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ÈESKO-NÌMECKÝ FOND BUDOUCNOSTI

Rok 2004 pøinesl Èesko-nìmeckému fondu budoucnosti opìtné potvrzení toho, e obì sousední zemì — Nìmecko a Èeská republika — se o sebe trvale zajímají a velmi usilují o vzájemné kontakty a partnerskou spolupráci. Vzhledem k tomu, e od Èesko-nìmecké deklarace v roce 1997 probíhá vývoj takto pøíznivým zpùsobem, mohl Fond budoucnosti ve své
sféøe dále pøispívat k procesu smiøování a porozumìní, a to i cestou materiální podpory
projektù.
To se odehrávalo pøedevším ve dvou vzájemnì se prolínajících oblastech, které se jednak
zamìøují na následky totalitního bezpráví, jednak pomáhají etablovat husté a pevné pletivo
angaovaných osobních vztahù. Èesko-nìmecký fond budoucnosti jako partnerská organizace spolkové nadace „Pøipomínka, odpovìdnost a budoucnost“ za prvé zpracovával humanitární platby pro obìti nacionálního socialismu; vyplácení tìchto dávek se v prosinci 2004
nacházelo krátce pøed svým úspìšným závìrem. Za druhé byla v rámci vlastního sociálního
projektu, který bìí od roku 1998, také v roce 2004 vyplacena humanitární pomoc vìzòùm
pøeivším koncentraèní tábory. Pomáhaly pøitom také èeské organizace zastupující obìti.
Pokud jde o podporování èesko-nìmeckých vztahù, byl Fond budoucnosti i v roce 2004
Poèet pøedloených a schválených projektù v letech 1998—2004
Rok
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
1998—2004

Poèet projektù
pøedloených
110
432
489
593
624
637
770
3 655

schválených
91
333
360
487
470
498
578
2 817

Schválená èástka v Kè
68 294 000
108 629 130
116 528 423
104 085 882
71 935 684
109 986 077
81 355 649
660 814 845
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frekventovanou kontaktní adresou pro iniciátory velmi rozmanitých aktivit, kteøí svoje projekty dali do slueb spoleèných zájmù obou národù. Poèet podaných ádostí zøetelnì vzrostl. Pøibylo ádostí o podporu výmìny mládee a vzdìlávacích zaøízení obou zemí a ádostí
o podporování kulturních akcí.
Právì pøitalivost tìchto tøí oblastí ukazuje, e jejich úèastníkùm leí na srdci trvalost
èesko-nìmeckých vztahù, a e tu souèasnì existuje silný zájem o vývojové procesy obou
spoleèností.
Po pøistoupení Èeské republiky k EU pøicházel znaèný poèet ádostí o podporu projektù,
které se zabývaly tímto novým úsekem v èesko-nìmeckých vztazích.
Bylo však také zøetelné, e na základì zmìny dotaèní politiky pro èlenské zemì EU pøicházely èastìji dotazy, zda a nakolik mùe Èesko-nìmecký fond budoucnosti vyplòovat
vzniklé mezery.
Tato zpráva blíe objasòuje jednotlivé oblasti a výsledky a dává nahlédnout, s jakou intenzitou probíhala partnerská spolupráce také v právì uplynulém roce 2004.
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ZPRÁVY O ÈINNOSTI
SPRÁVNÍ RADA
V roce 2004 zasedala správní rada Èesko-nìmeckého fondu budoucnosti ètyøikrát. Zasedání se opìt vyznaèovala vzestupem poètu pøedkládaných ádostí o podporu projektu.
Správní rada proto pøi jejich posuzování pøikládala zvláštní význam preciznímu popisu
projektu, jasné koncepci jeho financování a orientaci daného zámìru na budoucnost. Zvláštì také dbala na to, zda adatelé usilovali o získání dalších sponzorù. Pamìtliva svého zásadního usnesení nepodporovat ji ádné nové stavební projekty, poèínala si správní rada také jen velmi zdrenlivì v oblasti renovace staveb a zaøizování objektù. Na všech
schùzích se projednával postup plateb z nìmecké spolkové nadace „Pøipomínka, odpovìdnost a budoucnost“ prostøednictvím Fondu budoucnosti jakoto partnerské organizace,
a dále monosti zlepšení práce s veøejností navzdory omezeným prostøedkùm Fondu budoucnosti.
Na prvním zasedání v roce 2004 ve dnech 26.—27. února v Praze se uskuteènila pravidelná výmìna na místì pøedsedy. Státní rada v.v. Helmut Bilstein byl zvolen pøedsedou,
ministrynì v.v. dr. Burešová pak zastupující pøedsedkyní. Vedle toho bylo mimo jiné rozhodnuto, e v zájmu širšího informování veøejnosti budou objednávky na zhotovení pøílohy zadány nejprve dvìma novinám, pøièem dotyèné redakce mají pøíslušné èlánky sepsat
vlastními silami na základì informací od sekretariátu.
Ve dnech 2.—3. èervna 2004 zasedala správní rada v Bad Alexandersbadu u MarktZasedání správní rady v roce 2004: poèet schválených projektù a schválené èástky
Datum

Poèet schválených projektù

Schválené èástky v Kè

26. 2. 2004
3. 6. 2004
15. 9. 2004
6. 12. 2004

193
192
112
81

28 626 338
23 747 300
17 547 866
11 434 145

Celkem

578

81 355 649
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redwitzu. Zamìøila se hlavnì na diskusi s pøedstaviteli regionu (zemský rada, starostové,
pøedstavitelé vzdìlávacích institucí atp.) o otázkách pøeshranièní spolupráce na úrovní obcí.
Správní rada si také prohlédla vzdìlávací zaøízení Silberbach, pro jeho pøestavbu byl
v uplynulém roce schválen finanèní pøíspìvek.
Ve dnech 15.—16. záøí se sešla správní rada opìt v Praze ke svému tøetímu zasedání.
Ústøedním bodem jednání se stal rozhovor s èeským koordinátorem Èesko-nìmeckého diskusního fóra, profesorem Otto Pickem, o plánovaných promìnách tohoto grémia. Výroèní
konferenci diskusního fóra, kterou pod názvem „Budoucnost sociálního státu v Evropì“
v Praze zahájí 4.—5. øíjna svými projevy spolkový kancléø Schröder a komisaø EU Špidla,
døívìjší èeský ministerský pøedseda, uvítala správní rada jakoto nadìjný zaèátek na budoucnost orientované kooperace Èechù a Nìmcù v Evropské unii.
Ètvrté zasedání se konalo ve dnech 6.—7. prosince na pozvání senátu Svobodného
a hanzovního mìsta v hamburské radnici. Správní rada vedla rozhovory se zástupci hamburského senátu a nechala se ve svobodném pøístavu informovat o èesko-nìmeckém obchodním obratu. Samotné zasedání se soustøedilo zejména na projednání rozpoètu na rok 2005
a také na projednání finanèní politiky a budoucnosti Fondu budoucnosti. Integrální souèástí zasedání byla informaèní diskuse o úkolech a monostech Èesko-nìmeckého fondu
budoucnosti s cca 140 úèastníky ze spolkových zemí Brémy, Hamburk, Dolní Sasko a Šlesvicko-Holštýnsko.
DOZORÈÍ RADA
Dozorèí rada se vìnovala v roce 2004 svým statutárním povinnostem vùèi Èesko-nìmeckému fondu budoucnosti jak v oblasti hospodáøské kontroly, tak v oblasti poradenské. Dne
2. dubna 2004 svolal úøadující pøedseda pro rok 2004, pan ing. Maštálka, za asistence
svého zvoleného zástupce, pana Weinecka, do Prahy øádné roèní zasedání dozorèí rady do
sídla sekretariátu Fondu budoucnosti v Troji. Na tomto zasedání èlenové dozorèí rady podrobili kontrole jak úèetní doklady namátkovì vybraných projektù, tak celé vyúètování za rok
2003, posoudili hospodáøský plán na rok 2004 a vydali doporuèení, týkající se monosti
pøechodu na reim dlouhodobìjších úloek u korespondenèních bank. Dozorèí rada pou8

kázala pøi strategickém zvaování dalších bankovních úloek na nezbytnost postupovat
v souladu s rozhodnutím zøizovatelù Fondu budoucnosti o tom, zda by mìl tento fond existovat i po uplynutí jeho oficiální desetileté existenèní lhùty v roce 2007. V pøípadì kladné
odpovìdi dozorèí rada doporuèila pøihlédnout k vývoji na bankovním trhu, kde se zejména
u dluhopisù ukazují dlouhodobìjší termíny splatnosti jako výnosnìjší.
Èlenové dozorèí rady se kromì toho v roce 2004 jako ji tradiènì pravidelnì zúèastòovali zasedání správní rady, kde se mj. aktivnì podíleli na øešení problému, jak postupovat
vùèi nedostateènì vyúètovaným projektùm, které Fond budoucnosti podpoøil v rámci výjimeèného programu „Solidarita po povodni“.
SEKRETARIÁT
Práce s projekty
Pod vedením èeského a nìmeckého øeditele se devìt spolupracovníkù sekretariátu vìnovalo pøedevším zpracování a následnému dohledu nad pøijatými projekty. Do této oblasti
patøí zejména poradenství pro adatele, pøijímání ádostí o podporu projektù a jejich kontrola jako i administrativní pøíprava ètvrtletních zasedání správní rady. V pøípadì schválení
podpory projektu dohlíí sekretariát na jeho prùbìh a vyøizuje finanèní záleitosti spojené
se schváleným pøíspìvkem. V roce 2004 bylo zpracováno více ne 750 ádostí, co pøedstavuje nejvyšší nárùst od roku 2001. Pracovníci a pracovnice sekretariátu se na základì návštìv vybraných akcí podpoøených Fondem budoucnosti snaí o co nejuší kontakt se všemi
nároky i pøekákami èesko-nìmecké spolupráce.
Práce s veøejností
V roce 2004 vìnoval sekretariát fondu zvýšenou pozornost práci s veøejností a médii, aby
tak prezentoval výsledky své ji šestileté nadaèní èinnosti. K dosaení lepší orientace, srozumitelnosti a monosti interní aktualizace byla vytvoøena nová internetová prezentace,
která revidovala poslední verzi z roku 2001. Tvorbou oiveného designu a adaptací redakè9

ního systému byla ve výbìrovém øízení povìøena internetová firma Internet-Projekt a.s.
Od léta 2004 je v provozu nová dvojjazyèná webová stránka www.fondbudoucnosti.cz.
V prosinci 2004 fond pøedstavil ve dvou novinových pøílohách v tisku šíøi podporovaných
oblastí a pøíklady zvláštì vydaøených partnerských projektù. V týdeníku RESPEKT vyšla
12-ti stránková èeská pøíloha, kratší nìmeckou verzi vydal týdeník PRAGER ZEITUNG.
Motivaci k èesko-nìmeckému partnerství a povìdomí o jeho úspìších mohou zvýšit rovnì osobní setkání. Ve smyslu výše zmínìného vyuila správní rada své prosincové zasedání v Hamburku k uspoøádání informaèních rozhovorù pro témìø 140 zástupcù z politiky
a veøejného sektoru. Informovat se pøišli zájemci z pìti severonìmeckých spolkových zemí,
ve kterých se èesko-nìmecké vztahy reálnì prezentují spíše sporadicky.
Kromì toho informují pracovníci sekretariátu pravidelnì bìhem celého roku o cílech
a podmínkách podpory Fondu budoucnosti a o aktualitách èesko-nìmecké spolupráce jak
v kanceláøi Fondu budoucnosti, tak na podpoøených akcích anebo na setkáních s jinými organizacemi veøejnì prospìšného sektoru.
Kanceláø pro obìti nacismu
Po celý rok 2004 se úsilí pracovníkù Kanceláøe pro obìti nacismu ÈNFB soustøeïovalo na
úspìšné vyplacení druhé splátky plateb, pøiznaných z titulu nucené práce èi jiného nacistického bezpráví z prostøedkù spolkové nadace „Pøipomínka, odpovìdnost a budoucnost“.
Vzhledem k èasovému odstupu mezi první a druhou splátkou, který v mnoha pøípadech èinil i dva roky, došlo bohuel ke znaènému poètu úmrtí pùvodních pøíjemcù humanitárních
dávek. V takových pøípadech bylo zapotøebí zdlouhavého dohledávání oprávnìných právních nástupcù, posouzení jejich nároku na platbu z hlediska dodrení 6-mìsíèní lhùty pro
oznámení úmrtí pùvodního adatele a — paklie tato lhùta byla splnìna — pøijetí a následné zpracování ádostí oprávnìných právních nástupcù. Jestlie v rámci první splátky byly
dávky vyplaceny v 10 935 pøípadech oprávnìným právním nástupcùm, v rámci druhé splátky tomu ji bylo v 15 295 pøípadech (jedná se o celkové poèty plateb realizovaných od zahájení výplat v roce 2001 do 31. 12. 2004).
Pokud jde èinnost odvolací komise, bylo v prùbìhu roku 2004 projednáno 2116 pøípadù,
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pøièem v 655 pøípadech odvolací komise zmìnila pùvodní negativní rozhodnutí Kanceláøe
pro obìti nacismu na pozitivní, èi pùvodní pozitivní rozhodnutí navýšila do vyšší kategorie.
1461 odvolání komise zamítla, a tím potvrdila pùvodní rozhodnutí kanceláøe. V rámci spolupráce s odvolací komisí pokraèovala Kanceláø pro obìti nacismu po celý rok 2004 v dohledávání dokladù bývalých nucenì nasazených. Stejnì jako v pøedešlých letech pøitom kooperovala s více ne 170 tuzemskými i zahranièními archivy a institucemi.
Mimo plnìní základních úkolù, vyplývajících z partnerské smlouvy uzavøené mezi ÈNFB
a spolkovou nadací dne 25. ledna 2001, se — tak jako v uplynulých letech — i v roce 2004
vìnovali pracovníci Kanceláøe pro obìti nacismu rovnì badatelské, publikaèní a výstavní
èinnosti, související bezprostøednì se zpracováním ádostí o platbu. Ve spolupráci se Státním ústøedním archivem a Ústavem pro soudobé dìjiny AV ÈR pøipravila kanceláø výstavu
o nuceném nasazení Èechù s názvem „Museli pracovat pro Øíši“. Kromì podílu na zpracování koncepce výstavy a výbìru dokumentù se výraznì podílela na tvorbì katalogu k výstavì. Zástupci kanceláøe se aktivnì zúèastnili i navazujícího odborného semináøe, vìnovaného otázkám nuceného nasazení èeského obyvatelstva za 2. svìtové války.
Rekapitulace plateb:
Od èervna 2001, kdy byla zahájena výplata první splátky bývalým obìtem otrockých èi
nucených prací ijícím na území Èeské republiky, do konce roku 2004 byla první splátka vyplacena 75 259 osobám, z toho 8591 osobì v kategorii A (otrocké práce — do
15 000 DEM), 38 436 osobám v kategorii B (nucené práce — do 5000 DEM) a 28 231 osobì
v kategorii C (tzv. otevírací doloka zohledòující další formy nacistického bezpráví — rùzné skupiny). Druhou splátku obdrelo od zahájení její výplaty v èervnu 2003 do konce roku 2004 celkem 53 502 osob, z toho 8189 osob v kategorii A, 35 898 osob v kategorii B
a 9415 osob v kategorii C.
Co se týèe výplaty oprávnìným právním nástupcùm, v období od èervna 2002, kdy byly výplaty oprávnìným právním nástupcùm zahájeny, do konce roku 2004 byla vyplacena
první splátka po 10 935 zemøelých adatelích a druhá splátka po 15 295 zemøelých adatelích jejich oprávnìným právním nástupcùm.
11

Na výplatu první splátky pøijal ÈNFB z prostøedkù spolkové nadace v období od èervna 2001
do konce roku 2004 celkem cca 167 651 000 EUR, na výplatu druhé splátky v období od èervna
2002 do konce roku 2004 celkem cca 40 525 000 EUR.
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PODPOØENÉ PROJEKTY
ÈESKO-NÌMECKÉ DISKUSNÍ FÓRUM
Cílem Èesko-nìmeckého diskusního fóra je urèovat nové smìry èesko-nìmeckých vztahù
a povzbuzovat vùli k vzájemnému dialogu. Èinnost urèuje koordinaèní rada, tuto radu tvoøí
dvacet èeských a dvacet nìmeckých zástupcù, jmenovaných pøíslušnými ministry zahranièních vìcí na dobu dvou let. Pøedsedy koordinaèní rady byli do konce roku 2004 za èeskou
stranu velvyslanec se zvláštním posláním prof. dr. Otto Pick, za nìmeckou stranu státní ministr Hans Martin Bury.
Pracovní setkání se v roce 2004 konala v bøeznu v Berlínì a v záøí v Praze. Setkání se
zabývala hodnocením projektù a pøípravou výroèní konference v Praze, která se tentokrát
konala ve spolupráci s nadací Friedricha Eberta na téma Budoucnost sociálního státu v Evropì. Úèastníci konference se sešli v paláci ofín za pøítomnosti kancléøe Gerharda Schrödera
a designovaného evropského komisaøe Vladimíra Špidly. Následující den se uskuteènila debata, kterou moderoval Joachim Weidemann a na které v panelové diskusi vystoupili z nìmecké strany prof. Gert Wagner a dr. Helmut Schuster a èeskou stranu zastupoval doc. Pavel
Mertlík a prof. Martin Potùèek.
Èesko-nìmecké diskusní fórum podpoøilo v roce 2004 tyto projekty:
1. „Èesko-nìmecké fórum mládee“. Angaovaných 40 mladých lidí z Nìmecka a Èeské
republiky se na bázi této bilaterální diskusní platformy podílelo i letos výraznì na
dalším vytváøení èesko-nìmeckého dialogu. V první polovinì roku 2004 se èinnost
soustøedila na zaloení pracovních skupin k tématùm dìjiny, politika, práce s veøejností, kultura a výmìny mládee.
2. Projekt „Èeskoslovenské právní normy a Nìmci ve srovnání s dalšími evropskými zemìmi“. Koordinátor a oba garanti se dohodli, e projekt by mìl být ke konci roku
2004 završen paralelní publikací èeského a nìmeckého sborníku textù a vybraných
dokumentù.
3. Projekt „Spolupráce na komunální úrovni“. Publikací dokumentující zkušenosti ze
13

soutìe o nejlepší partnerství mezi èeskými a nìmeckými mìsty roku 2003 byli povìøení pracovníci IDORU Marktredwitz. Pod názvem „Platforma pro lepší sousedství“
pøedloili dvojjazyènou dokumentaci, která popisuje prùbìh soutìe, uvádí konkrétní
výsledky a podrobnìji pøedstavuje pøíklady vynikajícího partnerství.
4. Projekt „Bohemistika ve Spolkové republice Nìmecko a germanistika v Èeské republice“. Cílem projektu je vyzkoumat stav bohemistiky na vysokých školách ve Spolkové
republice Nìmecko a germanistiky na vysokých školách v Èeské republice. Výsledky
ukázaly, e na nìmeckých vysokých školách výraznì ubývá bohemistiky a na èeských
vysokých školách je problémem germanistiky její podfinancování.
5. Zøízení a správa dvoujazyèných internetových stránek Èesko-nìmeckého diskusního
fóra (www.gespraechsforum.org a www.diskusniforum.org).
6. Projekt „Pracovní skupina Dialog mezi Èechy a Nìmci a pro tento dialog dùleitými
menšinami“ pokraèovala v zapoèaté èinnosti v tomto roce na 5 pracovních setkáních
v Ostrohu u Františkových Lázní.
PROJEKT HUMANITÁRNÍ POMOCI PRO OBÌTI NACIONÁLNÌ SOCIALISTICKÉHO NÁSILÍ
I v sedmém roce své existence pokraèoval Èesko-nìmecký fond budoucnosti v naplòování
tzv. sociálního projektu pro obìti nejtìších nacionálnì socialistických represí. Tento projekt
byl v hrubých rysech pøedjímán ji v odstavci VII Èesko-nìmecké deklarace a ke schválení jej
správní radì pøedloila ji v roce 1998 koordinaèní komise, povìøená zastupováním èeských
obìtí nacionálnì socialistického násilí; je v ní zastoupen Èeský svaz bojovníkù za svobodu
a Federace idovských obcí. Objem prostøedkù, vyhrazených pro tento projekt, pøedstavuje
v souladu se statutem Fondu budoucnosti 90 milionù DEM. Doba trvání projektu je nastavena na 10 let.
Administrativní realizace projektu se z dùvodù ochrany osobních dat provádí prostøednictvím Všeobecné zdravotní pojišovny v Praze, která s Fondem budoucnosti uzavøela na dobu trvání projektu smlouvu o spolupráci. Dle zprávy koordinaèní komise ze 14. února 2005
bylo v roce 2004 vyplaceno celkem 125 198 618 Kè 4847 osobám, z toho v Èeské republice
122 639 818 Kè 4772 osobám, v zahranièí 2 558 800 Kè 75 osobám.
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PROJEKTY PODLE OBLASTÍ
Stavební projekty
Pøevánou vìtšinu projektù v této oblasti tvoøí aktivity smìøující k rekonstrukci kostelù,
kaplí, drobných sakrálních památek a høbitovù. Spoleèným jmenovatelem tìchto projektù je
spolupráce bývalých a souèasných obyvatel obcí, kteøí spoleènì se samosprávami a zástupci
církve usilují nejenom o obnovení památek, ale i o navrácení zaniklé tradice a kultury místa.
Opravené památky se stávají pøíleitostí k setkávání Èechù a Nìmcù a k poøádání spoleèenských a kulturních akcí pro širokou veøejnost.
Poèet projektù a schválené finanèní prostøedky podle kategorií
Kategorie

Kè

Poèet projektù

Stavební projekty
Škola a vzdìlání
Dialogy
Mláde
Kultura
Menšiny
Ekologie
Sociální projekty
Vìda
Ostatní

9 820 000
16 082 996
4 287 110
7 281 000
28 473 225
2 399 250
1 848 545
942 523
5 327 000
4 894 000

33
146
38
108
160
10
18
10
32
23

Celkem

81 355 649

578

Za zmínku stojí pøíkladná spolupráce rodákù, farnosti a místních obèanù pøi obnovì kostela sv. Jana Nepomuckého v Horní Vltavici nebo pøi záchranì nìmeckého høbitova v Jetøichovicích. Obnova kaple sv. Anny a promenádní cesty ve Vrchlabí je zase dobrým pøíkladem
obèanské iniciativy, kterou podpoøili jak zástupci mìsta, tak místní krajanské sdruení.
V rámci stavebních projektù podpoøil Fond budoucnosti také vybudování multimediálního pracovištì pro potøeby výuky a dalšího vzdìlávání uèitelù nìmeckého jazyka z celé ÈR.
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Záchrana èeského idovského kulturního dìdictví ve spolupráci s nìmeckými partnery
byla podpoøena napø. v projektech rekonstrukce Jeruzalémské synagogy v Praze a opravy
idovského høbitova v Kynšperku nad Ohøí.
Škola a vzdìlání
Po celou dobu existence Fondu budoucnosti patøí podpora školních a vzdìlávacích projektù
k významným prioritám. Pøíspìvky fondu umoòují velkému poètu školákù zúèastnit se pravidelných školních výmìn s partnerskými školami. V roce 2004 bylo v této oblasti vìtší èi
menší finanèní èástkou uspokojeno témìø 150 adatelù.
Nejdùleitìjšími projekty zùstávají stejnì jako v minulosti roèní studijní pobyty støedoškolákù, jejich poèet se ji nìkolik let pohybuje kolem 100 uchazeèù roènì, a projekt odborných praxí pro støedoškoláky a uènì, který je organizován Koordinaèním centrem èesko-nìmeckých výmìn mládee Tandem s výrazným finanèním pøíspìvkem Fondu budoucnosti.
Tyto praxe se tìší stále vìtší oblibì, poèty uchazeèù se kadoroènì zvyšují, ke spolufinancoŠkola a vzdìlání: schválené èástky
Kè

Poèet schválených projektù

1 864 170
1 968 341
300 000
2 520 000

37
39
1
4

Výmìna
Setkávání
Setkávací støediska
Profesní praktika
Roèní stipendia
pro støedoškoláky
Konference
Publikace (jiná média)
Jazykový kurz
Stipendium
Workshop, semináø
Ostatní

3 190 690

12

690 000
660 000
600 000
1 407 000
2 127 000
755 795

6
4
5
5
21
12

Celkem

16 082 996

146

16

vání se podaøilo získat i prostøedky èeského ministerstva školství, spolkového ministerstva
pro vzdìlání a výzkum a Evropské unie.
K porozumìní patøí pøedevším pøekonání jazykové bariéry. Jazykové kurzy a pobyty,
pøedevším pro èeské a nìmecké uchazeèe, kteøí se uèí jazyk spoleènì, rovnì patøí mezi
opakovanì podporované projekty.
Mláde
Setkávání mladých lidí, školních tøíd a studentù a vzdìlávací programy i nadále zaujímají
horní pøíèku na pomyslném ebøíèku nejèastìji podporovaných projektù.
Mladí lidé realizují konkrétní cíle své spolupráce. Napø. obsah projektu Setkání na prameni je
mono popsat jako dialog mezi Nìmci a Èechy, který má reflektovat spoleènou minulost a otevírat cestu ke spoleèné budoucnosti. Téma bylo zpracováno metodou záitkové pedagogiky.
V roce 2004 se nìkteré organizace zamìøily ve svém programu na vstup Èeské republiky
do EU. V projektu Jak se prosím dostaneme ke komisi? simulovali úèastníci na modelu plánovací hry vstupní rozhovory kandidátských zemí.
Dialogy
Oblast „Dialogy“ je pøi dodrení podmínky partnerství a obecné prospìšnosti otevøena pro
všechny cílené a inovaèní druhy akcí, na kterých se setkávají vìtší skupiny z obou zemí.
Úèastníkùm se zde nabízí platforma pro výmìnu názorù na konkrétní témata, jako jsou
napø. jejich menšinové zkušenosti, badatelské výsledky èi podmínky praxe. Jeliko pøi rostoucím poètu úèastníkù se kooperace a moderování stává obtínìjším, rozhodují o úspìchu
pøesné pøedstavy o cílových skupinách a oèekávaných výsledcích a také vèasné zajištìní financování projektu.
Pøistoupení Èeské republiky k EU navíc propùjèilo obsahùm a cílovým skupinám mnoha
setkání v pohranièní oblasti i v metropolích internacionální rámec. Od té doby dbá Èesko-nìmecký fond budoucnosti ve smyslu svých úkolù s vìtším dùrazem na to, aby bezprostøední
bilaterální komunikace neustupovala do pozadí.
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Více ne 70 % akcí kategorie Dialogy je podporováno jakoto malé projekty èástkou do
3000 EUR, a stejnì velký podíl tìchto akcí se koná v Èeské republice. Ze široce zaloených
setkání, která bylo podpoøena v roce 2004, pøipomeneme zejména brnìnskou konferenci
zástupcù rùzných fakult stavebního inenýrství, na které více ne 100 èeských a nìmeckých
studentù porovnávalo studijní nabídky a kvalitu své výuky. Na poèátku øíjna 2004 rozvinuly
hojnì navštívené Mariánskolázeòské rozhovory v klášteøe Teplá diskusi o modelech sociální péèe v okruhu èeských a nìmeckých multiplikátorù. Výše uvedená èísla však ukazují, e
by v ádném pøípadì nemìly být podceòovány èetné menší iniciativy, jejich zásluhou dìlá
konkrétní pokroky rozvíjení pøátelského souití v pohranièní oblasti.
Kultura: schválené finanèní prostøedky
Výstava
Výmìna
Setkávání
Festival
Konference
Literatura
Hudba, tanec
Publikace (rùzná média)
Jazykový kurz
Divadlo
Workshop, semináø
Ostatní
Celkem

Kè

Poèet schválených projektù

4 245 000
165 000
1 019 500
11 595 000
1 410 000
497 550
5 710 275
1 590 500
180 000
1 006 100
785 000
269 300
28 473 225

30
3
13
22
2
4
42
18
1
12
7
6
160

Kultura
Oblast kultury tvoøí v rámci podpory Fondu budoucnosti jednu z nejdùleitìjších souèástí. Tato skuteènost je dána tím, e kromì velkých akcí, které fond podporuje ji øadu let, se koná
také velké mnoství menších kulturních výmìn, které velmi zøetelnì ukazují stále se lepšící
èesko-nìmeckou spolupráci v oblasti kultury.
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K nejdùleitìjším kulturním akcím, které Fond budoucnosti v roce 2004 finanènì podpoøil, patøily opìt festivaly, napø. festival Mitte Europa, Festival Prag – Berlin nebo Praský
divadelní festival nìmeckého jazyka, které ji øadu let tvoøí nedílnou a dùleitou souèást jak
èeské, tak i nìmecké kulturní sezóny.
S velkou radostí jsme i v roce 2004 sledovali sílící a rozšiøující se partnerství mezi èeskými a nìmeckými umìlci a kulturními pracovníky, které roste „zespoda“, a nepodílí se na nìm
pouze velké instituce, ale v øadì malých projektù se ukazuje zcela praktická èesko-nìmecká spolupráce. Sem patøí pøedevším výstavy, literární, taneèní a hudební projekty, jich se
úèastní èeští i nìmeètí umìlci.
Ekologické projekty
V projektové oblasti „Ekologie“ podporuje Fond budoucnosti spoleèné aktivity, které vedou
buï pøímo ke zlepšení ivotního prostøedí, nebo prostøednictvím odborné spolupráce pøispívají k lepší informovanosti veøejnosti. Èetné jsou projekty zamìøené na práci s dìtmi a mládeí, které spadají do oblasti ekologické výchovy a vzdìlávání.
Projekty, které se uskuteènily v roce 2004, mìly vìtšinou podobu konferencí a semináøù,
pøi nich docházelo k výmìnì zkušeností mezi èeskými a nìmeckými odborníky. V rámci projektu „Výmìna zkušeností pøi pouití právní ochrany ivotního prostøedí v Nìmecku
a ÈR“ se uskuteènil spoleèný semináø v Berlínì a praxe pracovníka Ekologického právního
servisu u partnerské organizace. Projekt „Partnerství pro pøírodu“ byl zamìøen na spoleèné
vzdìlávací a výchovné programy pro dìti a mláde v ekologickém støedisku Suchopýr.
„Cesta pøírodou 2004“ je z oblasti podpory volnoèasových aktivit. Na spoleènou cyklistickou jízdu navazovala veøejná vystoupení na téma dopravní politiky a ekologické dopravy.
Sociální projekty a menšiny
Vedle projektu humanitární pomoci obìtem nacionálnì socialistického násilí, která bude vyplácena a do roku 2007, pokraèoval Fond budoucnosti v podpoøe øady projektù pro mláde
i dospìlé buïto zdravotnì, anebo sociálnì znevýhodnìné.
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Mùeme jmenovat napøíklad výmìnné pobyty urèené ákùm zvláštních škol, podporu setkání zrakovì postiených dìtí anebo letní tábor vozíèkáøù z obou zemí.
Fond budoucnosti podpoøil také øadu projektù pro seniory. Byly to rùzné vzájemné návštìvy, èasto spojené se spoleènými semináøi a diskusemi. Za zmínku stojí bezpochyby také
rehabilitaèní lázeòské pobyty pro seniory nìmecké menšiny.
Nejrozsáhlejším projektem bylo vybudování a vybavení místností pro semináøe v domì
Haus Silberbach v Selbu. V tomto kvalifikaèním a poradenském zaøízení pro otázky okrajových sociálních skupin v èesko-nìmeckém pohranièí budou poøádány školicí akce pro pracovníky z obou zemí. K programové struktuøe tìchto akci se bude vyjadøovat k tomu úèelu
ustavený èesko-nìmecký poradní sbor.
Fond budoucnosti podporuje také projekty, které byly zamìøeny na èinnost menšinových
organizací, a to jak nìmeckých v Èeské republice, tak luickosrbských v Nìmecku.
Publikace (rùzná média) a vìda
Dùleitou oblast v rámci podpory Èesko-nìmeckého fondu budoucnosti tvoøí publikace nejrùznìjšího druhu.
Zde se v podstatì jedná o dvì publikaèní odvìtví, vìdecké a beletristické.
Vìdecká pojednání by mìla mít jednoznaèný èesko-nìmecký podklad, a u jako pøíspìvky ze spoleèných konferencí a dalších vìdeckých projektù, nebo jako pøeklady, pøedevším
z oblasti vzájemného souití a kulturního dìdictví Èechù a Nìmcù.
Beletristické publikace podporuje Fond budoucnosti pøedevším proto, aby se jak èeská,
tak i nìmecká ètenáøská obec seznámila s literaturou a s autory sousední zemì.
Kromì zmínìných oblastí se Fond budoucnosti finanènì podílí také na vydání výstavních
katalogù, které doprovázejí èesko-nìmecké akce s historickým, kulturním nebo architektonickým podtextem.
Aby mohly být kompetentnì a správnì posouzeny monosti finanèní podpory fondu v oblasti publikací, jsou v rámci podání ádosti vdy vyadovány minimálnì dva odborné posudky èi recenze, pokud mono jak z nìmecké, tak i z èeské strany.
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Publikace (rùzná média): schválené finanèní prostøedky
Kultura
Vìda
Škola a vzdìlávání
Ostatní
Celkem

Kè

Poèet schválených projektù

1 590 500
4 677 000
660 000
684 000
7 611 500

18
32
4
9
63

Stipendijní program Fondu budoucnosti
Èesko-nìmecký fond budoucnosti poskytuje od akademického roku 2002/2003 èeským
a nìmeckým studentùm a studentkám studijní stipendia, které jim umoní absolvovat studijní pobyt na vysokých školách v sousední zemi.
Stipendijní pobyt je desetimìsíèní, z uchazeèù vybírá nezávislá komise 15 studentù
a studentek, kterým bude stipendium udìleno.
V prùbìhu akademického roku 2003/2004 tak mohlo s pomocí stipendií Fondu budoucnosti v sousední zemi absolvovat svá studia devìt èeských a šest nìmeckých studentù a studentek. V prùbìhu stipendijního pobytu mají stipendisté pracovat na projektu s èesko-nìmeckou tematikou, výsledky tohoto studia musí být po ukonèení pobytu pøedloeny fondu.
Stipendia Fondu budoucnosti nemohou být poskytnuta v pøípadì, e by studijní pobyt
hrazený fondem pøímo navazoval na jinými stipendii hrazený pobyt na nìmecké èi èeské
vysoké škole.
Stipendia Nìmecké spolkové nadace pro ivotní prostøedí (DBU)
Kromì vlastního stipendijního programu se Fond budoucnosti partnersky podílí na stipendijním programu DBU (Deutsche Bundesstiftung für Umwelt).
Tento program je urèen pro kvalifikované absolventy èeských vysokých škol a umoòuje
absolvování tøí- a dvanáctimìsíèního pobytu na vìdeckých pracovištích v Nìmecku.
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Poznámka redakce:
Na tomto místì se v našich pøedchozích výroèních zprávách nacházel seznam všech projektù schválených v tom kterém roce. Pro úsporu nákladù bychom tentokrát chtìli odkázat na pøíslušné informace na našich webových stránkách www.fondbudoucnosti.cz, kde najdete pøes 570 projektù,
schválených v roce 2004. Navíc vám tam vyhledávaè usnadní nalezení zajímavých projektù pomocí definovatelných kritérií (region poøádání akce, název projektu, nositel projektu, podporovaná
oblast, datum schválení). Další otázky vám rády zodpoví Markéta Doleel nebo Soòa Dederová
v sekretariátu.
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FINANÈNÍ ZPRÁVA
VÝROK NEZÁVISLÉHO AUDITORA
Provedl jsem ovìøení úèetní závìrky a pøílohy k úèetní závìrce za rok 2004 v souladu s auditorskými smìrnicemi a postupy vydanými Komorou auditorù Èeské republiky.
Na základì provedeného ovìøení správnosti roèní úèetní závìrky jsem dospìl k tomuto
závìru:
Provìøovaná roèní úèetní závìrka byla sestavena na základì úèetnictví vedeného v souladu s platnými èeskými právními pøedpisy a navazuje na údaje v úèetnictví.
Podle mého názoru úèetní závìrka zobrazuje vìrnì majetek, závazky, vlastní jmìní
a finanèní situaci nadaèního fondu Èesko-nìmecký fond budoucnosti a výsledky jeho hospodaøení za úèetní období roku 2004 v souladu se zákonem o úèetnictví a pøíslušnými
pøedpisy Èeské republiky.
Proto udìluji: „Výrok bez výhrad“
Datum vyhotovení zprávy: 22. 6. 2005

AUDITING-Dykast s. r. o.
è. licence 357
Mysliveèkova 875, Šestajovice
Praha-východ
Ing. Jaroslav Dykast, auditor è. o. 1038
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ROÈNÍ ÚÈETNÍ ZÁVÌRKA
Rozvaha v tis. Kè
AKTIVA

stav k 1. 1. 2004

stav k 31. 12. 2004

Dlouhodobý majetek
Dlouhodobý nehmotný majetek
Dlouhodobý hmotný majetek
Dlouhodobý finanèní majetek
Oprávky k dlouhodobému majetku
Krátkodobý majetek
Pohledávky
Krátkodobý finanèní majetek
Jiná aktiva

575 611
1 572
10 588
574 083
-10 632
1 046 419
126 797
893 934
25 688

836 931
1 841
10 235
834 949
-10 094
421 896
18 277
382 843
20 776

AKTIVA CELKEM

1 622 030

1 258 827

PASIVA

stav k 1. 1. 2004

stav k 31. 12. 2004

Vlastní zdroje
Vlastní jmìní
Fondy
Oceòovací rozdíly z pøecenìní
majetku a závazkù
Nerozdìlený zisk, neuhrazená
ztráta minulých let
Úèet výsledku hospodaøení
Cizí zdroje
Krátkodobé závazky
Jiná pasiva

1 360 043
3 276 615
3 307

1 121 584
3 276 615
3 481

188

-21 461

-1 724 851

-1 919 880

-195 216
261 987
260 940
1 047

-217 171
137 243
136 560
683

PASIVA CELKEM

1 622 030

1 258 827
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Výkaz zisku a ztráty v tis. Kè
Spotøeba materiálu a energie
Náklady na cestovné
Náklady na nakupované sluby
Mzdové a sociální náklady
Daò z pøíjmù
Odpisy, prodaný majetek
Ostatní náklady
Poskytnuté pøíspìvky
Náklady celkem
Ostatní výnosy
Trby z prodeje majetku
Pøijaté pøíspìvky
Výnosy celkem

699
2 418
15 221
20 497
2 300
507 180
28 842
217 516
794 673
50 126
42
824
50 992

VÝSLEDEK HOSPODAØENÍ PO ZDANÌNÍ

743 681
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ORGANIZAÈNÍ STRUKTURA
ORGÁNY ÈESKO-NÌMECKÉHO FONDU BUDOUCNOSTI
Statutárními orgány Fondu budoucnosti jsou správní rada a dozorèí rada. Oba orgány jsou
jmenovány paritnì obìma ministry zahranièních vìcí vdy na dva roky. Správním orgánem
Fondu budoucnosti je sekretariát.
Správní rada*
Správní rada je orgán zodpovìdný za všechny záleitosti Fondu budoucnosti, který jej zastupuje navenek a vùèi obìma vládám. Jako nezávislé grémium ve vlastní zodpovìdnosti svobodnì rozhoduje o rozdìlování prostøedkù fondu a za své hospodaøení se zodpovídá vládám
obou zemí jako zøizovatelùm nadace. O projektových ádostech, které jsou pøedkládány
prostøednictvím sekretariátu, rozhoduje svobodnì na základì vlastních schválených kritérií.
Ètyøi nìmeètí a ètyøi èeští èlenové správní rady jsou jmenováni vdy na dva roky pøíslušným
ministrem zahranièních vìcí, jejich èlenství je èestné a nehonorované.
Úøad pøedsedy a místopøedsedy se kadý rok støídá. Na zasedání správní rady v Praze ve
dnech 26.—27. 2. 2004 byl zvolen pøedsedou Helmut Bilstein, státní rada mìsta Hamburku v.v., a místopøedsedkyní JUDr. Dagmar Burešová, bývalá ministrynì spravedlnosti Èeské
republiky.
Helmut Bilstein
JUDr. Dagmar Burešová
Prof. Dr. Jan Køen
Dr. Miroslav Kunštát

státní rada Svobodného a hanzovního mìsta Hamburku v.v.
a bývalý povìøenec Hamburku v Èeské republice (Praha)
ministrynì spravedlnosti ÈR v.v. a bývalá pøedsedkynì Èeské
národní rady ÈSFR
historik, pøedseda èeské èásti Èesko-nìmecké komise historikù, univerzitní profesor
historik, pracovník Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních vìd Univerzity Karlovy Praha
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Franz Olbert

bývalý generální tajemník Ackermann-Gemeinde, Mnichov

Dr. Miloš Pojar

bývalý velvyslanec Èeské republiky v Izraeli, øeditel Vzdìlávacího a kulturního centra idovského muzea, Praha
bývalý èlen Bavorského zemského snìmu, bývalý starosta
Hohenbergu
teoloka, pedagoka, publicistka, místopøedsedkynì Nìmeckého spolkového snìmu (Sdruení 90/Zelení)

Albrecht Schläger
Dr. Antje Vollmer
*Stav: èlenství ve funkèním období 2004

Dozorèí rada*
Dozorèí rada je interní kontrolní orgán Fondu budoucnosti, který se pøedevším zamìøuje na
úèelnost vyuívání prostøedkù, a to v oblasti projektù a nákladù na provoz sekretariátu. Dozorèí rada má vdy dva nìmecké a dva èeské èleny. Podobnì jako v pøípadì správní rady
jsou tito jmenováni pøíslušným ministrem zahranièních vìcí a jejich èinnost v dozorèí radì
je èestná a nehonorovaná. Úøadujícím pøedsedou dozorèí rady byl v roce 2004 ing. Pavel
Maštálka.
Ing. Pavel Maštálka
Manfred Rogetzky
Jan Sechter
Hartmut Weineck
*Stav: èlenství ve funkèním období 2004
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øeditel odboru na Ministerstvu financí Èeské republiky
kancléø Velvyslanectví Spolkové republiky Nìmecko v Èeské
republice
zástupce velvyslance Èeské republiky ve Spolkové republice
Nìmecko
bývalý úøedník Ministerstva zahranièních vìcí Spolkové republiky Nìmecko

Sekretariát*
Sekretariát Fondu budoucnosti vede jeden èeský a jeden nìmecký øeditel, kteøí jsou jmenováni správní radou na návrh pøíslušného ministra zahranièních vìcí, a kadý rok se ve funkci
støídají. V roce 2004 zaujal formální vedení Tomáš Kafka, Herbert Werner pùsobil jako jeho
zástupce. V sekretariátu pracovalo v roce 2004 dalších 9 èeských a nìmeckých zamìstnancù.
Sekretariát vykonává svou èinnost z povìøení a pod dohledem správní rady a dozorèí rady.
Øeditelé
Dr. Tomáš Kafka

publicista, diplomat

Herbert Werner

pedagog, historik, bývalý poslanec Spolkového snìmu

Referenti / referentky
Soòa Dederová

renovace a péèe o památky, kultura (divadlo, film, koncerty,
výstavy), ekologie a ochrana pøírody, práce s veøejností, stipendia DBU

Markéta Doleel

diskusní fóra, konference, semináøe, partnerství mezi mìsty
a jiná setkávání, práce s veøejností
sociální oblast (senioøi, tìlesnì postiení), dobrovolný sociální rok, školní projekty (partnerství a výmìna škol)
publikace, vìda, kultura (divadlo, film, literatura), stipendia
Fondu budoucnosti
kanceláø Èesko-nìmeckého diskusního fóra, projekty pro
dìti, mláde a školy
projekty pro dìti, mláde a školy, napø. výmìna ákù, roèní
studijní pobyty, profesní praktika, støediska setkávání

Alena Einhornová
Martin Hudec
Ilona Roková
Eva Winkler

29

Provoz sekretariátu
Sabine Podrabská

platby projektùm, bankovní styk, logistika

Marcela Radevová

telefonní centrála, poštovní styk

*Stav: k termínu vydání výroèní zprávy
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KOORDINAÈNÍ RADA ÈESKO-NÌMECKÉHO DISKUSNÍHO FÓRA*
Èeští èlenové
Prof. Dr. Otto Pick
Mgr. Zdenìk Bárta
Doc. PhDr. Miloslav
Bednáø, CSc.
Vojtìch Belling
Petr Brod
Mgr. Zdenìk Geist

spolupøedseda koordinaèní rady, velvyslanec se zvláštním posláním, bývalý 1. námìstek ministra zahranièních vìcí
senátor
vìdecký pracovník Filozofického ústavu Akademie vìd ÈR
vedoucí oddìlení rodinné politiky na Ministerstvu práce a sociálních vìcí ÈR
vedoucí èeské redakce BBC v Praze
místopøedseda Svazu nucenì nasazených

JUDr. Vladimír Handl, CSc.

Ústav mezinárodních vztahù, Praha

Mgr. Daniel Herman

mluvèí Èeské biskupské konference

PhDr. Václav
Houvièka, PhD.
JUDr. Tomáš Kraus
Doc. JUDr. Jan Kuklík,DrSc.
Ing. Vladimír Laštùvka
Ondøej Matìjka
Prof. Dr. Jiøí Pešek, CSc.
Walter Piverka

vìdecký pracovník Ústavu mezinárodních vztahù a Sociologického ústavu Akademie vìd ÈR
tajemník Federace idovských obcí v ÈR
prodìkan na Právnické fakultì Univerzity Karlovy Praha
poslanec Parlamentu ÈR (ÈSSD)
sdruení Antikomplex — hnutí proti xenofobii
øeditel Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních vìd
v Praze
Shromádìní Nìmcù v Èechách, na Moravì a ve Slezsku,
Chebské spoleèenství pøi Horním Slavkovì
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JUDr. Petr Prouza

spisovatel, jednatel Nadace Bernarda Bolzana

PhDr. Miloslav
Ransdorf, CSc.
Oldøich Stránský

poslanec Evropského parlamentu (KSÈM)

Václav ák
Monika árská

pøedseda správní rady Èeské rady pro obìtí nacismu
redaktor týdeníku EKONOM
Èeskobratrská církev evangelická

Nìmeètí èlenové
Hans Martin Bury

spolupøedseda koordinaèní rady, státní ministr na Ministerstvu zahranièních vìcí SRN, poslanec Spolkového snìmu (SPD)

Dr. Peter Becher

jednatel Spolku Adalberta Stiftera

Oberkirchenrat
Wilfried Beyhl
Matthias Braun

evangelicko-luteránský regionální biskup církevního okresu
Bayreuth
bývalý mluvèí Fóra mládee

Dr. Alexander Brenner

pøedseda idovské obce Berlín, èlen pøedsednictva Ústøední
rady idù v Nìmecku
urnalista, zahranièní redaktor Süddeutsche Zeitung, oblast
støední a východní Evropy
poslankynì Spolkového snìmu (SPD)

Daniel Brössler
Petra Ernstberger
Milan Horáèek
Pater Dr. Hans
Langendörfer SJ
Dr. Carsten Lenk
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poslanec Evropského parlamentu (Zelení)
øeditel sekretariátu Nìmecké biskupské konference
vedoucí Koordinaèního centra pro èesko-nìmeckou výmìnu
mládee Tandem v Øeznì

Hanjo Lucassen

pøedseda saské sekce Nìmeckého odborového svazu (DGB)

Georg Milbradt

pøedseda vlády Svobodného státu Sasko

Bernd Posselt
Wolfgang Roth

poslanec Evropského parlamentu, pøedseda Sudetonìmeckého krajanského sdruení
viceprezident Evropské investièní banky

Dr. Walter Rzepka

spolkový pøedseda Ackermann-Gemeinde

Christian Schmidt

poslanec Spolkového snìmu (CSU)

Max Stadler

poslanec Spolkového snìmu (FDP)

Christa Stewens
Prof. Thomas Thomaschke
komorní pìvec
Detlef Wittig

ministrynì pro práci, sociální vìci, rodinu, eny a zdraví Svobodného státu Bavorsko
intendant festivalu Uprostøed Evropy
èlen pøedsednictva Volkswagen AG

*Stav: èlenství ve funkèním období 2004
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IDENTIFIKAÈNÍ ÚDAJE, ADRESÁØ *

Èesko-nìmecký fond budoucnosti byl zaloen dne 29. 12. 1997 podepsáním statutu èeskou
a nìmeckou vládou, podle èeského práva, se sídlem v Praze. Poprvé byl zaregistrován
31. 12. 1997 u OÚ v Praze 7. Definitivní registrace probìhla 25. 3. 1999 u nadaèního rejstøíku, kde je veden v oddíle N, vloka 206 nadaèního rejstøíku u Krajského obchodního
soudu v Praze.
Název, právní forma
IÈO
Sídlo

Bankovní spojení

Kontaktní adresy
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Èesko-nìmecký fond budoucnosti, nadaèní fond
67776841
Èesko-nìmecký fond budoucnosti
Na Kazance 634/7
171 00 Praha 7 - Troja
ÈSOB, Na Poøíèí 24, Praha 1
CZK: 4001-0900438403/0300
CZK: CZ52 0300 0040 0109 0043 8403 (IBAN)
EUR: CZ96 0300 1730 4009 0043 8403 (IBAN)
BIC: CEKOCZPP
Sekretariát Èesko-nìmeckého fondu budoucnosti
Na Kazance 634/7
171 00 Praha 7 - Troja
Telefon: 00420-283 850 512, -13, -14
Fax: 00420-283 850 503
E-mail: info@fb.cz
Internet: www.fondbudoucnosti.cz

Kanceláø pro obìti nacismu
Na Poøíèí 12
110 00 Praha 1
Telefon: 00420-224 872 710
Fax: 00420-224 872 720
E-mail: cron@cron.cz
Internet: www.cron.cz
Èesko-nìmecké diskusní fórum
Ilona Roková
Na Poøíèí 12
110 00 Praha 1
Telefon: 00420-224 872 713
E-mail: ir@fb.cz
Internet: www.diskusniforum.org
*Stav: k termínu vydání výroèní zprávy
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