnocení všech přijatých
projektů s návrhem doporučených projektů ke
schválení správní radou.
Na příspěvek není právní nárok.
8. PŘEDPOKLÁDANÝ TERMÍN VYROZUMĚNÍ
O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
Výsledky výběrového řízení budou zveřejněny do
8. prosince 2006 způsobem umožňujícím dálkový přístup prostřednictvím internetových stránek
NFOH http://www.fondholocaust.cz.
O výsledku řízení budou všichni žadatelé písemně vyrozuměni do 31. prosince 2006.
9. PO UDĚLENÍ NADAČNÍHO PŘÍSPĚVKU
V případě, že projekt bude vybrán k udělení finanční podpory, uzavře NFOH s příjemcem
smlouvu o nadačním příspěvku.
NFOH si ve smlouvě vyhradí podmínku na zřízení zvláštního účtu nebo podúčtu při udělení nadačního příspěvku nad 300 000 Kč.
10. ADRESA KANCELÁŘE NADAČNÍHO FONDU
OBĚTEM HOLOCAUSTU
Žádosti odevzdávejte či zasílejte na:
Nadační fond obětem holocaustu
Legerova 22/1854, 120 00 Praha 2
Další informace podá koordinátorka programu
Mgr. Marta Malá, e-mail: mala@fondholocaust.cz,
tel.: 224 261 615, fax: 224 262 563, http://
www.fondholocaust.cz.
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JOM HA-ŠOA
JARNÍ NÁVŠTĚVA TEREZÍNA, 25. 4. 2006

Obřadní místnost
Ráno je ještě zima, a tak promrzlí nasedáme do vyhřátého autobusu směr Terezín a těšíme se na výlet.
Výlet sice pracovní, ale vzhledem k tomu, že se na nás
již přes okno směje sluníčko, tak bude určitě příjemným zpestřením každodenní kancelářské práce.
Program máme následující. Ve dvě hodiny jsme
pozváni na vzpomínkovou akci konanou u příležitosti
svátku Jom ha-šoa pořádaného památníkem Terezín
v prostorách velice citlivě a krásně zrekonstruovaných
Magdeburských kasáren a dopoledne nás čeká prohlídka města Terezín.
V devět hodin nás autobus vyloží na náměstí
a svěžím jarním větříkem nás vítá probouzející se město. V blízké cukrárně, posilněni dortíkem a kávou,
vyslechneme přednášku Marty, která se ujala role
průvodce, o historii města a naplánujeme trasu. Měli
bychom bez problémů stihnout okruh Židovská modlitebna – Ústřední márnice a obřadní místnosti –
objekt Kolumbária – Židovský hřbitov s krematoriem
a nakonec prohlídku expozice v Muzeu ghetta.
Myslím, že není třeba popisovat jednotlivá místa.
Většina z nás tato místa zná nebo o nich alespoň slyšela. Pro ty zvídavé, více informací o těchto místech
naleznete na www.pamatnik-terezin.cz. To co mne
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pohladilo, byla návštěva malé modlitebny v zadním
traktu jednoho z domků kousek od náměstí. Bohužel fresky na zdech hodně poničily povodně v minulých letech, ale i tak bylo co obdivovat. Zbytky krásné ruční malby na zdech i atmosféra této malé svatyně určitě stojí za návštěvu.
Prohlídka města nám uběhla jako voda a už je něco
málo před druhou hodinou a vcházíme do Magdeburských kasáren, vyběhneme do podkrovní divadelní místnosti a začíná vzpomínkový akt u příležitosti
Jom ha-šoa.
Jom ha-šoa, Dnem šoa a hrdinství si připomínáme
vypuknutí povstání ve varšavském ghettu v roce 1943.
Podle pohyblivého židovského kalendáře je tímto
vzpomínkovým dnem 27. nisan, letos připadl na
25. dubna. V tento den vzpomínáme občanskými
a náboženskými obřady na památku šesti milionů židovských mučedníků zavražděných během druhé světové války a židovské hrdiny bojující proti nacistům.
To, co si já odnáším z toho prosluněného jarního
dne, je směs pocitů, které ani nedokáži přesně popsat.
Na každém rohu tady narazíte na obrovský kontrast.
Na jedné straně se Vám chce tancovat, když vidíte
rozkvetlé jabloně, pučící trávu a slyšíte zpívat první
jarní ptáky a na straně druhé celou tu dobu chodíte
s podivně sevřeným hrdlem při myšlence na všechno co ty rozkvetlé stromy, ty zdi okolo, ti lidé museli
zažít za hrůzy, co nenávisti a zloby viděli a byli nuceni snášet. Je to smutné a zvláštní a celé mě to naplňuje hlubokým obdivem a respektem k lidem, kteří
přežili, ale neméně také k těm, kteří i byť nepatrnou
měrou přispěli a přispívají k zachování naší historie
a stejně jako já žijí v myšlence, že jedním ze způsobů jak zaručit, aby se to špatné z minulosti neopakovalo je zachovat a udržovat to, co zbylo, a vzdělávat
o tom, co se stalo a jak tomu předcházet.
A na závěr samozřejmě moc děkuji mým kolegům
za příjemný a naučný den.
Kateřina Fadljevičová
koordinátorka programů PÉČE, PŘIPOMÍNKA A BUDOUCNOST
tel.: 224 261 573, e-mail: fadljevicova@fondholocaust.cz
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OSUDY ŽIDŮ NA KUTNOHORSKU
ROZHOVOR S MARKEM LAUERMANNEM
V horkém odpoledni 11. května 2006 jsem doprovázel Martu Malou do Kutné Hory na její přednášku
Židovské zvyky a tradice a autorky projektu Zmizelí sousedé na zahájení jejich stejnojmenné výstavy. Dostali jsme navíc příležitost obohatit zážitky z této akce o neformální setkání s koordinátorem projektu
Markem Lauermannem i kutnohorským rodákem žijícím v Austrálii, prof. Ludvíkem Bassem. Zajímavý
a příjemný večer zakončil koncert skupiny Eljazzer – pro mě osobně první setkání s klezmerem.
Zmíněné součásti našeho výletu představují „ochutnávku“ z hodnotné nabídky projektu Rok židovské
kultury v Kutné Hoře, který realizuje občanské sdružení Kultura do města a k jehož podporovatelům patří NFOH. Pan Marek Lauermann vede celý projekt s elánem a vytrvalostí, a tak mám radost, že poskytl
Infobulletinu NFOH následující rozhovor.

Koordinator projektu Rok židovské kultury Marek
Lauermann s vyobrazením původního vzhledu kutnohorske synagogy.
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• Jak jste skládal program Roku židovské kultury v Kutné Hoře? Měl byste v zásobě nějakou zajímavou „historku z natáčení“ z kontaktování
přednášejících a dalších hostů?
Programová skladba sledovala dvě, úzce provázané linie. Jednak měla poskytnout kutnohorské veřejnosti nástin historie místního židovského etnika, jejich zvyků, výrazných osobností a památek. Dobrý
záměr někdy nestačí a proto bylo třeba najít výrazné
lektory a hosty, kteří by k projektu přitáhli pozornost
veřejnosti. I v multikulturních projektech platí, že je
důležité, kdo myšlenky říká, reprezentuje, dává jim
svou tvář. Jestliže Kutná Hora ještě ani po více než
60 letech nemá žádný památník nebo pomník, který
by připomněl památku kutnohorských Židů, patrně se
nedalo očekávat, že by se veřejnost sama o sobě začala najednou o toto téma zajímat.
Vyhledání a získání výrazných osobností mezi lektory a hosty projektu tvořilo důležitou součást koncepce projektu. Je zajímavé, že vlastně nikdo z oslovených lektorů či hostů naše pozvání neodmítl
a maximálně se nám snažil vyjít vstříc. Díky tomu jsme
na akcích konaných v rámci projektu mezi hosty mohli
přivítat Velvyslance Státu Izrael a Velvyslance Dánského království, J. E. Arie Araziho a J. E. Jo/ rgena Bo/ jera,
kulturního atašé Velvyslanectví Spolkové republiky
Německo pana Valentina Gescher, zástupkyni ředitele
Židovského muzea v Praze PhDr. Evu Kosákovou,
ředitelku NFOH Mgr. Jarmilu Neumannovou a řadu
dalších.
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rá se v Kutné Hoře narodila a žila zde až do transportu
v roce 1942. Kromě toho, že je autorkou předmluvy
ke knize Židé v Kutné Hoře, projekt získal díky jejímu
úsilí od Terezínské iniciativy první doporučení, které
nám pomohlo otevřít řadu dalších pomyslných dveří – jedny z nich vedly i do NFOH.
Je poněkud paradoxní, že projekt, který měl takový
ohlas mezi řadou institucí a osobností veřejného života nebyl stejnou měrou podporován na lokální
úrovni, nicméně to nám dává řadu příležitostí pro
realizaci podobných aktivit v budoucnu. Připomínání
památky židovských spoluobčanů je nekončící příběh – a vlastně je to tak správně.

Prof. Ludvík Bass, vnuk dlouholetého místostarosty ŽO Kutná Hora Aloise Basse.
Osobně mě nejvíce potěšila přítomnost významných osobností pocházejících z místní židovské komunity – pátrání po některých by se dalo přirovnat
k adrenalinovému sportu. Za všechny bych chtěl
zmínit pana Johna Z. Martina (pův. Jana Zelenky)
a prof. Ludvíka Basse. První jmenovaný, bratranec
architekta a scénografa Františka Zelenky přiletěl
speciálně kvůli účasti na přednášce z Anglie. Profesor Bass, fyzik světového věhlasu a vnuk dlouholetého místostarosty místní Židovské obce, pak přijel
dokonce až z australského Queenslandu. Mezi lektory pak byly takové osobnosti jako Zdeněk Lukeš,
Vlasta Koubská či Arno Pařík. Moderátorkou vzpomínkového setkání byla moderátorka České televize
Ester Janečková.
Neocenitelnou pomoc projektu poskytla dr. Dagmar Lieblová, předsedkyně Terezínské iniciativy, kte-

• Zmínil jste se, že účast posluchačů na akcích
projektu byla těžko předvídatelná, někdy překvapila v pozitivním směru, jindy naopak. Jak
účastníci z Kutnohorska na problematiku židovství a holocaustu reagovali? Bylo díky vašemu
projektu cítit zvýšení zájmu lidí o tato témata?
Navzdory obecnému mínění lidí, navštěvujících
město jako turisté, je Kutná Hora ve skutečnosti poměrně ospalé místo, ve kterém kulturní život tepe
poněkud jiným rytmem. Řada „znalců“ místních poměrů nás varovala, ať nečekáme nějakou velkou návštěvnost, že místní lidé se o podobné moc nezajímají.
Hned první přednáška o Františku Zelenkovi, na níž
jsem si osobně zakládal a díky účasti dr. Lukeše,

Zleva: Marta Vančurová a Eva Kuželová, autorky
a lektorky výstavy Zmizelí sousedé, Milan Konrád
(NFOH), Marek Lauermann, koordinátor projektu Rok židovské kultury, Marta Malá, lektorka VKC
Židovského muzea a koordinátorka programu
OBNOVA (NFOH).
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spíše nevýrazný spolkový život. Není zde mnoho
občanských sdružení, která by se zhostila podobného projektu. Možná bych měl říci, že jsem Kulturu do
města odlovil s nabídkou realizace tohoto projektu –
a oni zareagovali velmi vstřícně. Na rozdíl od několika příspěvkových organizací. Neřekl bych, že to pro
sdružení byl přelom, ale možná mu projekt dal novou dynamiku a „resuscitoval“ jeho život. Nicméně
sdružení mělo i předtím poměrně bohaté aktivity při
propagaci a zpřítomňování jiných kultur. Pravidelně
se aktivně zapojovalo do realizace projektu Jeden
svět a samo realizovalo projekty představující zvyky
a tradice jiných kultur (koncerty, výstavy, přednášky).
Realizace projektu Rok židovské kultury v jistém
smyslu sdružení profesionalizovala, pomohla mu navázat řadu strategických partnerství a také poskytla
zázemí pro realizaci podobných projektů v budoucnu.
Marek Lauermann v rozhovoru s velvyslancem státu Izrael panem Ariem Arazim.

dr. Koubské a Johna Z. Martina ji považoval za výkladní skříň našeho projektu, tak přilákala pouze 10 lidí.
Nicméně návštěvnost pak stoupala téměř geometrickou řadou, možná díky zvýšené propagaci. Během celého projektu nás však zrazovala spolupráce s novinami a novináři, kteří informace různě zamotávali, takže lidé někdy přesně nevěděli, kam a kdy mají přijít.
Průměrná návštěvnost od poloviny projektu dosahovala 50 lidí, což je solidní číslo. Poměrně slušný ohlas
měla i publikace Židé v Kutné Hoře. Zájem o ni, stoupající návštěvnost akcí (celkem přes 500 návštěvníků),
množství publikovaných zpráv o projektu a zejména
monitorovaná pozitivní zpětná vazba od účastníků
akcí svědčí o tom, že se podařilo přitáhnout pozornost a zájem veřejnosti o osudy místní židovské komunity. Díky tomu ve městě sílí myšlenka na zřízení
památníku kutnohorských Židů. Věříme proto, že se
nám podaří tento záměr v příštích letech uskutečnit.
• Jestli správně usuzuji z webové stránky Kultury do města, je tento projekt do jisté míry přelomovým v životě vašeho občanského sdružení.
Když jsem mluvil o jisté kulturní ospalosti Kutné
Hory, měl jsem na mysli také poměrně chudý, nebo
12

• Co znamená tento projekt pro vás osobně? Jak
se doplňuje s vaší pedagogickou profesí?
Pro mě osobně je to srdeční záležitost, jakási splátka dluhu. Skutečně věřící a halachicky pravou židovkou byla pouze moje babička, ale možná právě proto svoje kořeny cítím o to intenzivněji. Práce na projektu mi umožnila potkat řadu zajímavých lidí a podařilo se mi obklopit skvělými spolupracovníky.
A co se týká mojí profese, jsem spíš projektový
manažer, byť jsem krátce učil a rád na to vzpomínám.
Nicméně tento projekt souvisí s úsilím o něco, co by
se dalo nazvat celoživotním dovzděláváním veřejnosti
o vlastní historii. Myslím, že to dobře vyjadřuje věta
z úvodu knihy Židé v Kutné Hoře: „Přál bych si, aby
tato kniha pomohla lidem, kteří o to budou stát, více
poznat místo, kde žijí, více přemýšlet a vážit si doby,
v níž žijí. Jsem přesvědčen, že udržování identity, její
pěstování, je nesmírně pozitivní fakt, že je dokonce
výchovným faktorem, a to právě v této společnosti,
která se teprve učí překonávat xenofobii, učí se být
plná pochopení a porozumění a jde jí to všelijak.“
Další informace o projektu a Kultuře do města, o. s.,
stejně jako fotografie z jednotlivých akcí naleznete na
webových stránkách www.kulturadomesta.ecn.cz.
Mgr. Milan Konrád
manažer pro fundraising a PR
tel.: 224 262 563, e-mail: konrad@fondholocaust.cz

InfoBulletin NFOH 2–3/2006

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ SYNAGOGY V HARTMANICÍCH
V úterý 16. května 2006 v 10 hodin dopoledne
byla slavnostně po tříleté rekonstrukci otevřena synagoga v Hartmanicích. Této významné
a součastně příjemné akce se zúčastnilo mnoho známých osobností např. vrchní zemský
a pražský rabín Karol E. Sidon, místopředseda
Senátu ČR Petr Pithart, místopředseda vlády
Bohuslav Sobotka, ministryně informatiky Dana
Bérová, ministr zemědělství Jan Mládek, předseda SZ Martin Bursík aj. A bylo co obdivovat.
Synagoga byla postavena na počátku 80. let
19. století a jako jedna z mála na Šumavě přežila 2. světovou válku i komunismus. Za války
byla totiž přestavěna na truhlářskou dílnu, kdy
zcela zmizelo vnitřní vybavení a průčelí bylo
zbaveno kamenného Desatera na štítě budovy,
Davidovy hvězdy nad dveřmi ad. Stavba byla
postupně znehodnocována i v poválečné době.
Později byla využívána pro místní státní statek
a jako úložiště pneumatik. Nikdo se však o budovu nestaral, a proto byla již v 80. letech
20. století určena k demolici. Po revoluci byla
několikrát prodána, naposledy v roce 2002, ale
to už začíná nová kapitola jejího života.
Synagogu odkoupil pan Michal Klíma, založil občanské sdružení Památník Hartmanice, jehož cílem bylo zrekonstruovat synagogu do
původní podoby a otevřít v ní výstavu dokládající soužití Čechů, Němců a Židů na území Šumavy. Toto vše se mu s pomocí mnoha sponzorů, odborníků na opravy památek, nadšenců
a dobrovolníků podařilo a všichni návštěvníci
slavnostního otevření se jen s tichým úžasem
rozhlíželi po interiéru synagogy a naslouchali
přednášeným projevům.
A my, zástupci Nadačního fondu obětem holocaustu, jsme měli obrovskou radost z toho, že
i nadační fond přispěl k obnově této stavby
a udělil Památníku Harmanice nadační příspěvek ve výši 95 tis. Kč na repasi starožitného lustru a výrobu dřevěného zábradlí ženské galerie.
Ing. Monika Uhlířová
finanční manažer NFOH
tel.: 224 261 573, e-mail: uhlirova@fondholocaust.cz
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REKONSTRUKCE KRNOVSKÉ SYNAGOGY
Synagoga v novorománském slohu s maurskými prvky interiéru byla postavena roku 1871 stavitelem
Ernstem Latzelem. Krnovská synagoga s dvěma věžemi v průčelí je jedinou dochovanou synagogou tohoto typu na Moravě a ve Slezsku (v Čechách např. synagoga v Plzni).
Nejstarší zmínka o židovském osídlení Krnova pochází z roku 1386, koncem 16. století byli Židé z města
vypovězeni a komunita byla obnovena až v 19. století. Před 2. světovou válkou čítala místní židovská
obec na 300 členů, většina z nich však zahynula během šoa. Po válce byla nakrátko obec obnovena, resp.
synagogální sbor, ale synagoga již nesloužila původnímu účelu. V roce 1960 byla převedena na stát a adaptována na archiv. Roku 1994 byla synagoga vrácena
židovské obci v Olomouci, která ji v roce 1997 převedla do vlastnictví Federace židovských obcí v ČR.
FŽO zahrnula synagogu do dlouhodobého projektu
rekonstrukce památek. Od roku 2004 zajišťuje rekonstrukci synagogy, na který vedle Česko-německého
fondu budoucnosti, Moravskoslezského krajského
úřadu Ostrava a města Krnov přispěl i Nadační fond
obětem holocaustu. V roce 2005 byla dokončena
oprava dvou věží synagogy. Při rekonstrukci byly
v makovici jedné z věží nalezeny dokumenty, uložené v době výstavby; do rekonstruované makovice pak

byly uloženy materiály o dnešní společnosti pro generace budoucí. V roce 2006 rekonstrukce pokračuje repasí všech dřevěných oken synagogy a výměnou
kovaných mříží oken v přízemí.
V roce 1999 bylo založeno občanské sdružení Krnovská synagoga, které se po dohodě s FŽO stalo
provozovatelem objektu a prostory synagogy využívá ke kulturním účelům. V sále synagogy se konají
kulturní akce, v zasedací místnosti výstavy, na ženské
galerii bude instalována expozice o historii Židů v regionu a největším současným projektem sdružení je
získání lavic z vypálené olomoucké synagogy, které
v budoucnu budou připomínat jména obětí šoa. „Cílem našeho sdružení bylo vrátit do budovy život
a vytvořit alternativní kulturně-duchovní prostor vedle
již existujících kulturních stánků. Budova má zajímavou atmosféru a vynikající akustiku, proto akce v synagoze mají své kouzlo. Vzhledem k tomu, že akce
zajišťujeme ve volném čase na dobrovolnické bázi,
není využití příliš časté, nicméně si synagoga a akce
v ní vytvořily svůj okruh zájemců,“ říká zakladatel
sdružení Krnovská synagoga Jan Stejskal.
Mgr. Marta Malá
koordinátorka programu OBNOVA
tel.: 224 261 615, e-mail: mala@fondholocaust.cz
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PRO VAŠI INFORMACI

MOŽNOSTI VZDĚLÁVÁNÍ
ANEB ŽÁDNÝ UČENÝ Z NEBE NESPADL
Připravili jsme pro vás první vlaštovku v podobě základního přehledu organizací poskytujících možnosti
dalšího vzdělávání pro sociální, administrativní i vedoucí pracovníky a nejen pro ně.
V dalších číslech Infobulletinu naleznete vybrané
aktuální semináře a zajímavé i užitečné informace.
Velice rádi uvítáme také vaše připomínky, náměty
a podněty k tomu, co byste se na tomto místě rádi dozvěděli a co by pro vás bylo užitečné a přínosné.
ICN – INFORMAČNÍ CENTRUM
NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ
• Adresa: Malé náměstí 12, Praha 1
• Kontakt: Tel.: 224 239 876, fax: 224 239 875,
e-mail: icn@icn.cz
• Okruhy vzdělávání: Otevřené semináře Fundraising, Management, PR, Personalistika
a řízení lidských zdrojů, Účetnictví, Legislativa,
právo a daně, Sociální práce. Dobré ceny, zkušení lektoři; k dispozici knihovna.
• Internet: www.neziskovky.cz
FOKUS PRAHA
• Adresa: Dolákova 24, Praha 8
pobočky i ve všech větších krajských městech
• Kontakt: Tel.: 233 551 205, fax: 233 551 205,
e-mail: fokus@fokus-praha.cz
• Okruhy vzdělávání: Středisko pořádá odborné kursy, semináře, stáže a podporuje vzdělávání odborných pracovníků zabývajících se
zdravotní a sociální problematikou v oblasti
péče o duševně nemocné. Vzdělává širší veřejnost v psychosociální oblasti a podporuje
hlubší pochopení problematiky. Cílem je také
poskytovat vzdělání lidem se zkušeností s duševní poruchou.
• Internet: www.fokus-praha.cz
InfoBulletin NFOH 2–3/2006

AISIS KLADNO
• Adresa: Gorkého 889, Kladno
• Kontakt: Tel./fax: 312 245 818
• Okruhy vzdělávání: Pro neziskový sektor
vzdělávací programy, pomoc při vypracování
projektů, žádostí o grant, podpůrný servis projektů, vydavatelství; portál MujNet.cz (inzerce
na tomto portále je zdarma).
• Internet: www.aisis.cz
PROFESNÍ KOMORA
SOCIÁLNÍCH PRACOVNÍKŮ
• Adresa: Čajkovského 31, Praha 3
• Kontakt: Tel.: 732812902,
e-mail: web.pksp@seznam.cz
• Okruhy vzdělávání: Nabízí informace rozšiřující odborné možnosti sociálních pracovníků,
odborné články, podrobné odkazy na vzdělávací organizace v sociální oblasti a další zajímavosti, nabízí možnosti inzerce, burzu práce
v sociální oblasti, možnosti supervize pro sociální pracovníky aj.
• Internet: www.osf.cz/socialniprace/
ECONNECT
• Adresa: Českomalínská 23, Praha 6
• Kontakt: Tel.: 224311780
e-mail: econnect@ecn.cz
• Okruhy vzdělávání: Občanské sdružení Econnect je nevládní nezisková organizace, která
pomáhá ostatním organizacím neziskového
sektoru v ČR, nabízí aktuální kalendář akcí,
vzdělávání aj. Otevřené semináře všechny
obory, přehled literatury a stipendií, možnosti
fundraisingu, právní servis a další.
• Internet: www.econnect.cz
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KDE ŽÁDAT O PODPORU
Aktuální uzávěrky fondů, které poskytují finanční prostředky v oblastech blízkých programu NFOH.
Podrobnější informace naleznete na http://
www.granty.ecn.cz/ nebo http://www.neziskovky.cz
UZÁVĚRKA: PRŮBĚŽNĚ
http://www.detskymozek.cz/nadace.php?i=12
Program: Projekt domácí a respitní péče
Vyhlašovatel: Nadace Dětský mozek
Miroslava Čermáková
Na Rybníčku 14, 120 00 Praha 2
e-mail: nadace@detskymozek.cz
tel.: 224 941 588
UZÁVĚRKA: 15. 8. 2006
Program: Podpora renovací památek
Vyhlašovatel: Česko-německý fond
budoucnosti
Soňa Dederová
Na Kazance 634/7, 171 00 Praha 7
Tel.: 283 850 512–514
UZÁVĚRKA: 15. 8. 2006
Program: Podpora rozvoje služeb k posílení
sociálního začleňování národnostních menšin, cizinců a azylantů
Vyhlašovatel: Jihočeský kraj, odb. sociálních
věcí a zdravotnictví
Bohumila Vančurová
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice
tel.: 386 720 638
UZÁVĚRKA: 30. 9. 2006
Program: Výběrové řízení České rady pro
oběti nacismu
Vyhlašovatel: Česká rada pro oběti nacismu
Sudoměřská 47
130 00 Praha 3
Tel.: 224 261 421

PŘEDSTAVUJEME
NOVOU VÝROČNÍ
ZPRÁVU NFOH
ZA ROK 2005
Máte-li zájem o její zaslání, napište nám na
adresu info@fondholocaust.cz.

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
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