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Vyhlášení výběrového řízení
Vážení a milí čtenáři,
v programech Péče,
2
uběhlo to jako voda – Nadačnímu fondu obětem holocaustu bylo
Připomínka a Budoucnost
31. července pět let!
„Od té doby věřím na osud…“
5
Sedím u počítače a ohlížím se v duchu zpět. Myslím totiž nejen na
práci Fondu viděnou zvenku – na desítky příspěvků do celé republiky
Vzdělávání o holocaustu
6
a stovky do celého světa, výroční zprávy a slavnostní vernisáže, na
kterých je vidět logo NFOH. Vzpomínám hlavně na lidi, kteří část
Péče o přeživší holocaust
7
svého života spojili s Fondem a vtiskli mu tak jeho tvář. Je to opravdu
Výsledky výběrového řízení
úctyhodný zástup osobností a já bych jim ráda poděkovala.
7
v programu Obnova
Začnu u předsedů Správní rady: Ing. Tomáš Jelínek vedl NFOH
od plenek, pomohl budovat strategii i získat první peníze pro domácí
Ivo Kalina vzpomíná
9
péči pro přeživší z Německa. Prof. Felix Kolmer vede Fond poslední
Koncert ve Španělské
tři roky a Fond se pod jeho laskavým vedením stal z batolete profesi10
synagoze 5. 5. 2005
onální organizací.
Spoustu práce a vlastního času věnovali za tu dobu Fondu samoSeminář pro žadatele
11
zřejmě i členové Správní rady – v této čestné funkci se vystřídal záKde žádat o podporu
12
stup diplomatů z MZV: Jiří Šitler, Jan Sechter, Antonín Hradilek, Jiří
Kuděla – jim patří velký dík za pomoc s naším mezinárodním programem na odškodnění fyzických osob i při snaze získat další finanční prostředky z Německa.
I další členové, kteří přišli z řad židovských komunit (Peter Braun, Jan Engelsmann) nebo sféry státní (Hana
Frištenská, Stanislav Cysař), prosazovali zájmy Fondu a pracovali usilovně pro jeho dobro. I oni nám pomáhali
jednat s vládou a Fondem národního majetku o změnách nutných pro naše klienty – přeživší či jejich potomky.
V Dozorčí radě s námi po celou dobu bdí nad přísnými pravidly Antonín
Drábek a Vladimír Látal.
Ráda bych poslala velký dík řadě pracovníků Fondu, kteří sice nerozhodovali o strategiích a grantech, ale pro něž byl Fond každodenním závazkem. Lída
Pocová strávila moře týdnů a měsíců při přípravě materiálů a komunikaci s klienty
programu na odškodnění, Dita Eibenová pomáhala stvořit od počátku program sociální a vzdělávací. Myslím, že řada našich příjemců, kteří nám musí
vždy na konci grant vyúčtovat, vzpomíná (předpokládám, že v dobrém ☺) na
finanční manažerky Gozel Khallyeva a Věru Likešovou.
A nakonec uděluji zvláštní metál těm, kteří s námi „tu káru“ táhnou celou
(nebo téměř celou) dobu: Martě Novotné, Jiřině Bőhmové, Michalu Hronovi,
Michalu Borgesovi a Zdeňku Novákovi.
Všichni tito lidé (a dlouhá řada dalších) tvoří živou paměť NFOH a jim
vděčíme za jeho současnou tvář.
Děkujeme.
Mgr. Jarmila Neumannová, výkonná ředitelka 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

NADAČNÍ FOND OBĚTEM HOLOCAUSTU
VYHLAŠUJE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ S UZÁVĚRKOU
14. ŘÍJNA 2005 V PROGRAMECH
A) PÉČE – sociálně zdravotní péče se zvláštním zřetelem k potřebám těch, kteří přežili holocaust

C) BUDOUCNOST – vzdělávací aktivity v oblasti
judaismu

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

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)

B) PŘIPOMÍNKA – projekty sloužící k důstojné připomínce obětí holocaustu a vzdělávání o holocaustu
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 se
židovskou nebo romskou komunitou)
2

1. Kde může být projekt realizován, trvání projektu
Územní platnost: Česká republika
Maximální délka trvání projektu: 1 rok.
2. Kdo může žádat o nadační příspěvek
Žádat mohou především organizace sdružené ve
Federaci židovských obcí v ČR, dále občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, účelová zařízení církví, veřejnoprávní instituce, příspěvkové
a další organizace registrované v ČR.
Fyzické osoby žádat nemohou.
Ke každému programu může žadatel podat jednu
žádost o nadační příspěvek.
3. Kdo financuje programy Nadačního fondu obětem holocaustu
Programy Nadačního fondu obětem holocaustu
(dále NFOH) jsou financovány z prostředků, poInfoBulletin NFOH 2–3/2005

skytnutých 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 PÉČE – sociálně zdravotní
péče se zvláštním zřetelem k potřebám těch, kteří
přežili holocaust je 300 000 Kč.
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.
Maximální částka nadačního příspěvku na jeden
projekt v programu BUDOUCNOST – vzdělávací aktivity v oblasti judaismu je 100 000 Kč.
5. Subjekty podílející se na financování projektu
Budou-li osobami, kterým bude poskytován nadační příspěvek, příspěvkové organizace, organizační složky státu, veřejné vysoké školy, obce a veřejnoprávní instituce, potom vždy jen za předpokladu, že samy vloží nejméně 50 % finančních prostředků na předmětný projekt.
Budou-li osobami, kterým je poskytován nadační
příspěvek, právnické osoby vzniklé za účelem podnikání (např. společnost s ručením omezeným),
potom vždy jen za předpokladu, že samy vloží
nejméně 80 % finančních prostředků na předmětný projekt (nevýdělečného charakteru).
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 www.fondholocaust.cz. Na požádání mohou být žadatelům zaslány e-mailem nebo poštou.
Finanční rozpočet (resp. finanční požadavek od
NFOH) sestavujte nejdříve od 1. února 2006!
Není možné předkládat projekt podaný v některém z předchozích kol, který nebyl schválen, podruhé v nezměněné podobě.
Pokud žádá organizace o podporu projektu, který
byl podpořen z prostředků NFOH v minulých kolech, musí být tento již podpořený projekt ukonInfoBulletin NFOH 2–3/2005

čen a vyúčtován před začátkem nového projektu.
Žádost o nadační příspěvek musí obsahovat:
• Formulář žádosti o nadační příspěvek (zašlete
2 podepsané originály + 4 kopie)
• Rozpočtový formulář (zašlete 2 podepsané originály + 4 kopie)
• 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.
7. Uzávěrka příjmu žádostí
Uzávěrka pro příjem žádostí je 14. října 2005. 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
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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, které
budou mít zajištěné financování z více zdrojů
a které projeví aktivní přístup při hledání dalších
donorů.
U projektů obsahujících vydání publikace, je
nutné dodat jasný rozpočet, informace o obsahu, rozsahu, počtu výtisků a plánovaných příjmech z prodeje.
9. Předpokládaný termín vyrozumění o výsledku
výběrového řízení
Výsledky výběrového řízení budou zveřejněny
způsobem umožňujícím dálkový přístup prostřednictvím internetových stránek NFOH
www.fondholocaust.cz do 23. prosince 2005.
O výsledku řízení budou všichni žadatelé písemně vyrozuměni do 20. ledna 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.
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).
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11. Adresa kanceláře Nadačního fondu obětem
holocaustu
Nadační fond obětem holocaustu
Legerova 22/1854
120 00 Praha 2
www.fondholocaust.cz
Andrea Fictumová
koordinátorka programů PÉČE, PŘIPOMÍNKA A BUDOUCNOST
tel.: 224261573, e-mail: fictumova@fondholocaust.cz
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PŘIPOMÍNKA – PROGRAM PODPORY PROJEKTŮ SLOUŽÍCÍCH K DŮSTOJNÉ PŘIPOMÍNCE OBĚTÍ
HOLOCAUSTU A VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT O HOLOCAUSTU

„OD TÉ DOBY VĚŘÍM NA OSUD…“
Transporty protektorátních Židů do Pobaltí v r. 1942
Židovské muzeum v Praze
I tentokrát bych Vám ráda představila jeden z úspěšných projektů, který jsme velmi rádi podpořili. Je jím
uspořádání výstavy „Od té doby věřím na osud…“,
která významně doplnila dějiny holocaustu českých
a moravských Židů.
Samotné vernisáži a otevření výstavy předcházel
více než rok velmi náročné práce kurátorů výstavy
paní PhDr. Jany Šplíchalové, pana Lukáše Přibyla
a jejich spolupracovníků. Rozhovory s pamětníky,
dlouhodobé pátrání a výzkum v archivech zejména
v Německu, zajištění unikátních fotografií, navázání
spolupráce s mnoha dalšími institucemi, které se zabývají problematikou holocaustu, to vše umožnilo
shromáždit rozsáhlé množství materiálů a dokumentů např. kopie výpovědí z procesů s nacistickými zločinci, autentické fotografie z popravy příslušníků
transportu do Estonska, propagační fotografie pořízené příslušníkem SS v lotyšském koncentračním táboře Salaspils a další.
Podnětem k tomuto studiu byly několikaleté výzkumy pana Lukáše Přibyla, který natočil rozhovory
s pamětníky žijícími prakticky po celém světě. Tyto
rozhovory a shromážděné materiály bude možné na
jaře roku 2006 shlédnout v jeho čtyřdílném dokumentárním filmu.
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Při vytváření koncepce výstavy se realizátoři nakonec
rozhodli rozčlenit ji tématicky na dvě části. První část,
kterou jste mohli nedávno shlédnout, se věnovala
transportům protektorátních Židů do Pobaltí v roce
1942. Druhá připravovaná část bude zaměřena na
transporty protektorátních Židů do Běloruska
a východního Polska v roce 1942 a návštěvníci si ji budou moci prohlédnout na jaře roku 2007.
Výstavu „Od té doby věřím na osud…“ si mohli
návštěvníci prohlédnout od 14. dubna do 10. července letošního roku v Galerii Roberta Gutmana. Pro
studenty byly připraveny komentované prohlídky.
Výstava alespoň částečně zaplnila bílá místa v dějinách holocaustu českých a moravských Židů. Málo
se ví například o masových hrobech v estonské Kalevi Liiva a Baranovičích v Bělorusku, plynových autech v Minsku a Malém Trostinci, o táboře Salaspils
nedaleko Rigy či o „tranzitních“ ghettech Piaski, Izbica, Rejowiec nebo Zamosc v blízkosti vyhlazovacích
5

středisek, jakými byly např. Majdanek, Sobibor nebo
Belzec ve východním Polsku. Tábory na Lublinsku,
jako např. Sajczyce, Sawin, Ujazdow, Luta, Krychow,
Osowa či Nowosiolki, kam se dostaly tisíce českých
Židů, nejsou dosud ani zmíněny v encyklopediích
holocaustu. Kurátoři se snažili přiblížit osudy tisíců
obětí a vyprávět doslova šokující příběhy těch, kteří
téměř jisté smrti v těchto táborech unikli.
Výstava, jak již bylo řečeno, autenticky přiblížila
osudy českých a moravských Židů, kteří byli v roce
1942 deportováni z terezínského ghetta do Lotyšska
a Estonska. Cílem výstavy bylo přiblížit osudy jednotlivců, kteří měli to štěstí a sílu, že přežili deportace
nejprve z rodného města do terezínského ghetta
a pak do ghett a koncentračních táborů na východě.
Autoři výstavy se domnívají, že příběhy konkrétních
lidí a jejich bezprostřední vyprávění nám všem přiblíží
jejich osud více než pouhá strohá historická fakta.
Za poskytnuté fotografie, materiály a texty děkuji
paní PhDr. Janě Šplíchalové z Židovského muzea
v Praze.
Andrea Fictumová
koordinátorka programů PÉČE, PŘIPOMÍNKA A BUDOUCNOST
tel.: 224261573, e-mail: fictumova@fondholocaust.cz

SETKÁNÍ DÁRCŮ A ORGANIZACÍ PŮSOBÍCÍCH
V OBLASTI „VZDĚLÁVÁNÍ O HOLOCAUSTU“
V předchozím čísle Infobulletinu jsme Vás informovali o dvou setkání dárců a organizací působících
v oblasti „Vzdělávání o holocaustu“, které jsme připravili ve spolupráci s Federací Židovských obcí v ČR.
Pracovní skupina se od té doby sešla ještě několikrát. Doposud se nám podařilo společně vytvořit dotazník pro přeživší holocaust, kteří by byli ochotni
navštěvovat školy a vyprávět studentům své životní
příběhy. Z dotazníků v brzké době vznikne databáze,
kterou bude spravovat Terezínská iniciativa. Informace o této možnosti využití databáze bude publikována v periodiku Moderní vyučování, dalších informačních materiálech vzdělávacích organizací a také bude
umístěna na internetu, tak aby byla dostupná zejména
pedagogům, ale i dalším zájemcům za účelem vzdělávání.
Dále vznikl ucelený seznam organizací, které se
zabývají vzděláváním o holocaustu. Tento seznam
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můžete nalézt na internetových stránkách
www.mujnet.cz a www.holocaust.cz a v nejbližších
dnech bude umístěn na stránkách Nadačního fondu
obětem holocaustu www.fondholocaust.cz.
Na posledním setkání se diskutovalo o tom, jakým
způsobem začlenit holocaust do českých dějin,
o kompetencích Rámcového vzdělávacího programu,
o propojitelnosti tématu holocaust s dalšími aktuálními tématy, jako jsou např. problematika uprchlíků,
ideologií, předsudků a stereotypů, antisemitismu,
rasismu a další.
Po prázdninách budou naše setkávání pokračovat.
Jejich cílem mj. bude společné vytvoření materiálu,
který by napomohl školám začlenit holocaust do
Rámcového vzdělávacího programu.
Andrea Fictumová
koordinátorka programů PÉČE, PŘIPOMÍNKA A BUDOUCNOST
tel.: 224261573, e-mail: fictumova@fondholocaust.cz
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PÉČE – PROGRAM PODPORY PROJEKTŮ V OBLASTI SOCIÁLNĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE SE ZVLÁŠTNÍM
ZŘETELEM K POTŘEBÁM TĚCH, KTEŘÍ PŘEŽILI HOLOCAUST

SETKÁNÍ DÁRCŮ A ORGANIZACÍ PŮSOBÍCÍCH V
OBLASTI „PÉČE O PŘEŽIVŠÍ HOLOCAUST“
Péče o přeživší holocaust je naší prioritou. V dubnu jsme ve spolupráci s Federaci židovských obcí v ČR uspořádali první setkání organizací, které ze zabývají péčí o přeživší holocaust, psychologickou pomocí přeživším
a dobrovolnictvím. Setkání se zúčastnili zástupci židovských obcí, Terezínské iniciativy, Rafael Centra
a dobrovolnické organizace Servitus. Všichni zúčastnění dostali prostor k představení svých organizací, aktivit
a plánů do budoucna.
Na druhém našem setkání, které se uskutečnilo v polovině června, jsme již diskutovali o konkrétních tématech jako například: péče o druhou generaci, problémy s jejím financováním, o situacích a potřebách v jednotlivých obcích, o dalším vzdělávání pracovníků atd. Další setkání je naplánováno v září 2005.
Andrea Fictumová
koordinátorka programů PÉČE, PŘIPOMÍNKA A BUDOUCNOST • tel.: 224261573, e-mail: fictumova@fondholocaust.cz

OBNOVA – PROGRAM PRO REKONSTRUKCI, OBNOVU A ZACHOVÁNÍ MOVITÝCH
A NEMOVITÝCH ŽIDOVSKÝCH PAMÁTEK NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY

VÝSLEDKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ PRO ROK 2005
Pro program Obnova vyčlenila správní rada NFOH
pro rok 2005 celkem 4,7 milionů korun. V lednu
NFOH vyhlásil veřejné výběrové řízení, do uzávěrky přijal 15 projektů. Správní rada NFOH na základě
doporučení expertní komise, složené z odborníků
v oboru rekonstrukce židovských památek, přidělila
nadační příspěvky pro 10 projektů. V průběhu května byly úspěšným žadatelům rozeslány smlouvy
o nadačním příspěvku. V současné době probíhá realizace podpořených projektů a NFOH přijímá první
průběžné zprávy.
PŘÍJEMCI NADAČNÍHO PŘÍSPĚVKU
• 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 – 3 760 000 Kč
Vpravo: Náhrobek ze starého hřbitova v Roudnici
nad Labem, kde probíhá postupné restaurování cenných náhrobků (projekt FŽO)
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Rekonstrukce objektu Chevra Kadiša na hřbitově v Teplicích

• Židovská obec Brno – Obnova fasády obřadní síně židovského hřbitova v Mikulově – II.
etapa – 90 000 Kč
• Židovská obec Brno – Oprava ohradní zdi židovského hřbitova v Boskovicích – II. etapa –
90 000 Kč
• Židovská obec Karlovy Vary – Židovský hřbitov
v Karlových varech – Drahovicích, oprava poškozených náhrobních kamenů – 70 000 Kč
• Židovská obec Plzeň – Hypocaustum –
170 000 Kč
• Židovská obec Praha – Statické zajištění
hřbitovní budovy (obřadní síně s obydlím hrobníka) na židovském hřbitově v Litni – II. etapa – 90 000 Kč
8

• Židovská obec Olomouc – Židovský hřbitov –
oprava náhrobků, III. etapa – 90 000 Kč
• Židovská obec Ostava – Dokončení oprav a renovací náhrobků na židovském hřbitově ve
Frýdku – Místku – 110 000 Kč
• Židovská obec Teplice – Rekonstrukce objektu Chevra Kadiša na židovském hřbitově v Teplicích – II. etapa – 170 000 Kč
• Židovské muzeum v Praze – Záchranné a restaurátorské práce na žižkovském hřbitově –
60 000 Kč
Mgr. Marta Novotná
koordinátorka programu OBNOVA
tel.: 224 261 615, e-mail: novotna@fondholocaust.cz
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ODŠKODĚNÍ – PROGRAM NA ODŠKODNĚNÍ FYZICKÝCH OSOB ZA ÚČELEM ZMÍRŇOVÁNÍ
NĚKTERÝCH MAJETKOVÝCH KŘIVD ZPŮSOBENÝCH OBĚTEM HOLOCAUSTU

IVO KALINA VZPOMÍNÁ
Již několikrát jste prostřednictvím InfoBulletinu
měli možnost poznat osudy lidí, kterým byl během
druhé světové války arizován nemovitý majetek.
Po mnoha letech se dočkali alespoň částečného
odškodnění v podobě nadačního příspěvku od
NFOH. Dnes Vás seznámíme s panem Ivo Kalinou.
„Narodil jsem se v roce 1921, v Praze Libni. Jsem jediným synem Josefa a Milady Kleinerových (po válce si pan Kalina změnil jméno, pozn. MN), tatínek
však byl ze dvanácti sourozenců a maminka měla bratra a sestru, takže jsme byli početná pražská židovská
rodina.“
Prožíval spokojené dětství, vychodil obecnou školu
v Karlíně a následně karlínskou reálku. Se svými bývalými spolužáky se dodnes pravidelně schází, naposledy měli setkání právě v den, kdy jsem s ním vedla
tento rozhovor.
„Je to lidská nátura, že se vzpomíná jen na dobré
věci. Vyrostli jsme v duchu Masarykově, cenili jsme
si svobodu a úplnou rovnost. V Československu byla
úplně idiotská myšlenka, že to, co se děje v Německu a Rakousku, se nemůže stát nám. Já jsem v Protektorátu žil jen dva týdny. Protektorát byl ustanoven
15. března 1939 a já jsem 29. března byl ve vlaku,
který mířil přes Německo a Holandsko do Anglie. Do
Anglie se do konce března mohlo bez víza jen na platný československý cestovní pas.“
Pan Kalina byl v té době osmnáctiletý, vycestoval
na přání rodičů s tím, že jej budou záhy následovat.
Společně si dopisovali přes neutrální Švýcarsko, ale
tato možnost asi v roce 1941 skončila.
„Od té doby jsem už neměl žádné zprávy, taky
jsem nechtěl, aby do Prahy přišla zpráva, že jsem se
přihlásil do československé zahraniční armády, aby to
mým rodičům neuškodilo. V té době bylo hodně rodin, které byly perzekuovány za to, že jejich synové
byli v armádě.“
Rodiče pana Kaliny v únoru 1942 nastoupili do
transportu X, který je dopravil do ghetta Terezín, odtud však po čtyřech měsících pokračovali transportem
dále na východ, neznámo kam.
Po skončení války pan Kalina ihned zamířil domů.
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„Domovník Emil – znali jsme se léta – mě přivítal
se slzami v očích slovy: Ivo, tak ty ses nám vrátil! Objal
mě. A tady máš klíč od vašeho bytu. Ten lotr sudeťák, co tam bydlel, utekl, nechal tam část nábytku
a klavír. Tak, nic jiného mi až dosud nechybělo než
vlastnit klavír… Jel jsem dál do Libně, kde bydlela babička, strýc a teta. Sousedé nemuseli nic říct – přesně jsem věděl, co by řekli. Jel jsem za tetou na Vinohrady, kde bydleli otcovi dva bratři a sestra – osud
všech byl úplně stejný. Moje poslední naděje byla, že
se snad vrátí bratranec Bohouš, se kterým jsem vyrostl. Nepřežil útrapy pracovního tábora a dva dny před
ukončením války zemřel na tyfus. Moje emigrace,
londýnský Blitz, pětiletá vojenská služba, boje na západní frontě ve mně nezanechaly větší šok, než moje
první dva dny v osvobozené Praze. Uvědomil jsem si,
že jsem tu zůstal úplně sám, jediný z celé početné
rodiny.“
V roce 1946 se pan Kalina oženil s Lilly Beranovou, která se dočkala konce války v terezínském ghettu. Společně s malou dcerkou Dagmar opustili po
únoru 1948 Československo, aby nalezli svůj nový
domov v daleké Austrálii. Zde se jim narodily další
děti, dcera Irena a syn Pavel. Dnes je rodina Kalinových opět početná, čítá celkem na patnáct členů.
Po roce 1989 začali manželé Kalinovi pravidelně
navštěvovat Českou republiku. Nadačním příspěvkem pokryli část nákladů spojených právě s cestou do
své rodné země.
Mgr. Marta Novotná
koordinátorka programu ODŠKODNĚNÍ
tel.: 224 261 615, e-mail: novotna@fondholocaust.cz
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KONCERT VE ŠPANĚLSKÉ SYNAGOZE 5. 5. 2005
JOM HA–ŠOA

Židovské muzeum v Praze spolu s Nadačním fondem
obětem holocaustu uspořádalo ve Španělské synagoze v Praze dne 5. května 2005 vzpomínkový večer
JOM HA-ŠOA. V Den šoa a hrdinství, 27. nisanu, se
připomíná vypuknutí povstání ve varšavském ghettu
v roce 1943. Je to den, kdy se vzpomíná na památku
šesti milionů židovských obětí zavražděných nacisty
a na židovské hrdiny bojující proti nacistům jako vojáci, partyzáni a vězni v ghettech. V letošním roce tento významný svátek připadl na 6. květen.
Program večera byl velice zajímavý i pro širokou
veřejnost. Večerem provázela Eva Holubová a celý
průběh koncertu zpříjemňovala svou touhou pomáhat a svým optimismem. V úvodu vystoupili představitelé pořádajících institucí. Nejdříve PhDr. Leo Pavlát,
ředitel Židovského muzea v Praze a poté Prof. Ing.
Felix Kolmer, DrSc., předseda správní rady Nadačního fondu obětem holocaustu, viceprezident Meziná10

rodního osvětimského výboru a Mgr. Jarmila Neumannová, ředitelka Nadačního fondu obětem holocaustu. Dále pak vystoupil Jan Potměšil a přečetl povídku Pan Profesor z knihy Ivana Klímy „Moje nebezpečné výlety“. Po těchto pozdravech a přednesech
předstoupilo před obecenstvo Stamicovo kvarteto ve
složení Jindřich Pazdera – 1. housle, Josef Kekula –
2. housle, Jan Pěruška – viola, Vladimír Leixner – violoncello a zahrálo Smyčcové kvartety od Hanse Krásy a Ervína Schulhoffa.
5. květen ve Španělské synagoze byl příjemným
vzpomínkovým večerem, který svým významem zasáhl srdce a mysl všech účastníků a podpořil je v zamyšlení nad minulostí i současností v soužití lidské
společnosti.
Ing. Monika Uhlířová
finanční manažerka
tel.: 224 261 573, email: uhlirova@fondholocaust.cz
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Jan Potměšil, Mojmír Kallus a Eva Holubová

SEMINÁŘ PRO ŽADATELE „JAK ZPRACOVAT
ŽÁDOST O NADAČNÍ PŘÍSPĚVEK Z NFOH 2005“
NFOH pořádá dne 22. 9. 2005 seminář pro
žadatele o pravidlech a podmínkách pro
5. grantové kolo výběrového řízení na podporu projektů v programu PÉČE – sociálně zdravotní péče se zvláštním zřetelem
k potřebám těch, kteří přežili holocaust,
PŘIPOMÍNKA – projekty sloužící k důstojné připomínce obětí holocaustu a vzdělávání o holocaustu, BUDOUCNOST –
vzdělávací aktivity v judaismu.
Seminář se uskuteční od 10 h ve Vzdělávacím a kulturním centru Židovského muzea, Maiselova 15, Praha 1. Přihlásit se lze
do 16. 9. 2005 u koordinátorky programu
Andrey Fictumové na tel. 224261573 nebo
e-mailem (fictumova@fondholocaust.cz).
Těšíme se na Vaši návštěvu.
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KDE ŽÁDAT O PODPORU
Aktuální uzávěrky fondů, které poskytují finanční prostředky v oblastech blízkých programu NFOH, do
listopadu 2005. Podrobnější informace naleznete na http://www.granty.ecn.cz/

UZÁVĚRKA: 16. 9. 2005

UZÁVĚRKA: 17. 10. 2005

GRANTOVÉ ŘÍZENÍ „PRO NÁŠ LEPŠÍ SVĚT“

VYHLÁŠENÍ VEŘEJNÉHO KOLA ROZDĚLOVÁNÍ
NADAČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ NA ROK 2006

• Vyhlašovatel: Fond T-Mobile
• Kontakt: Jana Zahradníčková
E-mail: jana.zahradnickova@nadacevia.cz
Tel.: 233 133 370

• Vyhlašovatel: Nadace EURONISA
• Kontakt: Lydie Halamová
E-mail: nadace@euronisa.cz
Tel.: 485 251 953

UZÁVĚRKA: 22. 9. 2005
UZÁVĚRKA: 31. 10. 2005
MEDA-2005: ZÁPADNÍ BŘEH JORDÁNU
A PÁSMO GAZY
• Vyhlašovatel: Evropská komise
• Kontakt: http://europa.eu.int/

UZÁVĚRKA: 7. 10. 2005
3. REGIONÁLNÍ KOLO DOBROČINNÉHO
FONDU PHILIP MORRIS
• Vyhlašovatel: Nadace VIA
Dobročinný fond Phillip Morris ČR

CELOMĚSTSKÉ PROGRAMY PODPORY AKTIVIT
NÁRODNOSTNÍCH MENŠIN A INTEGRUJÍCÍCH
SE CIZINCŮ
• Vyhlašovatel: Magistrát hlavního města Praha
• Kontakt: Mgr. Jana Černá
E-mail: jana.cerna@cityofprague.cz
Tel.: 236 002 107

UZÁVĚRKA: 1. 11. 2005

• Kontakt: Tel.: 233 113 370

EUROPA NOSTRA – GRANT PRO
REKONSTRUKCI EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ

UZÁVĚRKA: 17. 10. 2005

• Vyhlašovatel: Europa nostra
• Kontakt: ao@europanostra.org

CULTURE 2000 – VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ
ŽÁDOSTÍ O PODPORU ROČNÍCH
A PŘEKLADOVÝCH PROJEKTŮ NA ROK 2006
• Vyhlašovatel: Culture 2000
• Kontakt: Česká kancelář programu Culture 2000
Tel.: 224 809 134

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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