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3/2008

Milé čtenářky, milí čtenáři,
dovolte mi Vám popřát Šana tova u-metuka 5769, tedy dobrý a sladký rok 5769, podle židovského kalendáře.
V podzimním čísle bulletinu NFOH se můžete seznámit s další sociální pracovnicí, starající se o přeživší
šoa, tentokrát s paní Radkou Hrouzkovou z agentury domácí péče Tikvah z Židovské obce v Ostravě. Koordinátor projektu Revitalizace židovských památek Federace židovských obcí v ČR pan Jan Kindermann Vám
přiblíží současný stav projektu. Nově jsme zařadili příběhy přeživších. Jejichž životní příběh, nechť je nám
příkladem a motivací v boji proti neonacismu, antisemitismu a xenofobii a zároveň věčnou připomínkou
hrůz šoa.
Pro první příběh jsme nešli daleko, požádali jsme člena správní rady NFOH pana prof. Felixe Kolmera.
Tradičně Vám prostřednictvím sloupku zvu – tentokrát na náš benefiční koncert, který se uskuteční 12.
listopadu 2008. Těším se s vámi na viděnou!
Marta Malá
ředitelka, tel.: 224 261 615, e-mail: mala@fondholocaust.cz
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PÉČE

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

AGENTURA DOMÁCÍ PÉČE TIKVAH
P Ř I

Ž I D O V S K É

O B C I

V

O S T RAV Ě

Od roku 2004 funguje při Židovské obci v Ostravě Agentura domácí péče TIKVAH. Tentokráte jsem
zpovídala vedoucí agentury velmi milou paní Radku Hrouzkovou.
• Co vás osobně přivedlo k oboru sociální práce
a jak dlouho tuto práci děláte?
• Před dvaceti lety jsem po maturitě na sociálně-právní nástavbě získala místo sociální pracovnice
na městském úřadě. Když jsem to hrdě doma sdělila manželovi, řekl: „Raduš, tak ty budeš chodit po
bytech, koukat lidem do skříní.“ Hrozně jsem se na
manžela rozlobila a ihned volala své sestřenici, která mi do telefonu tenkrát řekla: „Raduš, tak ty budeš
chodit po bytech, koukat lidem do skříní.“ A bylo
rozhodnuto, na dlouhé roky jsem dělala ekonoma.
Od loňského roku jsem dostala příležitost pracovat
na ŽO v Ostravě a já dostala možnost skloubit ekonomii se sociální prácí, což mi přináší velkou radost.
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• Jaký máte názor na nový zákon o sociálních
službách?
• Přes počáteční potíže, které zavedení zákona
s sebou nese, se domnívám, že pravidla v sociální
oblasti přinesou užitek nejen poskytovatelům, ale
především klientům. Také je nutné zdůraznit, že jakákoli práce je především taková, jací lidé ji dělají.
• Co očekáváte od práce v tak specifické oblasti
jako je péče o přeživší holocaust?
• Tak to by bylo na dlouhé povídání. Je toho hodně, co by se dalo říci, jednou větou snad jen to, že
tato práce je pro mě obohacením sebe sama, což
jistě není málo.
• Kolik má v současnosti Agentura domácí péče
Tikvah klientů a jakým způsobem získává nové
klienty?
• Celkem bylo do konce letošního srpna kontaktováno 75 klientů seniorského věku, z toho pravidelné
pečovatelské služby denního charakteru na základě
Smlouvy o poskytování sociálních služeb využívalo
na konci července 25 klientů. Z důvodů stále se
zhoršujícího zdravotního stavu našich klientů,
zvyšujeme intenzitu návštěv a služeb u stávajících
klientů, a proto nemáme kapacitu přijímat klienty
nové, do budoucna máme obavy, že současných
5 zaměstnanců nebude na rozsah potřebných služeb stačit a zajištění většího finančního obnosu pro
rozšíření služeb, nebude v našich silách.
• Jaké konkrétní služby klientům nabízíte?
• Členům obce seniorského věku pracovnice
ADP „TIKVAH“ asistují při akcích pořádaných ŽO,
podáváme informace o agentuře, poskytujeme
základní sociální poradenství, a u těch, kteří si to
přejí, vedeme jejich evidenci, zajímáme se o ně,
jako „určitou jistotu“ že jim v případě potřebnosti
budeme nápomocní.
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Klientům pečovatelské služby zajišťujeme pomoc
při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
pomoc při osobní hygieně, poskytnutí stravy nebo
pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu
domácnosti a dále pak zprostředkování kontaktu se
společenským prostředím.
• Omezujete nějak výběr klientů? Například
nutností příslušností k Židovské obci v Ostravě?
• Klienty mohou být členové ŽO v Ostravě a přidružených organizací při FŽO, jejich přímí rodinní
příslušníci, životní partneři a dále pak i další senioři
v nepříznivé sociální situaci.
• Máte nějaké klienty také z regionu?
• Naši klientelu tvoří také senioři tzv. mimoostravští, kterým z důvodu větší vzdálenosti neposkytujeme pravidelné pečovatelské služby, ale jsme s těmito klienty v pravidelném telefonickém či emailové
kontaktu, máme přehled o jejich službách požadovaných a o službách již zajištěných a poskytovaných
místními poskytovateli. Na základě harmonogramu
pak tyto klienty navštěvujeme osobně a mimo jiné
tak osobním kontaktem zjišťujeme jejich spokojenost s dosavadní péčí, změny zdravotního stavu
a další potřeby, které jim následně zprostředkováváme. Musím však říci, že v této oblasti trochu
cítím dluh neboť zatím není v našich silách věnovat
se mimoostravským v takovém rozsahu jako žijícím
v Ostravě a blízkém okolí.
• Spolupracujete nějak s dalšími poskytovateli
sociální a zdravotní péče?
• V prvé řadě musím vzpomenut, že díky FŽO
a grantu NFOH – Odborné a sociální poradenství
zaměřené na sociální a zdravotní potřeby seniorů
I N F O B U L L E T I N

N F O H

3 / 2 0 0 8

židovských obcí, přeživších holocaust – spolupracujeme všechny sociální pracovnice židovských obcí
pod odborným vedením MUDr. Ivy Rymešové
a Míši Čadkové-Svejkovské. Osobně si myslím, že
finance i lidské nasazení do projektu přináší potřebné výsledky. Cestu společné práce považuji za
jedině možnou, abychom naplnili nejen podmínky
stanovené zákonem, ale především poskytovali
našim klientům kvalitní péči.
Co se týče spolupráce v našem regionu: V rámci
pracovní skupiny „Senioři“ komunitního plánování
v našem městě rozvíjíme dlouhodobou spolupráci
se státními i neziskovými organizacemi, které
působí na území našeho kraje a kde mimo jiné
hledáme společné řešení při vyhledávání nových
potencionálních klientů. Zvlášť přínosné jsou
schůzky pracovní podskupiny Terénní a ambulantní
služby, v letošním roce provádíme rozsáhlou anketu na území Ostravy a okolí s cílem zlepšení kvality
sociálních služeb.
Jsme zapojeni do monitorování sociálních služeb
pro seniory a nejen, že sami navštěvujeme okolní
sociální zařízení, ale i v červenci letošního roku
navštívili naši agenturu za účelem monitoringu pracovníci KP Ostrava. Musíme říci, že o návštěvu naší
agentury byl veliký zájem a také v průběhu roku se
zde bylo podívat několik zvídavých kolegů z oboru.
Na konci května letošního roku jsme se zúčastnili akce Lidé lidem – přehlídky sociálních služeb
a souvisejících aktivit, kde jsme představili naši
agenturu široké veřejnosti.
• Máte nějakou představu o možném rozšíření
vašich aktivit v budoucnosti?
• S paní předsedkyní ŽO Jiřinou Garajovou jsme se
shodly, že hlavní je udržení chodu Agentury domácí
péče TIKVAH v současném rozsahu i do budoucnosti a prioritou je udržení přeživších holocaust
v domácím prostředí. Již nyní však nastává doba,
kdy do naší péče přicházejí klienti II. generace
a tedy je naší snahou zajistit kvalitní péči i pro ně.
• Co vám osobně udělalo v poslední době radost?
• V těchto dnech se raduji z babího léta, setkání
s přáteli, z malé vnučky i z lekcí společenského
tance, které s manželem navštěvujeme.
Andrea Fictumová
tel.: 224261573, e-mail: fictumova@fondholocaust.cz
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PŘIPOMÍNKA

PROGRAM PODPORY PROJEKTŮ SLOUŽÍCÍCH K DŮSTOJNÉ
PŘIPOMÍNCE OBĚTÍ HOLOCAUSTU A VZDĚLÁVÁNÍ O HOLOCAUSTU

PTALY SE: PROČ?
NFOH se skromným příspěvkem podílel na velké knize. Organizace Hidden Child, Ukrývané dítě,
sdružující židovské děti, ukrývané za druhé světové války, připravila knihu vzpomínek a příběhů
svých členů. Široké veřejnosti, a mnohdy i svým blízkým, tak poprvé vyprávějí své příběhy.
Než knihu více popisovat, nechme mluvit paní
Renée:
V květnu 1942 přišlo do našeho bytu gestapo
a maminku odvedlo. Později jsme se dozvěděli,

že ji udala jedna žena z Třeboně. Maminka
byla vězněna postupně v Třeboni, Českých Budějovicích… Prošla terezínskou Malou pevností
a nakonec zahynula v Osvětimi. Bylo mi tenkrát
jedenáct let. Vyhodili mě ze školy, otce z práce
a také jsme museli z Třeboně rychle odejít, abychom zmizeli světu
z očí. Otec pro
mě našel místo
k životu v Chlumu
u Třeboně. Žila
jsem tam v dost
tvrdých podmínkách, ven jsem
mohla chodit jen za
tmy, s hygienou to
bylo velice složité,
topit a vařit jsem si
mohla jen po nocích, aby nebyl vidět
kouř z komína…
Kniha je věnována
rodičům ukrývaných
dětí – za cenu bolesti z odloučení jim
darovali život podruhé, a dále těm, kteří
riskovali své životy
za záchranu života
pronásledovaných
a ohrožených.
Marta Malá
ředitelka
tel.: 224 261 615, e-mail:
mala@fondholocaust.cz
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OBNOVA

PROGRAM PODPORY PROJEKTŮ REKONSTRUKCE, OBNOVY A ZACHOVÁNÍ
ŽIDOVSKÝCH PAMÁTEK

PROJEKT:

REVITALIZACE ŽIDOVSKÝCH
PAMÁTEK V ČR

Tento projekt si klade za cíl využít možnost získání finančních prostředků z Integrovaného operačního programu – 5.1, který podporuje projekty obnovy
a využití ucelených tematických souborů kulturních památek ležících na území
většiny regionů soudržnosti. Projekt je nutno realizovat centrálně kvůli vzájemné koordinaci jednotlivých oblastí a zajištění vzájemné součinnosti. Žadatelem v tomto projektu je Federace židovských obcí v ČR vzhledem k její celorepublikové působnosti.
zřízených v revitalizovaných objektech (synagogy
a přilehlé související objekty) ve vybraných oblastech. Střediska budou poskytovat kulturní služby
pro odbornou veřejnost (dokumentace, workshopy
a školení) i laickou veřejnost (výstavy, přednášky,
koncerty, divadelní představení a kurzy) nejen v dané oblasti, ale v součinnosti s ostatními středisky po
celé ČR.
Druhým cílem je realizace a zveřejnění vzorového projektu obnovy a využití tématicky uceleného
souboru židovských památek rozložených po většině území ČR.
K tomuto účelu bude vytvořen systém prezentace vlastních zkušeností s přípravou, realizací a udržitelností projektu pro zájemce o realizaci projektů
obdobného charakteru.

Synagoga v Krnově

ÚZEMNÍ VYMEZENÍ PROJEKTU

CÍLE PROJEKTU
Hlavním cílem projektu je obnovit a vybavit významné historické objekty reprezentující charakteristické projevy židovské kultury na území celé
ČR (kromě hlavního města Prahy), a zajistit jejich
následné využití pro ucelenou a koordinovanou
dokumentaci a prezentaci nemovitého, movitého
a duchovního dědictví židovské kultury.
Pro tento účel bude vytvořena centrálně koordinovaná a odborně a metodicky řízená stálá organizační struktura pro ucelenou prezentaci židovské
kultury jako specifické součásti kulturního dědictví
ČR. Základem této struktury bude osm oblastních
středisek židovské kultury (Mikulov, Krnov, Polná,
Čáslav, Plzeň, Brandýs nad Labem, Jičín a Úštěk),
I N F O B U L L E T I N
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Oblasti a objekty byly vybrány podle následujících
kritérií:
• oblast se vyznačují specifickými prvky židovské
kultury a historie, (každá je z tohoto hlediska něčím jedinečná), takže dohromady umožňují ucelenou prezentaci hmotné i nehmotné židovské
kultury a jejího vývoje jako součásti kulturního
dědictví ČR,
• v oblasti se nachází přirozené centrum z hlediska
historie židovské kultury a v něm nejméně jeden
synagogální objekt, reprezentující významné
architektonické a urbanistické charakteristiky
židovské kultury včetně funkcí, který je umístěn
v kontextu historické části daného města,
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• v oblasti existuje spolehlivý partner pro zajištění
činností ve fázi udržitelnosti (vlastního provozu).
Podle těchto kritérií bylo vybráno osm zmíněných
oblastí zahrnující 12 objektů. Z hlediska umístění
oblastí a jejich specifických charakteristik je základem územního rozložení projektu diagonální osa
procházející Českou republikou od jihovýchodní
Moravy k severovýchodním Čechám, doplněná
dvěma vzdálenými oblastmi (Plzeň a Krnov). Toto
rozložení umožňuje dobře prezentovat historický
vývoj židovské kultury jako celku a zároveň její
specifika v Čechách a na Moravě.
Synagoga v Mikulově

Synagoga v Brandýse n. L.

• dispozice samotného synagogálního objektu
nebo s ním souvisejících dalších objektů (rabínský dům či židovská škola) umožňuje vybudování
zázemí pro poskytování plánovaných kulturních
služeb,
• objekty jsou ve vlastnictví Federace židovských
obcí nebo jednotlivých Židovských obcí,

Podporujte s námi
Podporujeme péči o přeživší holocaustu,
připomínku holocaustu, rekonstrukci
židovských památek, vzdělávání v judaismu
a rozvoj židovských komunit.
Připojte se i vy a pomozte zmírnit křivdy minulosti a podpořte společně s námi budoucnost!
UniCredit Bank, -/
BIC: BACX CZ PP
BAN: CZ
Více na www.fondholocaust.cz.
Stávajícím dárcům a sponzorům
upřímně děkujeme!
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SOUČASNÝ STAV PROJEKTU
V současné době je požádáno Ministerstvo kultury
o předběžnou registraci projektu Revitalizace, jejíž
obdržení se očekává v průběhu měsíce září. K tomu
účelu byla zpracována a předložena Studie jednoduché finanční udržitelnosti, získány předběžné
závazky partnerů projektu pro fázi udržitelnosti.
Účelem studie jednoduché finanční udržitelnosti
je prokázat reálnost projektu včetně jeho organizace a řízení, což bude jedno z rozhodujících kritérií
i v hodnocení žádosti. Průběžná výzva k podávání
žádostí se očekává ze strany Ministerstva kultury do
konce roku 2008.
Ing. Jan Kindermann
koordinátor projektu, e-mail: revitalizace@volny.cz
I N F O B U L L E T I N
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BUDOUCNOST

PROGRAM PODPORY VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT
V OBLASTI JUDAISMU A ROZVOJ ŽIDOVSKÝCH KOMUNIT

TÝDEN ŽIDOVSKÉ KULTURY
Holešov, menší městečko na rozhraní Hané a Valašska, láká již osm let návštěvníky a příznivce židovské kultury na festival, který pořádá Olam Společnost Judaica Holešov. Letos se konal uprostřed
prázdnin, od 27. července do 2. srpna.

Pro ročník 2008 zvolili organizátoři téma Etika
a rodina v židovství. Během sedmi dnů bylo možno
shlédnout kvalitní nabídku hudby, přednášek, ukázek židovských tanců, setkání se zajímavými osobnostmi a v neposlední řadě promítání filmů.
Přestože jsem měla možnost navštívit festival pouze
na jeden den, bylo příjemné strávit několik hodin
v prostředí festivalu a pozorovat přípravy a shon,
který nezbytně k takové akci patří. Sledovat, jak
se pořadatelé snaží, aby jednotlivé části programu
navazovaly, přesně tak, jak je uvedeno v programu, a aby nebyl ničím narušen průběh festivalu
a návštěvníci byli spokojeni. Ze všeho toho ruchu
a pobíhání organizátorů a především ze zaplněných
míst v překrásně zrekonstruované Šachově synagoze bylo patrné, že si lidé zvykli do Holešova jezdit.
A co je ještě příjemnější – bylo vidět, že se sem
i rádi vracejí.
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Ve čtvrtek 31. července se v prostorách Šachovy
synagogy libě nesly tóny písní, které spolu s komentářem a trochou historie, představila pražská
skupina Klezmerim. Na to navazovala přednáška
o posledním pogromu v Holešově. Zájemci pak
mohli shlédnout film o holešovském festivalu
a večer příjemně zakončil koncert Jiřího Hoška
a Dominiky Hoškové.
Připravit festival, obzvláště v dnešní době pak
festival židovské kultury, dá mnoho práce a úsilí.
Největší odměnou pak je vzrůstající návštěvnost
a spokojenost návštěvníků. To se, myslím, v Holešově podařilo a Nadačnímu fondu obětem holocaustu bylo potěšením podpořit tuto kulturní akci
ve svém programu Připomínka.
Více o akci, Olam Společnosti Judaica Holešov
a její činnosti se dočtete na www.olam.cz.
Dagmar Juráňová
tel.: 224262563, e-mail: juranova@fondholocaust.cz
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Prof. Ing. FELIX KOLMER, DrSc.
PŘÍBĚH: člen
správní rady NFOH
Příběh každého, kdo prožil peklo koncentračních a vyhlazovacích táborů stojí za zaznamenání. Je
svědectvím, ze kterého se můžeme a musíme učit. Rozhodli jsme se proto zařadit do našeho bulletinu příběhy přeživších. Nikdy jich není dost. Jako prvního jsme o osobní příběh a předání poselství
požádali prof. Kolmera, člena správní rady Nadačního fondu obětem holocaustu.
Prof. Ing. Felix Kolmer, DrSc. se narodil v roce 1922
v rodině elektrotechnického inženýra a velice záhy,
v deseti letech, se stal členem Československého
skautu – Junáka. Toto členství ho naučilo nejen
dobrému vztahu k přírodě, ale formovalo i jeho
charakter. Felix Kolmer byl odmalička vychováván
k pomoci slabším a ke snaze být aktivním členem
lidské společnosti. Tyto vlastnosti mu později velice
pomohly přežít v koncentračních táborech.
Felix Kolmer vystudoval reálku v Praze na
Vinohradech v roce 1940, tedy v době, která pro
židovské obyvatelstvo znamenala poslední možnost
školního vzdělávání. Felix Kolmer dobře věděl, co
znamená nacismus a fašismus, neboť trávil každé
prázdniny v Rakousku ve společnosti dětí utečenců
z nacistického Německa. Tato skutečnost spolu
s občanskou válkou ve Španělsku v něm velmi brzy
probudily politické myšlení.
Vysoké školy již byly zavřené, a proto vstoupil do
učení jako truhlář. Čtvrt roku před jeho vyučením
byl však povolán do transportu do Terezína. Byl to
první transport, který do Terezína mířil – AK I ze
dne 24. listopadu 1941 – který měl za úkol přebudovat velkou pevnost v Terezíně a posádkové
město na ghetto a koncentrační tábor pro židovské
občany Protektorátu Čechy a Morava, později pro
prominentní Židy Německa a Rakouska, dále pro
Židy z Nizozemí, Dánska, Maďarska a Slovenska.
V Terezíně Felix Kolmer nějakou dobu pracoval
jako truhlář a velmi často byl esesmany eskortován
do Malé pevnosti, kde se také věnoval svému řemeslu. Tak měl možnost poznat oba koncentrační
tábory, z nichž Malá pevnost pro politické vězně
byla daleko brutálnější než Velká pevnost pro
vězně židovské.
Později se Felix Kolmer dostal do pracovního
nasazení v tzv. Menage Transport Kolone, která
zásobovala kuchyně terezínského tábora surovina-
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mi z centrálního skladu a rozvážela uvařená jídla
do bloků obývaných malými dětmi a přestárlými
lidmi. Toto pracovní nasazení znamenalo určitou
možnost najíst se víc než běžní vězňové. V Terezíně
se Felix Kolmer také zapojil do činnosti podzemní
organizace.
Zatímco v prvních třech letech byli členové
transportu AK I chráněni před odesíláním do
vyhlazovacích táborů, od září roku 1944 je Němci
přednostně zařazovali do transportů, které mířily
do Osvětimi. Dne 16. října 1944 odjel Felix Kolmer
z Terezína transportem, do něhož byli zařazeni především hudebníci a umělci a jehož cílem byl tábor
Auschwitz II-Birkenau.
Tam strávil určitý čas, který blíže ani nemůže
specifikovat, protože dny v Auschwitz se nedaly
spočítat. Viděl nejen tisíce mrtvých, ale také ženy
a děti, které z každého transportu odcházely do
plynové komory II. a III., neboť žil v tzv. cikánském
táboře BIIe. Tento tábor byl umístěn velmi blízko
rampy, kam denně přijížděly transporty a kde byly
prováděny tzv. selekce, jež rozhodovaly o tom, kdo
bude zařazen do tábora a kdo okamžitě zplynován.
Život v Osvětimi byl hrozný. Kromě řevu esesmanů bylo v Birkenau jen ticho, neboť nikdo
už nechtěl nebo nebyl schopen komunikovat,
a dokonce i pouhý hovor znamenal výdej energie,
kterou každý šetřil. Celý tábor byl zahalen v oblaku
nasládlého zápachu dýmu z pěti krematorií; ta stála
vedle plynových komor, které denně usmrtily zhruba osm tisíc lidí. Každý z vězňů přemýšlel jen o tom,
zda přežije další minutu, hodinu, den, při velkém
štěstí týden. Průměrná doba přežití židovských vězňů v Birkenau byla menší než šest neděl.
Felix Kolmer patří mezi 3100 vězňů, kteří přežili vyhlazovací tábory, do nichž z Terezína odešlo
celkem 87 000 osob. K přežití mu pomohly jak
náhoda a štěstí, tak velká vůle žít spojená s jeho
I N F O B U L L E T I N
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skautskou výchovou. Stále v něm díky ní žila myšlenka, že byl tělesnou průpravou pro tak hrozný
život vybaven lépe než ostatní vězňové a že může
ostatním v drobných záležitostech pomoci. Obdobnou myšlenku později formuloval prof. Frenkel,
profesor vídeňské univerzity, který prošel stejným
táborem.
Posléze se Felix Kolmer dostal do transportu
z Osvětimi do slezského Friedlandu (nyní polský
Mieroszow). Tento tábor byl malý, jen pro 600 vězňů, a během Kolmerova zdejšího sedmiměsíčního
pobytu v něm proběhly jen dvě selekce – na rozdíl
od Birkenau, kde byly na denním pořádku. Přestože
se ve Friedlandu s vězni zacházelo daleko mírněji
než v Osvětimi, i tady zemřelo mnoho vězňů na
následky vyhladovění, těžké práce a nemocí.
Friedland se rozkládal na území, na němž místní Němci neuznali příměří podepsané velením
německé armády a spojeneckých vojsk; sovětská
I N F O B U L L E T I N
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armáda tak dva měsíce stála čtyřicet kilometrů před
koncentračním táborem. Nakonec se sovětské
velení rozhodlo vybombardovat elektrárnu, která
napájela plot koncentračního tábora elektrickým
proudem. Když vězňové viděli, že světla na plotu
tábora zhasla, třetina jich v noci utekla a snažila se
dostat k sovětské armádě. Většině, v níž byl i Felix
Kolmer, se to podařilo. S Rudou armádou se pak
prof. Kolmer znovu vrátil do Friedlandu a posléze
s ní pokračoval do již osvobozeného Československa.
Po válce navštěvoval Felix Kolmer nejdříve kurzy
matematiky, fyziky a deskriptivní geometrie, aby si
znovu oživil základy nutné pro vstup na vysokou
školu, a později, v listopadu 1945, zahájil studia
na ČVUT v Praze, kde v únoru roku 1949 úspěšně
absolvoval. Poté následovalo další studium fyziky,
na jehož základě získal nejdříve akademický titul
kandidáta věd a nakonec věděcký doktorát.
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Od roku 1962 učil nejdříve akustiku na Elektrotechnické fakultě ČVUT a od roku 1982 až dosud
učí na FAMU. Je nositelem řady vyznamenání za
rozvoj vědy v ČSSR, ČR, Argentině a Belgii a od
roku 2008 též v EU.
Je pochopitelné, že po skončení války Felix Kolmer Němce nenáviděl, vždyť zabili teměř padesát
příslušníků jeho rodiny. Postupem času se však při
mezinárodních jednáních setkával s německými
občany, kteří s hrůzami 2. světové války a koncentračními tábory neměli co dělat. A tak nenávist pomalu opadla a nahradilia ji schopnost spolupracovat
v odborných věcech i s Němci.
Dnes, kdy v Německu nastupuje už čtvrtá generace po té, která zločinně vyvraždila 6 milionů
Židů a způsobila smrt 55 milionům lidí, kteří zemřeli
ve 2. světové válce, je Felix Kolmer členem Českoněmecké rady, orgánů ministerstev zahraničí České
republiky a Spolkové republiky Německo a čas od
času má možnost diskutovat o problémech války
a holocaustu s německými prezidenty a ministry.
Velmi často je zván k přednáškám do měst, kde
pravicoví extremisté získávají na síle.
Boj proti extremismu, antisemitismu a xenofobii
tak úzce souvisí i s činností NFOH.
Vyprávění Felixe Kolmera zaznamenala

Dagmar Juráňová

PRODEJ KNIHY V KANCELÁŘI NFOH

TANKY PROTI TANKŮM

Česká pobočka Keren Kajemet LeJisrael (Židovského národního fondu) vydala jedinečný
deníkový záznam generála Avigdora Kahalaniho o tankové bitvě během jomkipurové války
v roce 1973.
Kniha je k zakoupení za 247 Kč také v kanceláři
NFOH (Legerova 22, Praha 2) po domluvě na
tel: 224 261 573, 731 113 417 nebo na e-mailu:
vintrova@fondholocaust.cz.
Celý výtěžek z prodeje knihy je věnován na
Český les v Negevské poušti.
Židovský národní fond – Keren Kayemet
Leisrael (KKL-JNF) je nevládní, nepolitický
a nenáboženský mezinárodní fond, který již
více než 100 let shromažďuje po celém světě
prostředky, za které postupně kupoval půdu
v tehdejší Palestině, a tak významně pomohl
vzniku Státu Izrael. Od založení Státu Izrael
KKL-JNF dále shromažduje peníze na zalesňování země, rekultivaci pouští, na péči o vodní
zdroje a životní prostředí. Další informace na
http://www.kkl-jnf.cz/.

KALENDÁŘ NÁMI PODPOŘENÝCH AKCÍ V ROCE 2008
DUBEN–LISTOPAD
SYNAGOGA TROCHU JINAK

• Místo konání: Hradec Králové
• Doba konání: 7.–14. října 2008
• Více informací naleznete na www.sion.cz

Hudební a kulturní vystoupení v synagoze v Plzni
a v synagogách v okolí.
• Místo konání: Plzeň
• Více informací naleznete na www.zoplzen.cz

ŘÍJEN–LISTOPAD

ŘÍJEN

Slavnostní odhalení památníku důstojně připomínajícího osud židovského hřbitova a celé židovské
pospolitosti v Hlučíně.
• Místo konání: Hlučín
• Podrobnější informace získáte u Jaroslava Klenovského na emailové adrese jaroslav.klenovsky
@zob.cz

DNY PRO IZRAEL
Pásmo nejrůznějších kulturních a vzdělávacích akcí,
které každoročně přispívá k přátelským vztahům
mezi naší zemí a Izraelem.
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ODHALENÍ PAMÁTNÍKU NA ŽIDOVSKÉM
HŘBITOVĚ V HLUČÍNĚ
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KDE ŽÁDAT O PODPORU
Aktuální uzávěrky fondů, které poskytují finanční prostředky v oblastech blízkých programu NFOH,
říjen 2008–leden 2009.
Podrobnější informace naleznete na http://www.granty.ecn.cz nebo http://www.neziskovky.cz

Uzávěrka: 22. 10. 2008
• Program:

Celoměstské programy podpory
využití volného času dětí
• Vyhlašovatel: Magistrát hl. m. Prahy
• Adresa:
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy – oddělení sportu a volného času
Jungmannova 35/29
110 00 Praha 1
• Kontakt:
Bc. L. Čuta
236 005 908

Uzávěrka: 18. 11. 2008
Popdpora zájmových kulturních mimouměleckých aktivit v roce
2009
• Vyhlašovatel: Ministerstvo kultury ČR
• Adresa:
Maltézské náměstí 1
118 11 Praha 1
• Kontakt:
PhDr. Václav Appl
vaclav.appl@mkcr.cz, 257 085 265

Uzávěrka: 1. 12. 2008
Konkurz pro občanská sdružení
na projekty náboženských a nábožensko-kulturních aktivit
• Vyhlašovatel: Ministerstvo kultury ČR
• Adresa:
Maltézské náměstí 1
118 11 Praha 1
• Kontakt:
Ing. Libuše Princová
princova.libuse@mkcr.cz
257 085 579

Uzávěrka: 15. 1. 2009

Uzávěrka: 28. 11. 2008
• Program:

Podpora kulturních aktivit příslušníků národnostních menšin
žijících v ČR v roce 2009
• Vyhlašovatel: Ministerstvo kultury ČR
• Adresa:
Maltézské náměstí 1
118 11 Praha 1
• Kontakt:
PhDr. Václav Appl
vaclav.appl@mkcr.cz, 257 085 265

N F O H

Podpora kulturních aktivit zdravotně postižených a seniorů
v roce 2009
• Vyhlašovatel: Ministerstvo kultury ČR
• Adresa:
Maltézské náměstí 1
118 11 Praha 1
• Kontakt:
Mgr. Iva Matějková
iva.matejkova@mkcr.cz
257 085 409

• Program:

• Program:
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• Program:

Konkurz na rok 2009 na projekty kulturní aktivity v oblasti movitého kulturního dědictví, muzeí a galerií
• Vyhlašovatel: Ministerstvo kultury ČR
• Adresa:
Maltézské náměstí 1
118 11 Praha 1
• Kontakt:
Ing. Karel Ladýř
karel.ladyr@mkcr.cz
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