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Zájmové sdružení právnických osob Židovské muzeum v Praze (ŽMP) bylo registrováno Obvodním

úøadem pro Prahu 1 dne 30. záøí 1994. Hlavním pøedmìtem èinnosti sdružení, jako kulturní instituce, je

podle zákona è. 122/2000 Sb., o ochranì sbírek muzejní povahy a o zmìnì nìkterých dalších zákonù, ve

znìní pozdìjších pøedpisù tvorba, doplòování, odborná správa, shromažïování a prezentace sbírek

Židovského muzea v Praze a tvorba, doplòování a správa knihovního a archivního fondu, osvìtová, publi-

kaèní, vydavatelská a vzdìlávací èinnost, vèetnì prodeje upomínkových pøedmìtù, propagaèních

a jiných materiálù, publikací, nahraných zvukových a zvukovì obrazových záznamù a dalších pøedmìtù

spjatých s úèelem a pøedmìtem èinnosti sdružení, dále kulturní a jiná èinnost týkající se judaismu, Židù

a jejich historie v Èechách a na Moravì. Hlavní èinností sdružení je také èinnost výzkumná (pøedevším

základní výzkum, aplikovaný výzkum nebo experimentální vývoj) a šíøení jejich výsledkù prostøednictvím

výuky, publikování nebo pøevodu technologií. Hlavní èinností jsou rovnìž nutné opravy a technická zhod-

nocení pronajatých nemovitostí, v nichž muzeum sídlí a prezentuje sbírky, kterými je èásteènì hrazeno

nájemné, pøípadný pronájem doèasnì nevyužitých prostor tøetím osobám se souhlasem vlastníka, tj.

Židovské obce v Praze. Doplòkovým pøedmìtem èinnosti sdružení je péèe o židovské kulturní dìdictví

v Èeské republice prostøednictvím Federace židovských obcí v Èeské republice.

Právní rámec èinnosti
a orgány muzea

Maiselova synagoga
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Nejvyšším orgánem sdružení je správní rada, která v roce 2015 pracovala ve složení:

Jiøí Daníèek, Federace židovských obcí v ÈR (pøedseda)

Eva Lorencová, Židovská obec v Praze

PhDr. Eva Sedláková, Židovská obec v Praze (do 12. 2. 2015)

PhDr. Jan Munk, Židovská obec v Praze (od 16. 3. 2015)

Jiøí Löwy, Federace židovských obcí v ÈR

Mgr. Petr Svojanovský, Ministerstvo kultury ÈR (do 31. 5. 2015)

Mgr. Pavel Hlubuèek, Ministerstvo kultury ÈR (od 1. 6. 2015)

Kontrolním orgánem sdružení je dozorèí rada, která v roce 2015 pracovala ve složení:

Ing. Jan Neubauer, Židovská obec v Praze (pøedseda)

Ing. Vladimír Látal, Federace židovských obcí v ÈR

Ing. Marta Rubínová, Ministerstvo kultury ÈR

V roce 2015 se správní rada sešla k jednání ètyøikrát a dozorèí rada dvakrát. Z jednání za pøítomnosti

právníka byly poøízeny zápisy.

Øeditelem muzea v roce 2015 byl Leo Pavlát.
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Základní údaje o ŽMP

a) Objekty ve správì ŽMP

¬ Administrativní budovy v ulici U Staré školy 1 a 3, Praha 1 – správa muzea, odborná pracovištì,

depozitáøe, knihovna, Multimediální centrum, kavárna, Galerie Roberta Guttmanna (výstavní prostor

pro poøádání krátkodobých výstav)

¬ Maiselova synagoga – nová stálá expozice v hlavní lodi Židé v èeských zemích, 10.–18. století.

Celkem vystaveno 169 originálù, faksimilií a kopií dokumentù. Otevøena 30. 6. 2015.

(Od 29. 3. 2014 z dùvodu oprav a instalace nové expozice pøechodnì uzavøena.)

¬ Španìlská synagoga – v hlavní lodi a na galerii stálá expozice Dìjiny Židù v Èechách a na Moravì – II.

Od emancipace do souèasnosti. Celkem vystaveno 546 originálù, faksimilií a kopií dokumentù; zimní

modlitebna: stálá expozice Støíbro èeských synagog. Celkem vystaveno 224 pøedmìtù.

¬ Pinkasova synagoga – v hlavní lodi Památník èeských a moravských Židù, kteøí se stali obìťmi

šoa; v prvním poschodí stálá expozice Pøíbìh dìtí. Dìtské kresby z Terezína 1942–1944. Celkem

vystaveno 238 originálù, faksimilií a kopií dokumentù.

¬ Klausová synagoga – v hlavní lodi stálá expozice Židovské tradice a zvyky – I. Synagoga a svátky,

na galerii stálá expozice Židovské tradice a zvyky – II. Bìh života. Celkem vystaveno 481 origi-

nálù, faksimilií a kopií dokumentù.

¬ Obøadní síò – pokraèování stálé expozice Židovské tradice a zvyky – II. Bìh života. Celkem vysta-

veno 140 originálù, faksimilií a kopií dokumentù.

b) Co ŽMP nabízí

¬ Prohlídku pìti stálých expozic v historických objektech, Starého židovského høbitova

z 15.–18. století.

¬ Prohlídky krátkodobých výstav v Galerii Roberta Guttmanna.

¬ Vzdìlávací programy a prohlídky prostøednictvím Oddìlení pro vzdìlávání a kulturu v Praze a Brnì.

¬ Kulturní poøady se židovskou tematikou v Oddìlení pro vzdìlávání a kulturu v Praze a Brnì a v Mai-

selovì synagoze v Praze.

¬ Semináøe s židovskou tematikou.

¬ Služby Multimediálního centra – pøipojení na internet, základní judaistická literatura a speciální

databáze, prezenèní videotéka a fonotéka, prodej knih vydávaných ŽMP.

¬ Služby archivu – zajišťování badatelských služeb (poskytování archivních materiálù ke studijním

úèelùm, odborné konzultace, rešerše, reprografické služby).

¬ Služby specializované knihovny pro odbornou i laickou veøejnost.

¬ Vzdìlávání pedagogických pracovníkù prostøednictvím Oddìlení pro vzdìlávání a kulturu.

¬ Konzultace pro odbornou i laickou veøejnost k otázkám dìjin èeských a moravských Židù.

¬ Konzultace pro odbornou i laickou veøejnost k otázkám perzekuce èeských a moravských Židù za

druhé svìtové války.

¬ Konzultace pro odbornou i laickou veøejnost k otázkám sbírkových fondù ŽMP, odborné výklady

a rešerše.

¬ Semináøe Židé, dìjiny a kultura zakonèené certifikátem MŠMT.

¬ Posouzení a vyøízení žádostí k trvalému vývozu pøedmìtù kulturní hodnoty a k vývozu pøedmìtù

kulturní hodnoty na dobu urèitou a služby znaleckého ústavu.

¬ Historické obrazové materiály k reprodukci.
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¬ Vlastní publikace, CD a propagaèní materiály vèetnì prodeje muzejních publikací on-line prostøednic-

tvím internetových stránek muzea.

¬ Prodej hesel z Encyklopedie židovských obcí Èech, Moravy a Slezska on-line prostøednictvím

internetových stránek muzea.

¬ Možnost rezervovat si návštìvu v pøesnì urèený èas prostøednictvím Informaèního a rezervaèního

centra ŽMP.

¬ Prohlídky expozic s kvalifikovanými prùvodci.

¬ Prohlídku s individuálním audioprùvodcem na základì smlouvy s firmou Promotion & Education, s. r. o.

Interiér Španìlské synagogy
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Návštìvnost

Následující tabulka uvádí poèet návštìvníkù v ŽMP v roce 2015:

Celkem návštìvníkù

Dospìlí Junioøi

Leden 23 929 16 954 6 975

Únor 28 549 17 422 11 127

Bøezen 53 833 25 245 28 588

Duben 61 600 39 723 21 877

Kvìten 56 546 45 303 11 242

Èerven 56 790 42 356 14 434

Èervenec 66 594 46 804 19 790

Srpen 77 138 57 452 19 686

Záøí 57 477 43 073 14 404

Øíjen 60 776 45 707 15 069

Listopad 36 362 28 176 8 186

Prosinec 49 533 36 810 12 723

CELKEM 629 126 445 025 184 101

V roce 2015 ŽMP navštívilo o 49 166 návštìvníkù více než v roce pøedchozím (8,48 %), a to i pøesto, že

jeden z návštìvnických objektù ve správì ŽMP, Maiselova synagoga, byl do konce èervna z dùvodu

rekonstrukce uzavøen. Otevøení kompletnì zrekonstruované budovy Maiselovy synagogy s novou stálou

expozicí Židé v èeských zemích, 10–18. století se pak stalo ústøední akcí muzea v roce 2015.

ŽMP i v roce 2015 v návaznosti na døíve osvìdèené postupy rozvíjelo èinnost s cílem zvýšit zájem náv-

štìvníkù. Navýšil se prodej spoleèné vstupenky do ŽMP a Staronové synagogy spravované Židovskou

obcí v Praze. Této možnosti významnì využívali domácí návštìvníci pøi rodinných prohlídkách v rámci

zvýhodnìné vstupenky v programu k výchovì proti antisemitismu (prohlídkový okruh „Pražské Židovské

Mìsto“).

Muzeum nadále nabízelo døíve zavedené slevy v rámci programu Zlatá karta Pražské plynárenské, slevo-

vých kuponù firmy Prague City Pass a programu Opencard. Opìtovnì se potvrdila výhodnost úèasti na

programu Prague Card, který v roce 2015 pøivedl do muzea více než 30 000 návštìvníkù.

O zvýšení návštìvnosti se významnì zasloužilo v roce 2014 otevøené Informaèní a rezervaèní centrum

v Maiselovì ulici 15, které se stále výraznìji stává výchozím bodem pro prohlídkové okruhy.

Nezmìnìnì v roce 2015 pokraèovala podpora návštìvám školních skupin za výraznì zlevnìné vstupné

prostøednictvím muzejního Oddìlení pro vzdìlávání a kulturu. Rovnìž èinnost Spoleènosti pøátel Židov-

ského muzea v Praze pøispívala k úspìšné propagaci muzea.

Za své expozice Židovské muzeum v Praze získalo v roce 2015 ocenìní Certifikát výjimeènosti

TripAdvisor®. Toto ocenìní bylo udìleno samostatnì také Pinkasovì a Španìlské synagoze.
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Certifikát výjimeènosti již pátým rokem vyzdvihuje jedineènost unikátních památek a turistických desti-

nací. Získávají jej pouze organizace, které na portálu TripAdvisor dostávají od cestovatelù z celého svìta

dlouhodobì vynikající recenze. O Certifikát výjimeènosti se mohou ucházet instituce, které svùj profil na

stránkách TripAdvisor spravují alespoò dvanáct mìsícù a dosáhnou minimálního hodnocení

4 z 5 možných bodù. Židovské muzeum v Praze dosáhlo požadovaných 4 z 5 bodù, Španìlská synagoga

a Pinkasova synagoga dosahují pravidelnì dokonce 4,5 z maximálních 5 bodù. Profil Židovského muzea

v Praze a profil Španìlské synagogy získaly navíc ocenìní Travelers‘ Choice a umístily se tak na žebøíèku

celosvìtovì nejoblíbenìjších turistických destinací.

Po spuštìní nové webové prezentace na adrese www.jewishmuseum.cz v posledních dnech roku 2014

muzeum v roce 2015 pøistoupilo k výrobì deseti propagaèních videí pøibližujících potenciálním návštìv-

níkùm expozice a èinnost muzea. Virtuálnì lze jejich prostøednictvím navštívit Klausovou, Maiselovu,

Pinkasovu a Španìlskou synagogu, Obøadní síò a Starý židovský høbitov. Další videa se vìnují edièní

èinnosti muzea a práci restaurátorù, muzejní Galerii Roberta Guttmanna i èinnosti muzea jako celku.

Videa lze zhlédnout na YouTube kanálu muzea

(https://www.youtube.com/channel/UCZrtwb3aubXq0new6Rz7FzQ).

https://www.youtube.com/channel/UCZrtwb3aubXq0new6Rz7FzQ
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Organizaèní struktura a zamìstnanci

ŽMP bylo v roce 2015 dle svého organizaèního øádu rozdìleno do 8 odborù. Ke konci roku 2015 mìlo

v prùmìru 138,8 zamìstnance vèetnì 7 pracovníkù, jejichž mzda je plnì nebo èásteènì hrazena

z grantù, a 6 pracovnic na mateøské dovolené. Ve fyzických osobách èinil poèet zamìstnancù k 31. 12.

2015 celkem 139, což pøedstavovalo pøepoèítaných 129,8 plného pracovního úvazku.

Zamìstnanecká struktura byla následující: øeditel, 50 pracovníkù ostrahy a kustodù, 50 vìdeckých a od-

borných muzejních pracovníkù vèetnì restaurátorù, 12 ekonomických pracovníkù vèetnì pokladních

v expozicích, 9 pracovníkù pro vzdìlávací a kulturní èinnost, 4 pracovníci pro zajištìní provozu, oprav, re-

konstrukcí a správu budov, 4 administrativní pracovnice, 6 pracovníkù zajišťujících publicitu a výstavy, 3

pracovníci Informaèního a rezervaèního centra.

Bìhem roku 2015 dále 183 pracovníkù provádìlo práce mimo hlavní pracovní pomìr (dohody o pracovní

èinnosti, dohody o provedení práce, autorské smlouvy).

Prùmìrný mìsíèní plat zamìstnance ŽMP (na pøepoètené stavy) v roce 2015 èinil 24 170 Kè. Prùmìrná

mzda v ÈR (na pøepoètené stavy) pøitom ve stejném roce èinila 28 152 Kè a v Praze 35 385 Kè.



Výroèní zpráva Židovského muzea v Praze
za rok 2015

Výstavní èinnost 9

Výstavní èinnost

a) Galerie Roberta Guttmanna

Muzejní Galerie Roberta Guttmanna v ulici U Staré školy 3, v Praze 1 v roce 2015 uvedla tøi krátkodobé

výstavy.

Do 1. února 2015 patøily galerijní prostory výstavì Orient v Èechách? Židovští uprchlíci za první

svìtové války, kterou ŽMP reflektovalo sté výroèí vypuknutí váleèného konfliktu. Statisíce lidí v dobì

první svìtové války utíkaly do vnitrozemí habsburské monarchie z obavy pøed násilím, pohyby fronty, ze

znièených vesnic a okupovaných mìst. Expozice sledovala osudy židovských uteèencù v Èechách a na

Moravì v širším kontextu uprchlíkù a uprchlické politiky v celé habsburské monarchii. Pøiblížila nejen

bezprostøední osudy uprchlíkù, ale také reakce spoleènosti – zda a jak v té dobì rozšíøené rozdìlování

lidí podle etnika ovlivòovalo pøístup k uprchlíkùm, nakolik se do reakcí na židovské uprchlíky promítaly

pøedsudky a proè se po konci války a vzniku nezávislého Èeskoslovenska právì židovští uprchlíci stali

terèem antisemitských kampaní. V Èeské republice dosud nezveøejnìné fotografie ilustrovaly nejen

život uprchlíkù, jejich ubytování èi uprchlické tábory, ale vypovídaly také o fascinaci odlišností „východ-

ních Židù“, jejichž odìv, zbožnost a nezvyklý jazyk vyvolávaly znaènou pozornost. Namluvené úryvky

z dobových kronik a tisku dokládaly vyrovnávání se s odlišností a pøedsudky vùèi židovským uprchlíkùm.

Výstava souèasnì nabídla ojedinìlé audiovizuální výpovìdi židovských uprchlíkù, pøiblížila jejich postoje

a každodennost na základì rekonstrukcí z tisku a zlomkù materiálù pomocných organizací. Autory

scénáøe a libreta výstavy byli Michal Frankl, Jan Wittenberg a Wolfgang Schellenbacher. Výstava usku-

teènìná za podpory Èesko-nìmeckého fondu budoucnosti a Nadace Židovského muzea v Praze pøiláka-

la 9 664 návštìvníkù.

Od 26. února do 23. srpna 2015 bylo možno navštívit výstavu Zmaøené nadìje. Pováleèné Èeskoslo-

vensko jako køižovatka židovských osudù, jejímž autorem byl dokumentarista Martin Šmok (USC

Shoah Foundation). Porážka hitlerovského Nìmecka a konec druhé svìtové války v Evropì znamenaly

i konec genocidy osob, které byly na územích ovládaných nacistickým Nìmeckem èi jeho spojenci

oznaèeny za Židy èi tzv. židovské míšence. Pøeživší z èeských zemí se postupnì vraceli domù a zaèínali

nový život. Výstava pøedstavila málo známé aspekty historie èeských zemí po druhé svìtové válce

spojené s návratem pøeživších z koncentraèních táborù a tranzitem desetitisícù židovských uprchlíkù

pøes naše území. Tematicky tak navázala na pøedchozí výstavu Orient v Èechách? Židovští uprchlíci za

první svìtové války, která 20. století uvedla jako éru uprchlíkù. Mezi exponáty byly k vidìní unikátní

dobové dokumenty a fotografie dokládající obnovování náboženského života v Èechách bezprostøednì

po roce 1945. Expozici doplnily rovnìž videozáznamy rozhovorù s pamìtníky. Výstavu Zmaøené nadìje.

Pováleèné Èeskoslovensko jako køižovatka židovských osudù navštívilo 13 455 osob, a stala se tak

nejnavštìvovanìjší krátkodobou výstavou v historii Galerie Roberta Guttmanna.

Dne 9. záøí 2015 probìhla vernisáž výstavy Ztracené obrazy: Eugeen van Mieghem a židovští

emigranti do Nového svìta. Tato již tøetí výstava ŽMP vìnovaná fenoménu uprchlíkù se zamìøila na

emigraci milionù obyvatel ze støední a východní Evropy do Ameriky na konci 19. a poèátku 20. století.

Jedním z hlavních center této emigrace se stal antverpský pøístav a belgická lodní spoleènost Red Star

Line, která do roku 1934 pøepravila do Ameriky na 2 400 000 východoevropských emigrantù. Mezi nimi

byly také statisíce Židù, kteøí prchali pøed bídou, útlakem a pronásledováním. Mezi lety 1881–1914 tak

emigrovalo ze zemí východní Evropy a Ruska více než dva a pùl milionu Židù, další více než milion
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opustil Evropu v letech 1918–1939. Tento exodus zachytil v antverpském pøístavu malíø Eugeen Van

Mieghem (1875–1930), který se zde narodil a prožil celý svùj život. Vedle jeho padesáti kreseb a obrazù

výstava pøedstavila dokumenty dopravní spoleènosti Red Star Line a dobové fotografie antverpského

pøístavu. Výstava vznikla ve spolupráci s Eugeen Van Mieghem Foundation a s podporou Red Star Line

Museum v Antverpách. Finanèní podporu výstavì poskytly velvyslanectví Belgického království v Èeské

republice a zastoupení vlámské vlády v Èeské republice. Velvyslankynì Belgického království v Èeské

republice Françoise Gustin pøevzala nad výstavou osobní záštitu. Výstavu, otevøenou do 10. dubna

2016, navštívilo od 10. záøí do 31. prosince 2015 celkem 6 618 osob.

b) Výstavy v Oddìlení pro vzdìlávání a kulturu

Další výstavy ŽMP pøipravilo prostøednictvím svého Oddìlení pro vzdìlávání a kulturu (OVK) v Praze a

v Brnì. V hlavním mìstì jich v prostorách OVK v Maiselovì ulici 15 v Praze 1 bylo uspoøádáno pìt:

TLV24 – výstava fotografií Pavlíny Schultz; Pamìť, vzpomínání, pøipomínání – výstava prací úèastníkù

výtvarné soutìže památníku Terezín; Mazl tov – výstava fotografií Jindøicha Buxbauma, která zachytila

dvì ortodoxní židovské svatby v Kyjevì; Jiøí Winter Neprakta: známý a neznámý – výstava ménì

známých dìl Jiøího Neprakty s židovskou tematikou; Zmizelá židovská stopa – výstava fotografií Libora

Cabáka zachycující zmizelé a dochované židovské památky v Èechách, na Moravì a ve Slezsku.

V moravské metropoli mohli návštìvníci v prostorách OVK v budovì brnìnské židovské obce zhlédnout

deset výstav: pøehlídku vítìzných žákovských prací výtvarné soutìže Památníku Terezín Pamìť, vzpo-

mínání, pøipomínání...; výstavu èernobílých fotografií Jindøicha Buxbauma Návrat chasidù do

Mikulova; výstavu fotografií Svìdectví terezínských zdí Richarda Homoly; výstavu tapiserií a obrazù

èlenky brnìnské židovské obce Hany Langové-Vepøekové Cesty a vzpomínky; výstavu fotografií Petra

Daniela Dìti holocaustu; výstavní soubor emotivnì ladìných fotografií z dílny Domu dìtí a mládeže

Olomouc nazvaný Po stopách rabína Neudy; výstavu obrazù Evy Zahradníkové Jednoduše – jedna

duše; novì vzniklou putovní výstavu Cesty zmizení. Židovská a romská pamìť Zadnìstøí; výstavu

Rabín Feder – život a dílo; výstavu Libora Teplého Fotografické obrazy z vily Tugendhat.

vernisáž výstavy Ztracené obrazy
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c) On-line výstavy

Ve vìku 106 let zemøel 1. èervence 2015 sir Nicholas Winton, kterému se spolu s kolegy podaøilo v roce

1939 zachránit pøed nacistickou perzekucí 669 pøevážnì židovských dìtí. Muzeum zveøejnilo k poctì N.

Wintona on-line výstavu Za hrdiny považuji rodièe. Výstava sestává z úryvkù rozhovorù se Zuzanou

Marešovou, jedním z “Wintonových dìtí”, doplnìných unikátními fotografiemi a dokumenty z jejího ro-

dinného archivu. Výstava je dostupná na: http://collections.jewishmuseum.cz/index.php/simpleGalle-

ry/Show/displaySet/set_id/128

d) Výstavy ve spolupráci s dalšími institucemi

Od 18. kvìtna do 20. záøí 2015 se v Domì fotografie Galerie Hlavního mìsta Prahy (GHMP) konala

spoleèná výstava ŽMP a GHMP Osvìtimské album. Výstava pøedstavila všech témìø 200 fotografií

z tzv. Osvìtimského alba (resp. jeho kopie), unikátního dokumentu z roku 1944, zachycujícího systema-

tickou likvidaci evropských Židù. Pøestože jsou na fotografiích zachyceni pøevážnì obèané pøedváleèné-

ho Èeskoslovenska z Podkarpatské Rusi, nebyl doposud v Èeské republice tento soubor fotografií

vystaven. Židovské muzeum pro výstavu poskytlo nové tisky z negativù poøízených v roce 1947

a finanènì podpoøilo její konání. Kurátorem výstavy a autorem doprovodných textù byl Martin Jelínek

z ŽMP. K výstavì bylo uspoøádáno nìkolik komentovaných prohlídek s kurátorem a vydán leták. Jako

doprovodný program byla uspoøádána diskuze s Beatou a Sergem Klarsfeldovými, kteøí hráli významnou

roli v pøedání originálu Osvìtimského alba v roce 1980 do jeruzalémského památníku Yad Vashem.

Manželé Klarsfeldovi byli také hosty poøadu Èeské televize Hyde Park Civilizace, jehož významná èást

byla vìnována Osvìtimskému albu i samotné výstavì. K té byla rovnìž uspoøádána pøednáška prof. Mi-

roslava Petøíèka Moc a bezmoc fotografie. Výstava se setkala s velkým zájmem médií, informovaly o ní

napø. Èeská televize, Týden, Respekt, Lidové noviny, Blesk, Deník, Prague.tv èi Travel Trade Gazette. Za

dobu konání výstavu zhlédlo 4 644 návštìvníkù.

Ve spolupráci s Muzeem Mladoboleslavska pøipravilo ŽMP výstavu Židovské tradice a zvyky na Mla-

doboleslavsku. Na boleslavském hradì byla pøístupná od 26. èervna do 1. listopadu 2015. Mladá

Boleslav byla prvním místem v èeských zemích, kde na sklonku 19. století místní židovská komunita vy-

budovala vlastní muzeum. Sbírka v roce 1938 zahrnovala témìø 500 liturgických pøedmìtù vèetnì

textilií, které pøipomínaly minulost okolních židovských obcí. Ve váleèných letech 1940–1942 byla sbírka

Výstava Osvìtimské album



Výroèní zpráva Židovského muzea v Praze
za rok 2015

Výstavní èinnost 12

pøevezena do Prahy, kde je dodnes souèástí kolekce ŽMP. Výstavu zhlédlo 3226 návštìvníkù a provázel

ji zájem regionálních médií. Úspìch mìly také doprovodné programy pro dìti a mládež.

Jako v minulých letech ŽMP poøádalo ve spolupráci s rùznými partnery putovní výstavy. V roce 2015 jich

pražská poboèka Oddìlení pro vzdìlávání a kulturu nabízela tøináct, z nichž sedm se zabývalo tematikou

šoa: Neztratit víru v èlovìka... Protektorát oèima židovských dìtí; Anna Franková – odkaz pro sou-

èasnost; Ghetto jménem Baluty/Zpráva o Lodži; Zmizelí sousedé – Pocta dìtským obìtem holo-

caustu, Židovské svìdectví o èeském století, Dìvèata z pokoje 28, L 410, Terezín a Pøíbìh dìtí –

kresby dìtí z terezínského ghetta. Nabídka putovních výstav dále zahrnovala pìt populárnì-nauèných

témat (Barokní synagogy v èeských zemích; Druhý život èeských svitkù Tóry; Historie Židù

v Èechách a na Moravì; Židovské tradice a zvyky a Židovské vzdìlávání a školství) a rovnìž foto-

grafickou výstavu Karla Cudlína Støíbrný pøíliv z prostøedí seniorù soustøedìných kolem Domu sociál-

ních služeb na pražském Hagiboru provozovaného Židovskou obcí v Praze.

Tyto výstavy byly v roce 2015 instalovány v 50 školách a muzeích ve 22 mìstech v Èeské republice

a ve 4 zahranièních institucích (Nìmecko, Slovensko, USA a Švédské království).

Brnìnská poboèka Oddìlení pro vzdìlávání a kulturu zapùjèovala dvì putovní výstavy s tematikou šoa,

a to Pøíbìh dìtí – kresby dìtí z terezínského ghetta a Dìvèata z pokoje 28, L 410, Terezín. Celkem

je bylo možno zhlédnout na 5 místech Èeské republiky.
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Sbírky a jejich dokumentace

a) Péèe o sbírky

Sbírkové pøedmìty, knižní fond i archivní fondy ŽMP byly plnì zabezpeèeny v teplotnì, svìtelnì i klima-

ticky kontrolovaných podmínkách. Restaurátoøi prùbìžnì kontrolovali stav pøedmìtù jak v depozitáøích,

tak i stálých expozicích muzea, kde rovnìž provádìli mìøení intenzity osvìtlení. Uskuteènila se preven-

tivní dezinsekce vybraných prostor administrativní budovy a depozitáøù ŽMP.

Externí restaurátorské zásahy byly provádìny pouze v pøípadech bezprostøedního ohrožení sbírkových

pøedmìtù špatným fyzickým stavem, pokud práce nebylo možno z kapacitních dùvodù provést pøímo

v dílnách ŽMP. Externím odborníkùm byly v roce 2015 zadány ke konzervaci èi restaurování dva

pøedmìty ze sbírky textilu, tøi ze sbírky rukopisù a nálezù z geniz na papíøe a jeden ze sbírky vizuálního

umìní. Externího restaurování se dostalo také historickým dveøím áronu z Klausové synagogy, které

patøí k jejímu pùvodnímu vybavení.

Restaurátorská dílna textilu se v roce 2015 vìnovala pøedevším pøípravì sbírkových pøedmìtù pro

novou stálou expozici ŽMP v Maiselovì synagoze a pøedmìtùm pro výstavu v Mladé Boleslavi. Celkem

bylo v restaurátorské dílnì textilu konzervováno èi restaurováno 104 textilních sbírkových pøedmìtù,

mimo jiné váleèná uniforma Arthura Eisnera.

Restaurátoøi papíru spolupracovali v roce 2015 pøi pøípravì dvou výstav ŽMP (Osvìtimské album

a Ztracené obrazy: Eugeen van Mieghem a židovští emigranti do Nového svìta) a podíleli se rovnìž

na pøípravì stálé expozice v Maiselovì synagoze (8 faksimilií a rozsáhlý instalaèní materiál). Zaèátkem

roku restaurátoøi spolupracovali s Úsekem dokumentace a evidence sbírek v depozitáøi na Smíchovì pøi

instalaci stabilního hasicího systému. Spoleènì pøestìhovali kompletní soubory malby (pøibližnì 1 300

obrazù). Práce pro jednotlivá oddìlení ŽMP zahrnovala: restaurátorské zásahy na 54 pracích na papíøe,

kartonech a pauzácích a drobné konzervaèní zásahy a vyèištìní 696 obrazù pro sbírku vizuálního umìní.

Pro sbírku rukopisù a nálezù z geniz na papíøe byl restaurován 1 rukopis a 71 pøedmìtù ze souboru

geniz. Pro oddìlení pro dìjiny šoa probìhlo restaurování 7 pøedmìtù. Pro knihovnu ŽMP bylo restauro-

váno 22 knih a další knihaøské a konzervaèní zásahy byly provedeny na 161 knihách. Pro archiv ŽMP

bylo restaurováno 6 vázaných archivních pramenù. Spoleènì s kurátorkou sbírky rukopisù a nálezù

z geniz na papíøe provedli restaurátoøi papíru detailní prùzkum souboru nálezù z genizy v Rychnovì nad

Knìžnou.

V restaurátorské dílnì kovù bylo konzervováno nebo restaurováno 93 støíbrných, mosazných, døevìných

a železných pøedmìtù. Dále byly sbírkové pøedmìty konzervovány nebo restaurovány pro výstavy,

zápùjèky a pro úèely systematické digitalizace sbírky støíbra. Pro novou stálou expozici ŽMP v Maiselovì

synagoze bylo pøitom zrestaurováno 15 sbírkových pøedmìtù a zhotovena rekonstrukce jednoho obøad-

ního pøedmìtu.

V roce 2015 byly opìt otevøeny dva pøechodnì uzavøené depozitáøe ŽMP. Po instalaci stabilního

hasicího zaøízení v objektu muzea v Praze na Smíchovì byla v prvních mìsících roku 2015 vrácena na

své místo sbírka malby. Po dokonèení rekonstrukce Maiselovy synagogy byl znovu otevøen depozitáø

sbírky kovù a pøidružených materiálù.
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V mimopražském depozitáøi textilu byly udržovány klimatické a bezpeènostní podmínky zlepšené na

základì stavebních opatøení z nedávných let. Na základì vyhodnocení celkové situace vèetnì statiky

budovy vedení ŽMP pøijalo rozhodnutí pøesunout soubor textilu do nového depozitáøe v Praze.

Za dohledu pracovnice muzejního archivu (V. Hamáèková) bylo restaurováno 12 náhrobkù vsazených

v opìrné zdi pøi Klausové synagoze a dalších 7 náhrobkù vybraných z celé plochy Starého židovského

høbitova. Restaurována byla rovnìž pískovcová tumba na pahorku Nefele.

b) Dokumentace

Úsek Dokumentace a evidence sbírek vystavil v roce 2015 celkem 166 výdejek, na nichž bylo zaevido-

váno (tj. vydáno z depozitáøe a uloženo zpìt) 5 645 sbírkových pøedmìtù. Pøedmìty byly nejèastìji

vyjímány z depozitárního režimu pro digitalizaci a restaurování, konzervování nebo èištìní. Mimo depozi-

táøe ŽMP zùstalo ke 2. 2. 2016 celkem 2 668 pøedmìtù (pøedevším v expozicích a na výpùjèkách pro

výstavní úèely). V rámci digitalizace sbírek ŽMP byla již témìø dokonèena digitalizace sbírky kresby

a grafiky a podaøilo se zcela dokonèit digitalizaci sbírky malby.

Úsek dokumentace a evidence sbírek se i v roce 2015 vìnoval prùbìžné inventarizaci sbírkových fondù

ŽMP. V roce 2015 byla provedena inventarizace èásti sbírky vizuálního umìní, a to souboru malby (více

než 2 200 pøedmìtù), souboru plastiky (témìø 350 pøedmìtù), a v návaznosti na doèasné uzavøení depo-

zitáøe na galerii Maiselovy synagogy také èásti sbírky kovù a pøidružených materiálù (pøibližnì 3 200

pøedmìtù), tj. cca 14,5 % sbírkového fondu ŽMP. Dále byla provedena zevrubná kontrola dat v databá-

zovém systému uložení pøedmìtù a data byla pøipravena na import do nového evidenèního systému.

Bìhem roku 2015 byla podána 3 hlášení o zmìnách v Centrální evidenci sbírek na MK ÈR. Ve shodì

s pøíslušnými zákonnými pøedpisy byly pøipraveny podklady pro katalogizaci pøírùstkù za rok 2012 a bylo

nahlášeno 133 nových evidenèních èísel do podsbírky judaik.

Prùbìžnì se zapisovaly a doplòovaly údaje o sbírkových pøedmìtech do muzejní databáze. V roce 2015

pokraèovaly práce na standardizaci a doplnìní dat o sbírkových pøedmìtech v systému Collective

Access (pøedevším vytváøení vzájemných vazeb mezi souvisejícími pøedmìty, sjednocení záznamù

o nabytí pøedmìtù atd.). Bìhem roku 2015 byla data ze staršího databázového systému MUDAS impor-

tována do systému Collective Access, s nímž se nadále pracuje jako s primárním. Ke konci roku 2015

byly informace o sbírkových pøedmìtech zpøístupnìny ve zkušebním provozu také široké veøejnosti

on-line.

Klausová synagoga
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Úsek dokumentace a evidence sbírek v roce 2015 pøistoupil k revizi a doplnìní pøepisu obsahu informa-

cí z tzv. Nìmeckého katalogu do elektronické podoby. Tento projekt bude pokraèovat nìkolik let. Do

elektronické podoby byl v roce 2015 pøeveden také soubor tzv. N èísel, tedy evidenèních èísel

pøedmìtù, které bìhem 2. svìtové války nebyly primárnì zahrnuty do sbírkového fondu muzea. V nepo-

slední øadì provedli pracovníci úseku bìhem roku 2015 zevrubnou revizi pøedmìtù vedených v tzv.

Pomocném fondu a pøipravili jejich obrazovou a textovou dokumentaci pro import do nového evidenèní-

ho systému.

V návaznosti na projekt Pøíbìh pokraèuje, který se vìnoval akvizièní èinnosti ŽMP za léta 1994–2014,

byla v roce 2015 problematika akvizic vyhodnocena formou rozsáhlé materiálové studie v èasopise

Judaica Bohemiae.

Ve fotooddìlení bylo zdigitalizováno celkem 10 736 zábìrù sbírkových pøedmìtù, pøedevším ze sbírky

vizuálního umìní (8 348 zábìrù, komplexnì dokonèena digitalizace souboru malby) a ze sbírky rukopisù

a nálezù na papíøe (1 736 zábìrù).

Fotooddìlení souèasnì pokraèovalo v digitalizaci archivních a knihovních materiálù (pro Oddìlení pro

dìjiny šoa komplexní digitalizace fotoalb – celkem 6 447 snímkù, pro knihovnu 987 zábìrù a Archiv ŽMP

752 zábìrù). Pro výstavy Osvìtimské album, Zmaøené nadìje a Ztracené obrazy zhotovilo fotooddìlení

na 400 snímkù.

Prùbìžnì byly fotografovány vernisáže, významné návštìvy a další dùležité akce ŽMP a nadále byla po-

øizována dokumentace exteriérù, interiérù a výstav (1 095 zábìrù). Byla zhotovena fotodokumentace

Maiselovy synagogy po rekonstrukci. Ve spolupráci s Odborem rozvoje a vztahù s veøejností byly nadále

zhotovovány snímky pro webové stránky muzea a Informaèní a rezervaèní centrum. Všechny snímky

zhotovené ve fotooddìlení byly následnì ukládány do databáze Collective Access.

Podstatnou èást práce fotoarchivu tvoøilo vyøizování témìø 190 žádostí badatelù z tuzemska i ze zahrani-

èí vèetnì poskytování požadovaných materiálù, vìtšinou v elektronické podobì.

c) Archiv

Rozsah prací a služeb poskytovaných badatelské veøejnosti ovlivnilo v roce 2015 budování stabilního

hasicího zaøízení v objektu archivu na Smíchovì. Archivní materiál byl v prvním ètvrtletí kompletnì vy-

stìhován a doèasnì uložen v náhradních prostorách v archivní budovì ŽMP a v depozitáøích Archivu

Akademie vìd ÈR. Následnì byly všechny fondy pøestìhovány zpìt. Archiv ŽMP obnovil svou èinnost

v plném rozsahu k 1. dubnu 2015.

Pracovnice archivu prùbìžnì kontrolovaly fyzický stav archiválií, za pomoci externistù pokraèovalo me-

chanické èištìní od prachu a drobné opravy, vybrané archiválie byly restaurovány v restaurátorské dílnì

muzea. V roce 2015 bylo vyèištìno 157 archivních knih a 10 knih bylo restaurováno. Soubìžnì probíhalo

mechanické èištìní novì pøevzatých písemností pøed jejich archivním zpracováním.

Poøádací práce se soustøeïovaly jak na nové zpracování materiálù uložených v archivu, tak na zpracová-

vání novì získaných osobních pozùstalostí – celkem bylo zpracováno 5 pozùstalostí (M. Hanková). Dále

probíhalo tøídìní a poøádání písemností podnikového archivu Židovského muzea – zpracovávány byly

materiály z let 1969–1994 (30 kartonù). Souèasnì probìhlo skartaèní øízení (M. Kureèková). V roce 2015

bylo vytvoøeno 5 nových inventáøù v elektronické podobì a zpracovány podklady pro 1 manipulaèní

seznam. Odborná pozùstalost Jiøího Fiedlera byla podrobnì prohlédnuta, sestaven seznam pro potøeby

pøevzetí a vypracována darovací smlouva (L. Petrusová). Rozsáhlý celek této pozùstalosti (více než 40

kartonù) prošel dezinfekcí v Archivu hl. mìsta Prahy.
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Ve spolupráci s fotodílnou muzea pokraèovala digitalizace vybraného archivního materiálu s cílem zajistit

studijní a záložní kopie historicky cenných a badatelsky èasto požadovaných materiálù, které slouží pøe-

devším pro rodopisné bádání. V roce 2015 bylo digitalizováno 6 archivních knih (1 696 snímkù). Na inter-

netových stránkách ŽMP byla zpøístupnìna digitalizovaná kniha obøízek (1783–1811) z fondu ŽNO Praha

(566 snímkù). Pracovnice archivu L. Petrusová digitalizovala a prezentovala na internetu opisy náhrob-

ních nápisù starého židovského høbitova v Prostìjovì (410 snímkù) a vybrané materiály z poloviny 18.

a první poloviny 19. století z fondu ŽNO Mikulov (14 signatur, tj. 161 snímkù). Byla zahájena pøíprava

materiálù z období 2. svìtové války z fondù ŽNO Prostìjov a ŽNO Slaný k digitalizaci v roce 2016.

V roce 2015 bylo zkontrolováno a nafolióváno 8 kartonù spisového materiálu (cca 8 000 fol.)

d) Knihovna

Pracovníci knihovny pokraèovali v odborné katalogizaci knih, èasopisù a jednotlivých èlánkù èi statí.

Pøibylo 1696 záznamù a ke konci roku elektronický katalog knihovny ŽMP obsahoval 57 511 záznamù.

K nim bylo pøipojeno 69 818 údajù o jednotlivých knihovních jednotkách. V depozitáøi periodik v Pinkaso-

vì synagoze byly dále zpracovávány èasopisy, do katalogu byly vloženy záznamy 64 titulù i údaje o jed-

notlivých èíslech. Pro katalog knihovny bylo rovnìž zpracováno a do nìj zaøazeno 117 záznamù

veèerních poøadù Oddìlení pro vzdìlávání a kulturu.

Od 1. kvìtna 2015 zpracovává knihovna ŽMP svùj fond podle nových katalogizaèních pravidel RDA

(Resource Description and Access) závazných pro Èeskou republiku. Nejvýznamnìjší zmìnou oproti

dosud používaným katalogizaèním pravidlùm AACR2R (Anglo-American Cataloguing Rules) je celkový

pøístup k popisu zdrojù, a tím i zmìna struktury pravidel. Vedle výrazných zmìn v popisné katalogizaci

se mìní a rozšiøuje i použití autorizovaných selekèních údajù a také tvorba autorizovaných forem jmen.

Pracovníci knihovny se zúèastnili školení pravidel RDA, taktéž absolvovali e-learningový kurz „Kurz 1:

Tištené monografie 1 (RDA, MARC 21), Základní kurz katalogizace ve formátu MARC21“. Pro usnadnì-

ní práce byly vytvoøeny šablony pro zpracování jednotlivých druhù dokumentù. Dále byly provedeny

zmìny v personálních, korporativních a vìcných autoritách.

Knihovna spolupracuje s národním Kooperaèním systémem èlánkové bibliografie (báze ANL) a se Sou-

borným katalogem ÈR. V roce 2015 zaslala do báze ANL 166 záznamù èlánkù z periodika Roš chodeš

a do Souborného katalogu ÈR 1468 bibliografických záznamù knih a 59 záznamù periodik.

Archiv ŽMP
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Uskuteènila se též digitalizace kompletních øad periodik Hickls illustrierter Volkskalender für das

Jahr... z let 1902/1903 1938/1939 a Služba repatriantùm z roku 1945 a dokumenty byly zpøístupnìny

on-line. Tento projekt byl podpoøen z grantového programu VISK 7 Ministerstva kultury ÈR.

V historické èásti fondu probìhla mimoøádná revize po stìhování a také prùbìžná revize 326 knih zapsa-

ných do Centrální evidence sbírek. Ke konci roku 2015 èítala podsbírka „Knihy“ 2 902 tiskù. V prùbìhu

roku bylo do evidence zapsáno 348 svazkù. K záznamùm knih v elektronickém katalogu jsou postupnì

pøipojovány fotografie titulních listù. Ve spolupráci s fotooddìlením se zatím podaøilo zdokumentovat

více než 530 vzácných tiskù.

Péèe o sbírku vzácných tiskù pokraèovala prùbìžným restaurováním 6 exempláøù. Dvì knihy byly kom-

pletnì opraveny restaurátory papíru v ŽMP a 4 svazky byly zadány externím restaurátorùm i díky pøí-

spìvku Nadace Židovské obce v Praze. Kurátorka sbírky starých tiskù (S. Singerová) prùbìžnì

zajišťovala prohlídku stavu bohemikálních a moravikálních tiskù pro pøípadné budoucí restaurování.

V rámci prùbìžné katalogizace starých tiskù ve fondu knihovny se prùbìžnì katalogizovaly i vzácné tisky

a dohledávaly další pøípadné exempláøe pro zápis do Centrální evidence sbírek.

Pokraèovala spolupráce s Vyšší odbornou školou grafickou v Praze. Spolu s restaurátory papíru pracovní-

ci knihovny vybrali ménì vzácné staré tisky, které nebylo možné pro jejich fyzický stav zpøístupnit bada-

telùm. Studenti školy je pak pod odborným dohledem pedagogù restaurovali. Bìhem roku se tak

podaøilo opravit 6 svazkù.

e) Oddìlení pro dìjiny šoa

V rámci oddìlení bylo novì digitalizováno 7 archivních kartonù dokumentù a 6 fotografických alb.

Postupnì byly do on-line katalogu na internetové adrese http://collections.jewishmuseum.cz/ pøidávány

v rámci Oddìlení pro dìjiny šoa další sbírkové soubory. Probìhlo uspoøádání, revize a import dokumen-

tù z chystané sbírky Osobní pozùstalosti (celkem 32 archivních kartonù). K archivní sbírce Dokumenty

perzekuce a pøipravované sbírce Zmizelí sousedé byly pøiøazeny popisky v anglickém jazyce, pokraèoval

odborný popis snímkù ze sbírky fotografií oddìlení.

Prùbìžnì získávané materiály z rodinných archivù byly po digitalizaci a odborném zpracování fyzicky

zaøazeny do pøíslušných sbírek. Digitalizované dokumenty vèetnì zapùjèených byly naimportovány

a zpracovány v digitální databázi CollectiveAccess. V loòském roce byl proveden odborný popis u více

než 6000 položek (archivních materiálù a fotografií, údajù k osobám ad.) v rámci digitální databáze.

V roce 2015 pamìtníci nebo jejich pøíbuzní a pøátelé zapùjèili témìø 2 000 fólií dokumentù (archivní

i fotografické povahy), které byly naskenovány a novì zkatalogizovány do muzejní databáze dokumentù

CollectiveAcces. Jako dar bylo pøijato 649 fólií, které byly rovnìž digitalizovány a uloženy do digitální

databáze CollectiveAccess. Originály byly po zpracování zaøazeny do pøipravovaných sbírek Zmizelí

sousedé a Osobní pozùstalosti. V muzejní databázi byl proveden odborný popis a pøiøazeny popisky

v anglickém jazyce u cca 400 snímkù z celku Okupace ve sbírce fotografií šoa.

Oddìlení pro dìjiny šoa i nadále zpracovávalo rozsáhlé archivní soubory a prostøednictvím on-line

katalogu sbírek je na webové adrese http://collections.jewishmuseum.cz/ postupnì zpøístupòuje veøej-

nosti. Veøejný katalog sbírek se v roce 2015 doèkal nejen novì pøidaných pøedmìtù, ale také rozsáhlých

úprav, které uživatelùm pøinášejí atraktivnìjší vizuální zpracování, a zejména vylepšené funkce

a zvýšenou pøehlednost zveøejnìných informací.
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Vìda a výzkum

Vìdecké projekty a další odborná èinnost Židovského muzea v Praze usilují o prozkoumání dìjin

a kultury Židù v èeských zemích v širokém kontextu vývoje støední a východní Evropy. Vnímají èeské

a moravské židovské komunity jako souèást židovské transnacionální kultury a vìnují se vzájemnému

ovlivòování stejnì jako migraci mezi nimi. Výzkumné projekty podporují pluralitu pøístupù, napøíklad his-

torický výzkum, dìjiny umìní, etnologii a další. Sahají od zlepšování porozumìní rozsáhlým sbírkám

ŽMP pøes dokumentaci (napøíklad židovských høbitovù) po aktivní výzkum v archivech a dalších pamìťo-

vých institucích. Výsledky výzkumu muzeum zpøístupòuje také prostøednictvím expozic a doèasných

výstav a usiluje o jejich zaèlenìní do vzdìlávacích programù. Vìdeckou èinnost v Židovském muzeu ko-

ordinuje Mgr. Michal Frankl, PhD., jako vedoucí Odboru židovských studií a dìjin antisemitismu.

Výzkumná práce v roce 2015 zahrnovala interpretaci a další zpracování sbírek rùzného druhu poèínaje

sbírkovými pøedmìty pøes archivní fondy, fotoarchiv a knihovní fondy. Pro pochopení historie sbírek

a jejich významu, ale také pro navrácení pøedmìtù pùvodním vlastníkùm vèetnì ŽMP, je zásadní prove-

nienèní výzkum (zejména Odbor sbírek a Knihovna, ve smyslu archivní provenience také Archiv

a Oddìlení pro dìjiny šoa). Další významnou souèástí výzkumné práce je dokumentace biografických,

místopisných a dalších informací týkajících se historie a kultury židovských obcí v èeských zemích (viz

dále Oddìlení židovských dìjin a judaistiky a Archiv). Tento výzkum je základem jak pro publikaèní

èinnost pracovníkù muzea, tak i pro vìdecké práce vìdecké veøejnosti.

Pro vìdeckou práci v muzeu je klíèová spolupráce s dalšími výzkumnými organizacemi a projekty

v Èeské republice a v zahranièí. V roce 2015 ŽMP i nadále ve spolupráci s Ústavem pro soudobé dìjiny

Akademie vìd ÈR organizovalo semináøe k židovským dìjinám, které se vìtšinou konaly v prostorách

Oddìlení pro vzdìlávání a kulturu. Cílem tìchto odborných setkání otevøených veøejnosti je vytvoøit

prostor pro diskuzi o aktuálnì probíhajících výzkumných projektech k židovským dìjinám a dìjinám anti-

semitismu. Obì poøádající instituce tak chtìjí pøispìt k výmìnì informací a metodologických pøístupù

mezi èeskými a zahranièními badateli. Semináøe se konají jednou mìsíènì, po dobu trvání semestru na

Karlovì univerzitì. Pro úèely semináøe byl vytvoøen seznam e-mailových adres pøibližnì 200 odborníkù,

kteøí pravidelnì dostávají informace o semináøi a dalších odborných akcích. V roce 2015 se uskuteènilo

pìt semináøù, z nichž ètyøi byly prezentace výzkumných projektù významných zahranièních badatelù (z

USA, Nìmecka a Velké Británie).

Prvními dvìma svazky byla zahájena nová knižní øada Židé – dìjiny – pamìť, kterou ŽMP ve spolupráci

s Ústavem pro soudobé dìjiny AV ÈR vydává v Nakladatelství Lidové noviny. Kniha Michaela L. Millera

Moravští Židé v dobì emancipace je první zásadní studií spojující kulturní, sociální a politické dìjiny

Židù na Moravì v dobì od poèátku emancipace do druhé poloviny 19. století. Pøeklad anglického origi-

nálu umožnila podpora Rothschild Foundation Europe. Jako druhá vyšla kniha Michala Frankla a Milosla-

va Szabó Budování státu bez antisemitismu? Násilí, diskurz loajality a vznik Èeskoslovenska, jež

komparativnì pøibližuje èeský a slovenský antisemitismus na konci první svìtové války a v prvních oka-

mžicích meziváleèného Èeskoslovenska. Studie, jež je výstupem projektu P410/11/2146 podpoøeného

Grantovou agenturou ÈR, kromì jiného pøibližuje roli protižidovského násilí, analyzuje funkci antisemitis-

mu v dobì „budování“ národního státu. ŽMP a ÚSD prùbìžnì aktualizovaly internetové stránky

http://www.jewishhistory.cz jež zprostøedkovávají informace o vìdeckých projektech, konferencích,

workshopech, knižní øadì a semináøi k židovským dìjinám.
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Zásadní roli v publikaci výsledkù zkoumání èeských židovských dìjin a v komunikaci vìdecké komunity

plní impaktovaný vìdecký èasopis Judaica Bohemiae (viz Oddìlení židovských dìjin a judaistiky).

Ke strategii podpory výzkumu a zvýšení jeho kvality náleží zvyšování dostupnosti archivních fondù

a dalších sbírek, a to jak tìch spravovaných ŽMP, tak i tìch v dalších pamìťových institucích v Èeské re-

publice. Jako nejrozsáhlejší sbírková instituce zamìøená na židovské dìjiny v Èeské republice ŽMP hraje

centrální roli ve zpøístupòování metadat on-line a v publikaci digitálních reprezentací rùzných typù sbírek.

Za tímto cílem ŽMP pùsobí jak na národní úrovni, tak též svým podílem ve významných mezinárodních

projektech.

Velmi významná je úèast na projektu Evropská infrastruktura pro výzkum holocaustu (viz Oddìlení pro

dìjiny šoa), jímž se Židovské muzeum v Rámcovém programu 7 Evropské komise a následnì v Horizon-

tu 2020 zapojilo do nové sítì významných výzkumných institucí a archivù. ŽMP se zapojilo do projektu

Yerusha, v jehož rámci vzniká evropská databáze archivních fondù a sbírek týkajících se židovských dìjin

a kultury (viz Archiv).

Židovské muzeum v Praze pøedstavuje a systematicky rozšiøuje infrastrukturu pro vìdecký výzkum

a zpøístupòuje digitální zdroje on-line a ve studovnách. Usiluje také o aktivní práci s komunitami badatelù

a snaží se vyhovìt jejich výzkumným potøebám. Z toho dùvodu ve spolupráci s dalšími institucemi

vìnuje znaènou pozornost vytváøení digitálních zdrojù, jejich propojování a poøádání („digital curation“).

Jako centrální software pro správu a rozvoj digitálních dat (kromì knihovních dat) postupnì doplòuje

katalog sbírek založený na programu s otevøeným kódem CollectiveAccess. Veøejné rozhraní (http://col-

lections.jewishmuseum.cz/) jednotlivá oddìlení prùbìžnì doplòují o nová data. Od roku 2015 badatelé

mohou pracovat s novým veøejným uživatelským rozhraním, které bylo pøizpùsobeno také potøebám

novì publikovaných záznamù více než 40 000 sbírkových pøedmìtù a upraveno na základì požadavkù

uživatelù.

ŽMP zároveò své digitální zdroje publikuje i prostøednictvím dalších projektù, ať již informace o archiv-

ních fondech prostøednictvím projektù EHRI a Yerusha, èi novì – v pilotním projektu s daty dokumen-

taèního projektu k Židùm v Ostravì – v portálu Europeana, za pomoci projektu Judaica Europeana.

ŽMP (Michal Frankl) bylo spolupoøadatelem workshopu o digitálních humanitních vìdách (Digital Huma-

nities in Czech Republic), který 24. 9. 2015 poøádal projekt LINDAT/CLARIN (Matematicko-fyzikální

fakulta Univerzity Karlovy) pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tìlovýchovy. Magdalena

Sedlická a Jaroslava Vítámvásová zde prezentovaly projekty EHRI a Yerusha. Michal Frankl se také

podílel na práci pracovní skupiny pro sociální a humanitní vìdy, jež pøipravila aktualizaci èeské Cestovní

mapy velkých výzkumných infrastruktur pro období 2016–2022, již schválila Vláda ÈR.

Starý židovský høbitov
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a) Odbor sbírek

Kurátoøi se v roce 2015 vìnovali následující odborné a výzkumné èinnosti:

Kurátor sbírky kovù Jaroslav Kuntoš se zabýval doplòováním a upøesòováním katalogizaèních podkladù

ukazovátek na Tóru. Do konce roku 2015 bylo tímto zpùsobem zpracováno 405 pøedmìtù. Spoluautor-

sky se podílel na pøípravì èlánku Slovacika v podsbírce „Judaika“ Židovského muzea v Praze, který

vyšel ve sborníku Acta Judaica Slovaca 21(2015), a Acquisition Activity in the ‘Judaica‘ Sub-col-

lection Groups of the Jewish Museum in Prague, 1994–2014 (Judaica Bohemiae L-1, 2015). Dále

pøipravil podklady pro revitalizaci stálé expozice støíbra v Zimní modlitebnì Španìlské synagogy, v níž

jsou plánovány dílèí zmìny jak ve struktuøe, tak ve zpùsobu prezentace vystavených objektù.

Kurátorka sbírky vizuálního umìní Michaela Sidenberg se v roce 2015 v domácích i zahranièních archi-

vech vìnovala jak výzkumu spojenému se svìøenými sbírkovými fondy (èást výsledkù je prùbìžnì

využívána pøi øešení restituèních pøípadù, èást pak pøi tvorbì návrhù na nové stálé expozice muzea), tak

výzkumu spojenému s pøipravovanými speciálními projekty – zejména výstavou Troseèníky v Šanghaji:

Ghetto Hongkew oèima uprchlíkù a objektivem Arthura Rothsteina, kterou ŽMP uskuteèní v roce

2016. Autorsky se spolupodílela na pøípravì èlánku Acquisition Activity in the ‘Judaica‘

Sub-collection Groups of the Jewish Museum in Prague, 1994–2014 (Judaica Bohemiae, L-1, 2015)

Dále se soustøedila na øešení otázek spojených s dohledáváním a restitucemi pøedmìtù odcizených

z majetku FŽO a nelegálnì vyvezených do zahranièí (jedná se pøevážnì o rituální pøedmìty, jež prošly

evidencí a správou ŽMP a døíve byly v majetku èeských a moravských židovských obcí, které v pováleè-

ném období buï nebyly obnoveny, nebo pøestaly existovat v dùsledku emigraèních vln a odlivu židovské

populace z regionù). Úspìšným výsledkem její èinnosti v této oblasti je pøedevším restituce (28. kvìtna)

a následná repatriace pláštíku na Tóru zachyceného poèátkem roku 2015 v nabídce jeruzalémského

aukèního domu Kedem. V oblasti vizuálního umìní zmapovala soubor 22 pohøešovaných umìleckých

dìl, která byla ze Státního židovského muzea poèátkem 50. let 20. století na základì rozhodnutí tehdej-

ších nadøízených orgánù pøevedena do správy Národní kulturní komise (NKK), po jejíž likvidaci pøipadla

do správy dnešního Národního památkového ústavu (NPÚ).

Kurátorka sbírky rukopisù a nálezù z geniz na papíøe Lenka Ulièná se autorsky podílela na pøípravì èlánkù

Slovacika v podsbírce „Judaika“ Židovského muzea v Praze (Acta Judaica Slovaca 21 (2015)

a Acquisition Activity in the ‘Judaica‘ Sub-collection Groups of the Jewish Museum in Prague,

1994–2014 (Judaica Bohemiae, L-1, 2015). Dále se vìnovala problematice genizových nálezù: na

mezinárodním kurzu At the Source training and development programme: Methodology and

Practice: Developing Jewish Libraries and Archives v Jeruzalémì prezentovala projekt Not catalo-

gued paper genizot at the Jewish Museum in Prague, na nìjž navázala pøíprava projektu zpracovávají-

cího komplexnì nálezy z genizy v Rychnovì nad Knìžnou. V øíjnu 2015 se úèastnila Kurzu hebrejské

kodikologie a paleografie poøádaného Accademia Ambrosiana v Milánì. L. Ulièná také spolupracovala na

vytipování a vyhledání vhodného materiálu k chystané nové expozici ve Španìlské synagoze. Dále se

vìnovala problematice jazykù nápisu na sbírkových pøedmìtech a jejich evidenci v databázi Collective

Access.

Kurátorka sbírky textilu Dana Veselská se spoluautorsky podílela na pøípravì èlánku Slovacika v pod-

sbírce „Judaika“ Židovského muzea v Praze, který vyšel ve sborníku Acta Judaica Slovaca 21 (2015)

a èlánku Acquisition Activity in the ‘Judaica‘ Sub-collection Groups of the Jewish Museum in

Prague, 1994–2014 (Judaica Bohemiae, L-1, 2015). Spolupracovala též s Židovskou obcí Brno pøi

výbìrovém øízení na výrobu souboru textilií M. Podwala pro rekonstruovanou brnìnskou synagogu.

Rovnìž se podílela na vytipování a vyhledání vhodného materiálu k chystané nové stálé expozici ŽMP

ve Španìlské synagoze.
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Vedoucí Fotoarchivu Martin Jelínek pøipravil výstavu Osvìtimské album, kterou spolupoøádalo Židovské

muzeum v Praze s Galerií hlavního mìsta Prahy v Domì fotografie. O výstavì také informoval

v èasopise Judaica Bohemiae, L-2, v prosinci 2015 zprávou The Auschwitz Album Exhibition. Výstava

Osvìtimské album je velmi úspìšným projektem Fotoarchivu: v roce 2015 byla rovnìž zapùjèena do

Židovského muzea ve Stockholmu a na podzim 2015 zahájil M. Jelínek kurátorské práce na pøípravì

výstavy a souvisejících doprovodných aktivit v moskevském Lumiere Brothers Center for Photography.

Jako každý rok probìhla ve spolupráci s FF UK pøednáška v expozicích pro posluchaèe Ústavu pro dìjiny

umìní. Odborní pracovníci Odboru sbírek byli rovnìž zastoupeni na øadì konferencí, sympozií a diskuzí.

Michaela Sidenberg se zúèastnila mezinárodního semináøe Holocaust Art: An Essential Tool for the

Methodology of Constructing a Historical Narrative poøádaného EHRI a památníkem Yad Vashem

v Jeruzalémì ve dnech 9.–11. února 2015, kde pøednesla pøíspìvek Against Amnesia: The Jewish

Museum in Prague’s Visual Art Collection as a Memory Glyph. Lenka Ulièná v èervnu 2015 pøednesla

v OVK Brno pøednášku Jak pøispìli støedovìcí Židé k dìjinám èeského jazyka… Vedoucí úseku doku-

mentace a evidence sbírek Magda Veselská se s pøíspìvkem o dìjinách ŽMP zúèastnila konference

Muzea a 2. svìtová válka, kterou v øíjnu 2015 uspoøádalo Muzeum mìsta Ústí nad Labem. Pracovník

úseku Petr Broïák se zúèastnil odborné konference Mosty k ochranì kulturních památek v Národním

muzeu v Praze.

Koordinátorka restaurátorské dílny, Veronika Richtr Nauschová, pøipravila pøednášku Židovské textilie

související s obøadem kolem narození dítìte – obøízkové povijany na Tóru pro konferenci Textil

v muzeu v Technickém muzeu v Brnì.

Petra Ptáèníková z restaurátorské dílny textilu se 9.–10. èervna 2015 zúèastnila pøednášek na Pražském

hradì organizovaných skupinou Textil pøi Komisi konzervátorù a restaurátorù Asociace muzeí a galerií

(AMG). Zástupkynì restaurátorské dílny kovù Klára Èechlovská se 8.–10. záøí 2015 úèastnila celorepubli-

kové konference Komise konzervátorù a restaurátorù AMG v Plzni. Koordinátor restaurátorské dílny

papíru Ondøej Zatloukal se 11. listopadu 2015 zúèastnil workshopu Nové technologie digitalizace a re-

konstrukce znièených a poškozených kulturních statkù poøádaný Goethe Institutem v Praze. V restaurá-

torské dílnì textilu pod vedením koordinátorky dílny absolvovala praxi studentka VŠCHT, další studentka

téže školy zde vypomáhala v rámci dobrovolnického programu. V restaurátorské dílnì papíru absolvova-

la praxi pod vedením koordinátora dílny studentka VOŠG.

Obøadní síò
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b) Oddìlení pro dìjiny šoa

Oddìlení pro dìjiny šoa se podílí na výzkumných projektech a infrastrukturách z oblasti historie, archiv-

nictví a humanitních digitálních vìd. Projekt Evropská infrastruktura pro výzkum holocaustu – EHRI

(Michal Frankl, Wolfgang Schellenbacher a Magdalena Sedlická) má za cíl spojovat a zpøístupòovat infor-

mace o rozptýlených archivních materiálech o holocaustu: internetový portál EHRI ke konci roku 2015

nabízel informace již o 1 828 archivech v 51 zemích.

Na závìr projektu v bøeznu 2015 byly zveøejnìny dva prùvodce rozptýlenými archivními materiály. Tere-

zínský archivní prùvodce (Terezín Research Guide, https://portal.ehri-project.eu/guides/terezin) spojuje

v databázi detailní popisy dokumentù ze ètyø nejobsáhlejších archivních souborù pùvodních i pováleè-

ných materiálù týkajících se ghetta Terezín. Materiály jsou pøístupné také prostøednictvím interaktivní

mapy a propojeny autoritními záznamy z databáze obìtí holocaustu.

Prùvodce o „židovských radách“ („Jewish Councils‘ Research Guide“,

https://portal.ehri-project.eu/guides/jewishcouncil) spojuje informace o archivních fondech a sbírkách

týkajících se vedení židovských obcí a ghett, jež byla podøízena nacistùm a musela se z donucení podílet

na pronásledování židovských obyvatel. Archivní prùvodce pøibližuje historii a strukturu fondù „židov-

ských rad“ v Praze, Vídni a Budapešti. V roce 2015 se pracovnice ŽMP Magdalena Sedlická zapojila do

mezinárodního projektu Jewish Councils Archives in Europe, který doplòuje dosavadní aktivity EHRI

a má za cíl zpøístupnit digitalizované archivní prameny k takzvaným „židovským radám“ a jejich èinnosti

v období druhé svìtové války.

Michal Frankl vystoupil na závìreèné konferenci EHRI v Berlínì a projekt pøiblížil také na konferenci

Texte, Karten, Erschließungsmethoden. Neue Perspektiven auf frühe Holocaust- und Lagerliteratur

4.–5. 5. 2015 v Gießenu, kde vystoupil s pøíspìvkem o rané dokumentaci holocaustu a EHRI (Frühe ar-

chivalische Dokumentation des Holocausts und die European Holocaust Research Infrastructure).

Od kvìtna 2015 se ŽMP podílí na druhé fázi Evropské infrastruktury pro výzkum holocaustu podpoøené

Evropskou komisí v rámci programu Horizont 2020. ŽMP zde vede pracovní podprojekt New views on

digital archives, v jehož rámci Michal Frankl, Magdalena Sedlická a Wolfgang Schellenbacher pøipravují

zvláštní blog analyzující dokumenty z archivù holocaustu, edice dokumentù a další výstupy.

V rámci projektu Hranice pamìti podpoøeném Claims Conference ŽMP dokumentuje jména a osudy

Židù z pohranièí èeských zemí – jedné z posledních dosud nedostateènì probádaných skupin obìtí holo-

caustu z území souèasné Èeské republiky. Zjištìní informací o èlenech tìchto èasto poèetných a ekono-

micky významných komunit, které byly znièeny bezprostøednì po mnichovské dohodì, naráží na

nedostatek souhrnných pramenù – je nezbytné je pracnì rekonstruovat z podkladù získaných z mnoha

archivù v Èeské republice a v zahranièí.

30.–31. 3. 2015 uspoøádalo ŽMP v Národním archivu workshop Stopy židovských dìjin a holocaustu

v archivech Èeské republiky, na nìmž byly pøedstaveny tøi výše popsané archivní projekty: EHRI,

Yerusha a Hranice pamìti. Cílem workshopu bylo seznámit èeské archiváøe s mezinárodními archivními

projekty a infrastrukturami a v diskuzi je propojit s jejich partnery z významných zahranièních organizací.

Ve výzkumu hrálo významnou roli téma židovských uprchlíkù a historie uprchlické politiky. Michal Frankl

se od od záøí 2015 jako stipendista v Mandel Center for Advanced Holocaust Studies pøi US Holocaust

Memorial Museum ve Washingtonu, DC zabýval v rámci svého projektu Obèané zemì nikoho (Citizens

of the No Man‘s Land) vyhánìním Židù na hranicích støední Evropy v roce 1938 a souvislostí mezi politi-

kou vùèi židovským uprchlíkùm a promìnou pojetí obèanství ve støedovýchodní Evropì v druhé polovinì

https://portal.ehri-project.eu/guides/terezin
https://portal.ehri-project.eu/guides/jewishcouncil
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30. let 20. století. Svùj projekt prezentoval pøi nìkolika pøíležitostech: na CEFRES research forum (29.

4.), v US Holocaust Memorial Museum (16. 12.), pøi veøejné pøednášce na University of Michigan (3.

12.). Spolu s Kateøinou Královou z Fakulty sociálních vìd Univerzity Karlovy pøednesl pøíspìvek v poøadu

Global Refugees: The Case of Jews and Greeks in 20th-Century Czechoslovakia v Library of

Congress (Washington, DC, 14. 12.). V rámci projektu BeGrenzte Flucht (Michal Frankl a Wolfgang

Schellenbacher) vzniká on-line edice dokumentù o uprchlících z Rakouska do Èeskoslovenska po

„anšlusu“ Rakouska nacistickým Nìmeckem v roce 1938.

Michal Frankl vystoupil na konferenci Beyond Camps and Forced Labour, 7.–9. 1. 2015 v Londýnì, s pøí-

spìvkem Museum and Survivors’ Testimony: Representations of the Holocaust in Czech Museums

and Memorials. S koreferátem o protižidovských názorech èeských elit na konci první svìtové války se

úèastnil konference Radikalisierung des Antisemitismus während des Ersten Weltkrieges? Antisemitis-

che Akteure und jüdische Kriegserfahrungen im europäischen Vergleich poøádané Centrem pro výzkum

antisemitismu (Zentrum für Antisemitismusforschung) v Berlínì od 18. do 20. 3. 2015. Na plzeòském

sympoziu k problematice 19. století vìnovaném tématu loajality, 26. 28. 2. 2015, pøednesl pøíspìvek

Diskurs židovské (ne)loajality ve stínu 1. svìtové války.

Významnou souèást práce oddìlení tvoøila popularizace výsledkù vìdecké práce prostøednictvím výstav.

Téma uprchlíkù a migrantù ve 20. století a tragiku jejich osudu zvolili jako výstavní projekt kurátoøi

výstav – Orient v Èechách? Židovští uprchlíci za první svìtové války a Zmaøené nadìje. Pováleèné

Èeskoslovensko jako køižovatka židovských osudù – v Galerii Roberta Guttmanna, které vznikly ve

spolupráci s Oddìlením pro dìjiny šoa. Výpovìdi z vybraných rozhovorù ze sbírky Rozhovory s pamìt-

níky doplòovaly unikátní fotografickou výstavu Osvìtimské album, kterou ŽMP poøádalo ve spolupráci

s Galerií hlavního mìsta Prahy. Vyprávìní pamìtníkù použili Pavla Hermína Neuner a Michal Frankl pøi

vytvoøení on-line výstavy Za hrdiny považuji rodièe, která vznikla k poctì sira Nicholase Wintona

v èervenci 2015 (http://collections.jewishmuseum.cz/index.php/simpleGallery/Show/display-

Set/set_id/128).

Jana Šplíchalová je èlenkou mezinárodního kolektivu autorù scénáøe putovní výstavy Der Vernichtun-

gsort Maly Trostenez/Vyhlazovací komplex Malý Trostinec, která bude veøejnosti pøedstavena

koncem roku 2016 v Minsku, Berlínì a postupnì i v dalších mìstech.

Rok 2015 byl ve znamení intenzivní práce k pøipomenutí osudu transportù z Brna a terezínského ghetta,

které skonèily na území okupovaného Bìloruska. Dlouholetá spolupráce s nadací Internationales

Bildungs- und Begegnugswerk (IBB Dortmund a IBB „Johannes Rau“ Minsk) vedla díky iniciativì Minis-

terstva zahranièních vìcí ÈR v souèinnosti s Magistrátem mìsta Brna a Židovské obce Brno k položení

pamìtní stély v prostorách znièeného židovského høbitova na území bývalého ghetta v Minsku. Jana

Šplíchalová vyhotovila pro MZV ÈR text a fotodokumentaci pøipravované publikace Tragický osud Židù

deportovaných z èeských zemí v Bìlorusku 1941–1944.

Oddìlení pro dìjiny šoa se pøipojilo k øadì akcí, které doprovázely 70. výroèí konce druhé svìtové války;

Jana Šplíchalová pøednesla pøíspìvek na téma Osvobození oèima terezínských vìzòù na konferenci,

kterou poøádala 27. 4. 2015 Èeskoslovenská obec legionáøská.

Pro orálnì historickou sbírku Rozhovory s pamìtníky, kterou vede Pavla Hermína Neuner, se v roce

2015 podaøilo nahrát 75 rozhovorù s pamìtníky pøevážnì z Èeské republiky, ale i z USA a Izraele.

V souèasné dobì má orálnì historická sbírka ŽMP 1 389 rozhovorù. Cílem je metodou orální historie

mapovat život Židù na našem území; nahrávání je zamìøeno na získávání vícegeneraèních výpovìdí

v rámci jedné rodiny. Dùležitou souèástí nahrávání rozhovorù s pamìtníky zùstává obohacování sbírky

o fotografie a dokumenty z rodinných archivù jednotlivých narátorù. Katalogizováním sebraného
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materiálu se nabízí možnost pøipojovat ke jménùm obìtí v databázi Institutu Terezínské iniciativy foto-

grafie a pøíbìhy rodinných pøíslušníkù pøeživších pamìtníkù. ŽMP tak pøispívá k tomu, aby ani osudy

rodin pamìtníkù nebyly zapomenuty.

Svìdectví pamìtníkù tvoøilo pramenný základ èlánku kurátorky sbírky Pavly Hermíny Neuner s názvem

Borùvkovo sanatorium, který otiskly v bøeznovém èísle Obecní noviny Židovské obce v Praze.

V roce 2015 Oddìlní pro dìjiny šoa zaèalo spolupracovat s Robertem B. Friedem z New Yorku, který se

rozhodl podporovat aktivity muzea v oblasti orální historie v rámci sdíleného projektu From Generation

To… Interview Project, o kterém detailnìji informuje èíslo 4/2015 Zpravodaje ŽMP (http://c.jewishmu-

seum.cz/files/newsletter/ZpravodajZMP4-2015.pdf).

I v roce 2015 Oddìlení pro dìjiny šoa pøipravilo podkladové materiály pro øadu publicistických zámìrù

a filmových dokumentù. Osud Fredyho Hirsche zaujal Dirka Kämpera, autora knihy Fredy Hirsch und

die Kinder des Holocaust. Die Geschichte eines vergessenen Helden aus Deutschland, ale také

Helgu Cramer ve filmovém dokumentu Fredy Hirsch 1936–1944 a izraelského režiséra Rubiho Gata ve

snímku Dear Fredy. Pro zastupitelské úøady ÈR a Izraele v Bangkoku pracovnice Oddìlení pro dìjiny šoa

pøipravily pøi pøíležitosti premiéry dìtské opery Brundibár výbìr dìtských básní s doprovodným textem.

Oddìlení pro dìjiny šoa vypracovalo øadu podkladù, které slouží pøi pátrání Èeského èerveného køíže

a jako dùkazní materiál pro vydání osvìdèení Odboru pro veterány Ministerstva obrany. Souèástí bìžné

agendy oddìlení bylo zodpovídání dotazù ohlednì osudu obìtí šoa – více než 700 badatelských žádostí –

ať již písemnì nebo pøi osobních konzultacích. Formou rešerší byla pro badatelské a publikaèní úèely

zpracována napøíklad témata: Fredy Hirsch, rodinný tábor Osvìtim – Bøezinka, Vyhlazovací støediska

v Belžecu, Sobiboru a Malém Trostinci, Tranzitní ghetta na území Generálního gouvernementu, Filmo-

vání v ghettu Terezín, pøedstavení dìtské opery Brundibár.

c) Oddìlení židovských dìjin a judaistiky

Vedoucí oddìlení Iveta Cermanová za asistence A. Putíka redakènì pøipravila dvì èísla impaktovaného

vìdeckého èasopisu Judaica Bohemiae L (2015), 1, 2 a zahájila redakèní práce na èísle 1 roèníku LI

(2016). Probìhla dvì zasedání redakèní rady èasopisu.

Prioritou èinnosti oddìlení bylo dokonèení pøípravy nové expozice v Maiselovì synagoze Židé v èeských

zemích, 10.–18. století, jež byla slavnostnì otevøena 30. èervna 2015. I. Cermanová a A. Putík finalizo-

vali veškeré podklady pro novou expozici. Zrevidovali hlavní a vedlejší texty vèetnì jejich pøekladù do

angliètiny, dokonèili popisky, zrevidovali jejich anglický pøeklad a provedli korekturu grafického zpraco-

vání všech expozièních textù. Dále byly dokonèeny veškeré obsahové podklady pro multimediální

databázi významných židovských obcí v èeských zemích a historických plánù židovských sídlišť z let

1727/1728, pro prezentaci oslavného židovského prùvodu z roku 1741 a prezentaci vybraných starých

hebrejských rukopisù a tiskù. Byly vytvoøeny obsahové podklady pro audio stojany expozice. Ve spolu-

práci s Odborem rozvoje a vztahù s veøejností ŽMP byly zajištìny obrazové podklady pro všechny AV

prvky a též byla zajištìna repropráva ke všem exponátùm. A. Putík a I. Cermanová rovnìž provedli kom-

pletní revizi zpracování jednotlivých AV prvkù expozice zhotovitelskými firmami a vykonali autorský

dohled pøi instalaci expozice.

A. Putík (za spolupráce I. Cermanové a D. Polakovièe) vytvoøil k expozici novou publikaci Dìjiny Židù

v èeských zemích v 10.–18. století. I. Cermanová sepsala zprávu Jews in the Bohemian Lands,

10th–18th Century. The Jewish Museum in Prague’s New Permanent Exhibition in the Maisel

Synagogue pro Judaica Bohemiae 50 (2015), 2 a ve spolupráci s H. Fetterlem èlánek o nové expozici

pro èasopis Architekt 4/5, 2015.
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Pracovníci oddìlení se dále vìnovali dlouhodobým výzkumným úkolùm vèetnì výzkumu v archivech

a vìdeckých knihovnách. Výsledky prezentovali ve vìdeckých pracích a využili je rovnìž pro doplnìní

interních databází. D. Polakoviè a A. Putík ve spolupráci s L. Petrusovou dokonèili publikaci Židovský

høbitov v Brandýse nad Labem, která bude publikována v roce 2016 elektronicky ve formátu pdf. I. Cer-

manová a D. Polakoviè pøispìli texty Abraham Trebitsch z Mikulova a jeho rodina, Støedovìký hebrej-

ský vìzeòský nápis ve Vysokém Mýtì a Bibliografie Jiøiny Šedinové do sborníku k jubileu

J. Šedinové (Acta Universitatis Carolinae, Philosophica et Historica). D. Polakoviè sepsal pøíspìvek

A Bibliography of Jiøí Fiedler pro Judaica Bohemiae 50 (2015), 1, dokonèil èlánek Poslední vùle

tachovského cadika pro Sborník Èeského lesa v Tachovì 34 (2015) spolupodílel se na publikaci

Kenaanské glosy ve støedovìkých hebrejských rukopisech s vazbou na èeské zemì (Praha:

Academia 2015). P. Kocman vytvoøil studii Die kurze Geschichte der jüdischen Gemeinde in Auspitz

(Hustopeèe), 1621–1651 pro Judaica Bohemiae 50 (2015), 2, dokonèil Pøíspìvek ke správnímu

vývoji židovských obcí na Moravì do roku 1945 pro sborník Židé a Morava 22 (2015) a ve spolupráci

s H. Teufelem publikoval èlánek Vztah šlechty a židù na Moravì v raném novovìku (in: Šlechticùv

žid – žid šlechticem: židovské elity a židovská šlechta v novovìku a moderní dobì, Ostrava 2015).

A. Putík provádìl genealogický výzkum pražských židovských rodin a do genealogické databáze vložil

dalších 180 osob. Celkem tak databáze obsahuje 14 280 osob ze zamyšlených pøibližnì 20 000. D. Pola-

koviè pokraèoval v dokumentaci židovských høbitovù v Praze a v pìti venkovských obcích. P. Kocman

spolupracoval archivními rešeršemi s Muzeem a galerií Bøeclav na pøípravì podkladù pro novou

expozici. P. Kocman dále spolupracoval na projektu nadace The Rothschild Foundation (Hanadiv) Europe

Yerusha: Archival traces of Jewish history in the Czech Republic.

Po tragickém úmrtí autora Encyklopedie židovských obcí Èech, Moravy a Slezska Jiøího Fiedlera byla

pozastavena distribuce dosud nezpracovaných hesel encyklopedie a distribuují se pouze hotová hesla.

D. Polakoviè se podílel na tøídìní a soupisu písemné pozùstalosti J. Fiedlera pro ŽMP.

Kromì bìžné komunikace s odbornou i laickou veøejností a odpovìdí na badatelské dotazy vyhotovil P.

Kocman dva recenzní posudky na odbornou studii a diplomovou práci a byl konzultantem jedné magis-

terské práce. P. Kocman a D. Polakoviè pøednesli 8 odborných a popularizaèních pøednášek na rùzných

místech Èeské republiky.

d) Archiv

Odborná èinnost archiváøù se nadále soustøedila pøedevším na výzkum dìjin Židù v okupovaném pohra-

nièí a na dìjiny židovské komunity v èeských zemích po roce 1945. V rámci dokonèení grantového

projektu podporovaného Grantovou agenturou ÈR (P410/10/2399) publikovala V. Hamáèková ve spolu-

práci s M. Lhotovou ze Severoèeského muzea v Liberci v Judaica Bohemiae (L-1, 2015) druhou èást

studie Die Liquidation der jüdischen Organisationen in den annektierten Grenzgebieten im Lichte der

Materialien des Stiko Reichenberg. M. Hanková publikovala ve sborníku Women and the Holocaust:

New Perspectives and Challenges, Warsaw 2015 (vyd. Instytut Badañ Literackich PAN Wydawnictvo)

pod titulem „November Winds Destroyed My Happiness.“ Gender, Ethnicity and Geographical Dis-

placement during and after the Shoah pøíspìvek, který pøednesla na konferenci ve Varšavì. (Konferen-

ce Women and Holocaust in Central Europe: New Perspectives and Challenges se konala ve dnech

17.–19. listopadu 2011). V roce 2015 dále pokraèovala ve studiu a sestavování podrobného pøehledu

materiálu k židovské problematice v jednotlivých fondech Archivu bezpeènostních složek (studium

fondù Z a 319). Ve spolupráci s Oddìlením pro dìjiny šoa zajistila 8 rozhovorù s pamìtníky bìhem dvou

pracovních cest do USA. Zároveò projednala pøevzetí archivních materiálù, které doplní rodinnou pozùs-

talost Sachs-Koretz a pozùstalost H. Feigla (další korespondence H. Feigla s O. Kokoschkou).
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Muzejní archiv pokraèoval i v roce 2015 ve spolupráci s muzei a archivy v pohranièních oblastech v orga-

nizování semináøù k novodobým dìjinám Židù v Èechách. V roce 2015 vydalo ŽMP sborník Židé

v Èechách 5, v nìmž byly publikovány referáty pøednesené v øíjnu 2014 na semináøi v Teplicích.

V roce 2015 se dále rozvíjela spolupráce na dvouletém projektu Yerusha, podporovaném nadací The

Rothschild Foundation (Hanadiv) Europe. ŽMP se ve spolupráci se státními oblastními a státními okres-

ními archivy Èech a Moravy podílí na vytváøení databáze archivních fondù a sbírek, které obsahují

prameny k židovským dìjinám v Sudetech v letech 1848–1938 a k tématu židovských politických obcí

na Moravì. Databáze poskytne èeským i zahranièním badatelùm pøehledné informace o uložení a cha-

rakteru pramenù k uvedené tematice. V rámci projektu budou anglicky zpøístupnìny i informace o všech

fondech v archivu ŽMP, které do projektu tematicky spadají. V roce 2015 byly zpracovány popisy k 75

fondùm archivu ŽMP. V rámci spolupráce na projektu byl bøeznu 2015 v Národním archivu uspoøádán

workshop Stopy židovských dìjin a holocaustu v archivech Èeské republiky Po ukonèení úpravy

metadat v systému CollectiveAccess, která bude probíhat do konce roku 2016, se pøedpokládá zpøístup-

nìní databáze veøejnosti na webových stránkách muzea.

Ve spolupráci s Oddìlením židovských dìjin a judaistiky se též archiv podílel na dokumentaci židovských

høbitovù a zhodnocení získaného epigrafického materiálu. V roce 2015 se L. Petrusová dále vìnovala do-

kumentaci høbitova v Habrech. Ve sborníku ze semináøe Židé v Èechách 5 uveøejnila text svého pøí-

spìvku Židovský høbitov v Teplicích. Na Starém židovském høbitovì v Praze byl vykonáván odborný

dohled nad rekonstrukcemi a restaurátorskými pracemi (V. Hamáèková).

Pracovnice archivu se zúèastnily dvou konferencí informujících o souèasných trendech v archivnictví,

pøedevším o otázkách spojených s digitalizací, které poøádal Národní archiv (Ztráty a nálezy aneb

Pøíklady dobré a špatné praxe tvorby Národního archivního dìdictví nejen pohledem archiváøù; Archivy,

knihovny a muzea v digitálním svìtì). Dvì pracovnice absolvovaly školení k nové verzi programu PEvA,

organizované Odborem archivní správy a spisové služby MV ve spolupráci s Institutem pro veøejnou

správu.

Muzejní archiv zaznamenal v roce 2015 celkem 156 badatelských návštìv (studovalo zde 86 badatelù,

ke studiu bylo pøedloženo 1093 evidenèních jednotek). Zájem badatelù se jako v minulých letech sou-

støedil na rodopis, dìjiny jednotlivých židovských obcí a dokumentaci nemovitých památek (høbitovy,

synagogy). Pracovnice archivu zpracovaly 17 rešerší a poskytly na 120 konzultací a odpovìdí na

písemné dotazy. Pro výstavy, publikaèní úèely a badatelské potøeby bylo zpracováno 25 skenù. Z archiv-

ních fondù ŽMP byly zapùjèeny materiály na soubornou výstavu architekta, typografa, scénografa

a pedagoga Zdeòka Rossmanna (1905–1984), kterou poøádala Moravská galerie v Brnì. Pro dokumen-

tární cyklus o sportovcích, kteøí se za druhé svìtové války zapojili do boje proti nacismu nebo byli

nacisty perzekvováni (cyklus pod názvem Sportovci hrdinové natáèela ÈT Sport), byly pøipraveny mate-

riály k èásti vìnované maratonci Oskaru Hekšovi. Tento díl souèasnì zachycoval historii ŽSK Hagibor.

e) Knihovna

Muzejní knihovna mìla v roce 2015 celkem 532 registrovaných ètenáøù. V knihovnì a multimediálním

centru se uskuteènilo 912 badatelských návštìv, další odborné dotazy byly vyøizovány písemnì. Bìhem

roku bylo z fondu knihovny vypùjèeno 2 634 dokumentù, z toho 1 325 absenènì. Knihovna nabídla

stejnì jako v minulých letech i výpùjèky meziknihovní výpùjèní službou. Jiným knihovnám bylo zapùjèe-

no 70 dokumentù, pro zamìstnance muzea bylo vyøízeno 32 výpùjèek èi kopií èlánkù a statí.

V roce 2015 byla dokonèena fyzická prohlídka („s knihou v ruce“) knižního fondu za úèelem zjištìní pù-

vodních vlastníkù knih. Celkem bylo v roce 2015 prohlédnuto 2 076 knih; do databáze bylo zadáno 794

záznamù. Za celou dobu projektu od roku 2001 bylo takto zkontrolováno 99 258 svazkù a zadáno 48 977
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jednotlivých vlastnických záznamù. Dokonèeno bylo i provìøování možného uložení knih Salomona Huga

Liebena v knihovnì podle pùvodního soupisu z tzv. Nìmeckého katalogu a následné fyzické ovìøování

ve fondu u shodujících se titulù. Po skonèení prohlídky pøibylo k pùvodnímu seznamu 355 knih (vyhleda-

ných podle vlastnického záznamu v knize) dalších 34 knih.

Zamìstnanci knihovny (M. Bušek, S. Singerová) se podíleli na vytvoøení nové expozice v Maiselovì

synagoze. Knihovní dokumenty jsou zde zastoupeny jak formou faksimilií, tak reprodukcemi jednotlivých

stran. Také maketa klasicistní knihovny v expozici vychází ze skuteèných tiskù.

Knihovna Židovského muzea v Praze je od roku 2012 zapojena do projektu „Kooperativní tvorba a využí-

vání souborù národních autorit“. Autoritou je ovìøená a smìrodatná, standardizovaná podoba jména

personálního nebo korporativního autora, geografického jména, názvu dokumentu nebo výrazu vìcného

selekèního jazyka. Projekt koordinuje a odbornì garantuje Oddìlení národních jmenných autorit Národní

knihovny ÈR. Knihovna ŽMP jako lokální supervizor pøispívá do databáze národních autorit jak novými

záznamy, tak se podílí na opravì stávajících autorit. V roce 2015 M. Kotyzová zpracovala 57 nových

autorit. V listopadu 2015 se knihovna ŽMP pøímo pøipojila k databázi národních autorit, což vede k denní

aktualizaci hesel. V souèasné dobì lze v on-line katalogu najít u personálních a korporativních autorù

pøímý odkaz na jejich národní autoritu (autoritní záznam).

Multimediální centrum knihovny v administrativní budovì muzea i nadále zpøístupòuje zájemcùm nejen

odborné a muzejní databáze (databáze obìtí šoa, databáze sbírkových pøedmìtù, katalog knihovny,

katalog sbírek), ale též Archiv vizuální historie USC Shoah Foundation obsahující nahrávky rozhovorù

s lidmi, kteøí pøežili šoa nebo k tomuto období mohli podat svìdectví. Je zde také možno zhlédnout ze

záznamu veèerní poøady Oddìlení pro vzdìlávání a kulturu, pokud se podaøilo zajistit souhlas pøednášejí-

cího. Pro badatele je pøístupná pøíruèní knihovna a návštìvníci zde zároveò mohou zakoupit publikace

vydávané muzeem.

f) Zastoupení v domácích a zahranièních organizacích

ŽMP mìlo své zástupce na pravidelném výroèním zasedání Asociace evropských židovských muzeí,

které se konalo v Jeruzalémì (M. Veselská), i na zasedáních Asociace muzeí a galerií ÈR (D. Veselská).

Kurátorka umìleckých sbírek M. Sidenberg zastupuje ŽMP ve správní radì Evropského institutu odkazu

šoa, o. p. s. M. Veselská je èlenkou pracovní skupiny Judaica pøi Evropském institutu odkazu šoa, o. p.

s. Knihovna ŽMP je èlenem knihovnických organizací SKIP (Svaz knihovníkù a informaèních pracovníkù

ÈR) a SDRUK (Sdružení knihoven ÈR). ŽMP je dále Z. Pavlovskou a J. Šplíchalovou zastoupeno v èeské

Multimediální centrum
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delegaci International Holocaust Remembrance Alliance – IHRA (døíve Task Force for International Coo-

peration on Holocaust Education, Remembrance and Research – ITF). M. Frankl i nadále zastupoval

ŽMP v Pražském centru židovských studií pøi Filozofické fakultì Univerzity Karlovy a v Evropské infra-

struktuøe pro výzkum holocaustu – EHRI), øeditel ŽMP L. Pavlát jako døíve pùsobil jako èlen redakèní

rady Nakladatelství Academia, P. Kocman byl nadále èinný ve Spoleènosti pro dìjiny židù v Èeské

republice.
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V návaznosti na dramaturgický plán nových expozic muzea byla dokonèena pøíprava nové expozice Židé

v èeských zemích, 10.–18. století v Maiselovì synagoze.

Dne 19. bøezna 2015 byla kolaudací úspìšnì zakonèena rekonstrukce budovy synagogy a úprava jejího

bezprostøedního okolí. V dubnu až èervnu 2015 následovala instalace expozice, jejíž pøípravy probíhaly

od roku 2011. Prostøednictvím moderních zpùsobù prezentace seznamuje návštìvníka s nejvýznamnìj-

šími fenomény, jež byly charakteristické pro židovský život v èeských zemích ve støedovìku a raném

novovìku. Dùležitou informaèní souèástí expozice, jež citlivì podporuje vypovídací hodnotu vystavených

169 originálù, faksimilií a kopií dokumentù, jsou multimédia. Mezi nimi na velké projekèní ploše poutá

hlavní pozornost nìkolikaminutový 2D prùlet ulicemi pražského Židovského Mìsta v jeho pøedasanaèní

podobì podle Langweilova modelu Prahy. Dotykové obrazovky s bohatým obrazovým materiálem

umožòují návštìvníkovi vyhledávat v databázích významných židovských obcí, židovských osobností,

„prolistovat“ cenné rukopisy a tisky èi podrobnì prozkoumat unikátní historický obrazový záznam oslav-

ného židovského prùvodu z roku 1741. Na rozdíl od uspoøádání pøedchozí expozice zùstal støed

synagogy volný, pøipravený pro promìnu v hledištì. Vzniklo tak multifunkèní auditorium pro veèerní

programy komornìjšího charakteru (hudba, èetba, divadlo jednoho herce, projekce, diskuze). Ambicí

nového kulturního prostoru je pøitáhnout pøedevším èeského diváka. Kompletní rekonstrukce budovy

významnì zkvalitnila parametry vnitøního prostøedí, a tím i péèi o zde deponovaný sbírkový fond.

Kurátory nové expozice jsou PhDr. Iveta Cermanová, Ph.D., a PhDr. Alexandr Putík, autorem architekto-

nického øešení expozice i rekonstrukce synagogy je Ing. arch. Hynek Fetterle, vyšším dodavatelem

stavby firma KONSIT a.s., vitríny a instalaèní prvky dodala firma Lotech design s.r.o., grafické práce za-

jistili Jan Jiskra, Vladimír Vašek a firma Signpek s.r.o. Obsahy audiovizuálních prvkù v expozici vznikly ve

spolupráci s Fakultou elektrotechniky ÈVUT a firmami Deep Vision a Lunchmeat.

Správní rada ŽMP na svém jednání 21. 10. 2015 vzala na vìdomí informaci øeditele L. Pavláta o dalším

postupu transformace a jejích finanèních aspektech. Oproti pùvodnì uvažované, nákladné promìnì

Španìlské synagogy byly èasovì pøedsunuty ménì nákladné zmìny v Pinkasovì synagoze. Práce na

libretu a další èinnosti smìøující k nìkterým zmìnám v tomto Památníku obìtí šoa z Èech a Moravy

a jeho bezprostøedním okolí byly již v roce 2015 zahájeny. Se zapoèetím vlastních prací v objektu se

poèítá v èervnu 2017 a otevøením po úpravách na pøelomu let 2017 a 2018. Projekt nové expozice ve

Španìlské synagoze pak poèítá se zapoèetím prací v objektu v únoru 2018 a jeho otevøením do èervna

2019. Novým doplòujícím projektem plánovaným již na rok 2016 je rekonstrukce sálù Oddìlení pro

vzdìlávání a kulturu v Maiselovì ulici 15, aby byly reprezentativnìjší, a tedy lépe využitelné pro kulturní

programy.

Jedním ze zámìrù transformace muzea je též aktivnìji zapojit do své èinnosti veøejnost. V tom sehrává

významnou úlohu Spoleènost pøátel Židovského muzea v Praze, na jejíž èinnosti se podílejí aktivisté

zaøazení do stále rozšiøujícího se dobrovolnického programu, zahájeného v roce 2011. V roce 2015 se do

nìj zapojilo 45 osob, vìtšinou studentù, kteøí nejèastìji pomáhali pøi poøádání kulturních akcí a v Památ-

níku èeských a moravských obìtí šoa v Pinkasovì synagoze. Mimo to pomáhali v jednotlivých muzej-

ních oddìleních napøíklad skenováním, pøepisováním rozhovorù s pamìtníky, archivací dokumentù èi

zpracování videozáznamù.
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V roce 2015 se uskuteènila 2 øádná zasedání a 8 mimoøádných jednání Sbírkotvorné komise ŽMP za

úèasti externích spolupracovníkù. Nejvíce pøírùstkù v roce 2015 pocházelo z vlastního výzkumu muzea

(zpracování geníz, konkrétnì Spálené Poøíèí) – 11 evidenèních èísel, která však zahrnovala celkem

70 pøedmìtù. Druhou významnou skupinu tvoøily dary, které vìnovali jednotlivci ze zahranièí i tuzemska –

31 evidenèních èísel zahrnuje 52 pøedmìtù. Nìkteré z darù reflektovaly rozšíøení sbìrného programu

muzea na pováleèné období; mezi tyto akvizice patøí napø. cestovní kufr JUDr. Lva Broda nebo uniforma

Františka Mahlera (Franka Marlowa). Další, menší skupinu pøírùstkù pøedstavovaly pøedmìty z depozi-

táøe, u nichž bylo zjištìno nesprávné evidenèní èíslo (celkem 5 nových evidenèních èísel). Zakoupeno

bylo 38 pøedmìtù evidovaných pod 35 evidenèními èísly. K zvláštì cenným nákupùm roku 2015 patøí

soubor synagogálních textilií pocházejících pravdìpodobnì z genízy v Kasejovicích nebo portrét Kamily

Voglové-Lüftschitzové od Alfréda Justitze. V neposlední øadì lze mezi akvizicemi zmínit i pøedmìt

pocházející pùvodnì ze sbírek ŽMP, který se díky pracovníkùm ŽMP podaøilo identifikovat v katalogu

43. aukce izraelského aukèního domu Kedem (Objects: Judaica & Israeliana položka 52) a posléze, po

úspìšném jednání s dosavadním držitelem, prostøednictvím Velvyslanectví ÈR v Izraeli repatriovat zpìt.

Jedná se o pláštík na Tóru moravské provenience z poèátku 20. století, který ze sbírek muzea zmizel

v druhé polovinì 50. let minulého století. ŽMP také v roce 2015 vyhovìlo jedné restituèní žádosti ze

sbírky vizuálního umìní.

Knihovna ŽMP byla v roce 2015 obohacena o 1 146 svazkù. Velká èást byla získána dary èi výmìnou.

Díky nabídce dìdicù Jiøího Fiedlera, bývalého pracovníka muzea a významného odborníka na židovské

památky v Èechách a na Moravì, bylo možno doplnit fond z jeho bohaté knihovny. Dalším z význam-

ných darù byl soubor knih Huga Saluse z pozùstalosti M. Salus. Dárcem byl J. Moore z Miltonu v Mas-

sachusetts USA.
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ŽMP stejnì jako v minulých letech nabízelo prostøednictvím svého Oddìlení pro vzdìlávání a kulturu

(OVK) èetné poøady, programy a projekty.

Poboèka oddìlení v Praze pøipravila 10 typù tematických pøednášek a spolu s nimi 16 rùzných výtvarnì

nebo dramaticky pojatých interaktivních dílen. Programy se týkaly nejrùznìjších aspektù života Židù –

tradic a zvykù, biblických dìjin èi dìjin Židù v Èechách a na Moravì. Velká pozornost byla tradiènì

vìnována výukovým programùm s tematikou antisemitismu a šoa.

Muzejní Oddìlení pro vzdìlávání a kulturu získalo v roce 2015 v rámci “Celomìstských programù

podpory vzdìlávání na území hl. m. Prahy pro rok 2015“ grant na podporu žákù a pedagogù uèòovského

školství v otázkách prevence spoleèensky nebezpeèných jevù. Cílem tohoto projektu bylo úèinnì

pùsobit v oblasti prevence extremismu, rasismu a antisemitismu. ŽMP ve svém projektu pøibližovalo

žákùm židovskou menšinu a její kulturu jako významnou souèást evropské, a tedy i èeské kultury,

pomáhalo nahlédnout, s jakými pøedsudky se historicky setkávala a jaká aktuální témata ji v souèasnosti

provázejí. V první fázi projektu byla pro žáky pøipravena komentovaná prohlídka pražského Židovského

Mìsta, v následné fázi se zúèastnili nìkterého z muzejních vzdìlávacích programù zamìøených proti xe-

nofobii, rasismu a antisemitismu. Souèástí projektu byl i semináø pro uèitele pøihlášených škol. Celkem

se projektu zúèastnilo témìø 800 žákù a 70 pedagogù uèòovského školství.

Všech vzdìlávacích programù v pražské poboèce Oddìlení pro vzdìlávání a kulturu se zúèastnilo 8 014

domácích žákù a studentù. Kromì nich byly nìkteré programy a semináøe pøipraveny i pro zahranièní

studenty. V roce 2015 se v pražské poboèce oddìlení zúèastnilo 508 návštìvníkù z Nìmecka, USA,

Velké Británie, Hongkongu a Izraele.

Zaèátkem školního roku 2015/2016 se muzeum prostøednictvím Oddìlení pro vzdìlávání a kulturu již

pošesté pøipojilo k Projektu Krokus, který poøádá irská organizace Holocaust Education Trust Ireland

a každoroènì se do nìj zapojují školy po celém svìtì. Úèastníci obdrželi od organizátorù prostøednic-

tvím ŽMP cibulky žlutých krokusù, které žáci a studenti na podzim zasadili jako pøipomínku jednoho

a pùl milionu židovských dìtí zavraždìných bìhem šoa. Za pomoci ŽMP se projektu zúèastnilo v Èeské

republice více než 77 škol a rovnìž nìkolik mateøských školek.

Na rùzných projektech oddìlení spolupracovalo s dalšími institucemi, napø. s Národním institutem dìtí

a mládeže na literárnì-historické soutìži Daniel èi s organizací Freiwillige Terezín, která pravidelnì orga-

nizuje besedy s pamìtníky.

Velká pozornost byla vìnována programùm pro pedagogy. V Praze se v roce 2015 pod názvem Orient

v Èechách? konaly tøi semináøe o uprchlících podpoøené nadací Heinrich Böll Stiftung. Každého z nich

se zúèastnilo více než 40 uèitelù, kteøí si vyslechli pøíspìvky o židovských uprchlících v èeských zemích

ve 20. století, ale i o èeských židovských uprchlících v Dánsku a ve Švýcarsku. Souèástí semináøù byla

také komentovaná prohlídka stejnojmenné výstavy v Galerii Roberta Guttmanna a pøedstavení vzdìláva-

cích materiálù muzea týkajících se uprchlíkù. Druhá èást semináøe vedená odborníky na dané téma byla

vìnována aktuální uprchlické krizi. Uèitelé se pøitom mohli setkat se samotnými uprchlíky, napøíklad

z Bìloruska nebo ze Sýrie. Ohlasy úèastníkù byly výhradnì kladné.
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Za úèasti 60 uèitelù probìhly také ètyøi dvoudenní semináøe Židé – dìjiny a kultura. Významným part-

nerem pøi dalším vzdìlávání pedagogických pracovníkù je již nìkolik let Památník Terezín, s nímž ŽMP

v roce 2015 poøádalo dva tøídenní semináøe pro 100 uèitelù na téma Jak uèit o holocaustu. Další jedno-

denní semináø za úèasti 20 osob byl pøipraven pro studenty spolupracující s Regionálním muzeem

v Kolínì. V lednu 2015 se za úèasti 50 pedagogù také uskuteènil tøetí výjezdní semináø v Kutné Hoøe a

v Èeském Brodì ve spolupráci s památníkem Yad Vashem, USC Shoah Foundation a Památníkem

Terezín.

Vzdìlávací aktivity poboèky Oddìlení pro vzdìlávání a kulturu v Brnì byly též výsledkem spolupráce

s dalšími institucemi. Osvìdèila se pøedevším dlouhodobá spolupráce s Muzeem romské kultury pøi

výuce vzdìlávacího programu Šoa, porajmos, holocaust, který se uskuteèòoval v prostorách Muzea

romské kultury. Celkem 7 programù zde navštívilo 188 žákù a studentù. Pokraèovaly výjezdy s pamìtní-

ky holocaustu do moravských škol. Pouze se dvìma z nich se podaøilo uskuteènit 25 besed pro 2 048

žákù a studentù od základních škol po vysoké i zájemce z øad veøejnosti. V Brnì rovnìž probìhly jarní

a podzimní cykly semináøù pro uèitele nazvané Židé – dìjiny a kultura, kterých se v 8 pøednáškových

blocích zúèastnilo 119 uèitelù základních a støedních škol i programových pracovníkù jiných muzeí a ob-

lastních knihoven.

Muzejní Oddìlení pro vzdìlávání a kulturu v Brnì zajišťovalo též komentované prohlídky po místním ži-

dovském høbitovì. Uskuteènilo se jich 13 pro 338 žákù a studentù. Døíve zajišťované komentované pro-

hlídky brnìnské synagogy se v roce 2015 kvùli rekonstrukci této budovy neuskuteènily.

Nabídku brnìnských výukových programù opìtovnì doplòovalo divadelní pøedstavení Divadla Kufr

nazvané Židovka aneb Žonglování se životem, které vzniklo pod záštitou oddìlení v Brnì již v roce

2007. Toto divadelní pøedstavení, na nìž vždy navázala beseda s pamìtníkem, se v roce 2015 uskuteè-

nilo ètyøikrát, celkem pro 98 žákù a studentù. Pro rozšíøení nabídky pokraèovala spolupráce s brnìnským

Pinkasova synagoga
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divadlem Líšeò, které do svého repertoáru zaøadilo autorskou hru Hygiena krve inspirovanou svìdectví-

mi a vzpomínkami pøeživších a dobovými dokumenty. Pøedstavení byla uvádìna pøednáškou lektorky

muzea zamìøenou na problematiku šoa. Po pøedstavení následovala beseda s pamìtníkem. V roce 2015

se uskuteènilo 14 tìchto komponovaných programù pro 1180 žákù a studentù v celé Èeské republice

i na Slovensku.

Brnìnské Oddìlení pro vzdìlávání a kulturu pokraèovalo roce 2015 ve dvou variantách v rozšíøené

nabídce celodenního vzdìlávacího programu Po stopách brnìnské židovské komunity. Nadále nabízelo

komentovanou prohlídku centrem mìsta zamìøenou na meziváleènou architekturu židovských tvùrcù,

její objednavatele a stavitele, košer stravování a návštìvu židovského høbitova s výkladem lektorky.

Druhá varianta kladla dùraz na židovské tradice a zvyky, prohlídka centra mìsta byla nahrazena worksho-

pem Badatel. V jeho rámci se žáci dozvìdìli o židovských svátcích, tradicích a zvycích. Obì varianty

nabízely také možnost košer obìda v jídelnì Židovské obce Brno. Této programové nabídky vhodné pro

doplnìní výuky i jako školní výlet pro mimobrnìnské školy využilo v jarních a podzimních termínech 7

škol se 143 žáky a studenty.

K 70. výroèí ukonèení 2. svìtové války byl pro základní a støední školy pøipraven nový workshop Konec

dobrý, všechno dobré?, v nìmž se žáci a studenti na základì archivních dokumentù, fotografií a vzpo-

mínek seznamovali s osudy pìti židovských pøeživších za války i po ní. Souèástí programu bylo i promít-

nutí dokumentu Olgy Sommerové Hoøký návrat z pekla. Této nabídky využily 4 školy s 83 studenty.

Kromì výše zmínìných aktivit se stálých vzdìlávacích programù zahrnujících šest interaktivních

programù a pìt pøednášek zúèastnilo v Brnì 830 žákù a studentù základních a støedních škol.

V roce 2015 pokraèoval již patnáctým rokem vzdìlávací projekt ŽMP Zmizelí sousedé, urèený žákùm zá-

kladních a støedních škol. Tento unikátní projekt mapuje osudy obìtí šoa pøímo v místì bydlištì úèastní-

kù projektu. Pražská poboèka Oddìlení pro vzdìlávání a kulturu na tomto projektu, stejnì jako

v pøedchozích letech, spolupracovala s obèanským sdružením Zapomenutí. Projekt probíhá ve tøech

fázích – pøípravné (pracovní listy apod.), realizaèní (semináøe na školách) a závìreèné (navazující aktivity).

Ve všech fázích pracovníci muzea se školami komunikují a navíc podporují i samostatné školní projekty,

pokud o to školy projeví zájem. Komplexní vzdìlávací program obsahuje výstavu sestavenou z výsledkù

badatelské práce jednotlivých škol a je doplnìn dalšími materiály (napø. metodikou zpracovanou na

webu www.zmizeli-sousede.cz).

Projekt Zmizelí sousedé byl ve školách i nadále pøedstavován formou studentského prùvodcovského

semináøe, kdy menší skupina proškolených studentù, vybavená doprovodnými texty k jednotlivým

panelùm a pracovními listy, provádìla své spolužáky výstavou. Projektu se v roce 2015 zúèastnilo 23

škol (pøibližnì 5 000–6 000 žákù jako návštìvníkù výstavy, která bývá umístìna na chodbách), a pøibližnì

900 aktivních prùvodcù výstavy.

Kromì toho vzniklo 12 panelù nových výstav v ZŠ Slaný a ZŠ Trmice, které prezentují svùj konkrétní

školní projekt v okolních institucích. K tìmto výstavám zde vznikl nový vzdìlávací materiál (animovaný

film Klíè života ZŠ Trmice), webová stránka a doprovodný text.

S projektem Zmizelí sousedé se bylo možno seznámit také v zahranièí. Nìmecká verze výstavy byla ke

zhlédnutí V Drážïanech na Židovské obci, anglická verze na New Yorku na akademii v Bellport (Bellport

Academic Center, NY). Na Slovensku se bylo možno s projektem formou výstavy seznámit ve spoluprá-

ci se sdružením CityNet Kremnica v jeho sídle Kremnici.
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a) Veèerní poøady v Oddìlení pro vzdìlávání a kulturu

Kulturní poøady pro veøejnost pøipravovaly v roce 2015 jak pražská, tak brnìnská poboèka.

V roce 2015 uspoøádala pražská poboèka Oddìlení pro vzdìlávání a kulturu (OVK) 83 veèerních

programù pro 2 420 návštìvníkù. Významnou zmìnou v jejich produkci bylo otevøení Maiselovy

synagogy v èervnu 2015. Kulturní poøady pro veøejnost zde probíhaly od záøí a zájemci mìli možnost

navštívit nìkolik koncertù klasické hudby dotýkající se židovské tematiky, úèastnit se diskuzí, nebo se

zaposlouchat do literárních textù v podání pøedních èeských hercù. V prostorách auditoria OVK se

nadále konaly zejména pøednášky a projekce.

Bìhem diskuzí se návštìvníci OVK setkali napøíklad s rabíny Davidem Peterem a Karolem Efraimem

Sidonem, katolickým knìzem Markem Orko Váchou, spisovatelkou Irenou Douskovou, nìmeckým lite-

rárním historikem prof. Hansem Dieterem Zimmermannem nebo maïarskou dokumentaristkou Eszter

Hajdú.

Od záøí do prosince probìhlo v Maiselovì synagoze šest koncertù, na nichž vystoupily soubory Collegi-

um musicum Brno se zpìvaèkou Ivanou Troupovou, kytarové duo Siempre nuevo, Pražské dechové

trio, Anèerlovo kvarteto, Kvarteto Hanse Krásy a Gran Duetto Concertante.

Z filmových pøedstavení zvlášť zaujal dokumentární film A uprostøed zemì byl oheò rakouského filmaøe

a spisovatele B. Hetzenauera vìnovaný psycholožce Vìøe Kohnové.

Uskuteènilo se též šest prezentací knih s tematikou vztahující se k judaismu, antisemitismu a šoa spoje-

ných s diskuzemi s autory èi odborníky na danou problematiku. Byla mezi nimi napøíklad kniha Princ se

žlutou hvìzdou, aneb podivuhodný život a putování Petra Ginze, kterou uvedl její autor František

Tichý, nebo kniha Padre a rebe, kterou pøedstavil její autor Martin Flosman spoleènì s P. Brodem.

Celoroèní projekt pøedstavoval semináø k moderním židovským dìjinám spolupoøádaný Ústavem soudo-

bých dìjin AV ÈR. Své výzkumy pøedstavili pøední èeští i zahranièní odborníci jako David Rechter (Ox-

fordská univerzita), Tatjana Tönsmeyer (Bergishe Universität Wuppertal) nebo Jindøich Toman

(Michiganská univerzita).

Nadále pokraèoval cyklus Naše 20. století, v jehož prùbìhu se veøejnosti pøedstavili židovští i nežidovští

pamìtníci, s nimiž rozmlouvali pedagog a lektor Petr Sokol a novináø, dokumentarista a spisovatel Adam

Drda.

V prostorách oddìlení se rovnìž uskuteènilo pìt výstav uvedených vernisážemi: TLV24 – výstava foto-

grafií Pavlíny Schultz; Pamìť, vzpomínání, pøipomínání… – výstava prací úèastníkù XVI. roèníku

výtvarné soutìže památníku Terezín; Mazl tov – výstava fotografií Jindøicha Buxbauma, která zachycuje

dvì ortodoxní židovské svatby v Kyjevì; Jiøí Winter Neprakta: známý a neznámý – výstava ménì

slavných dìl Jiøího Neprakty s židovskou tematikou; Zmizelá židovská stopa – výstava fotografií Libora

Cabáka zachycující zmizelé a dochované židovské památky v Èechách, na Moravì a ve Slezsku.
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I v roce 2015 se velké oblibì tìšily poøady pro rodièe s dìtmi, které se konaly každou druhou nedìli

v mìsíci a zúèastnilo se jich 108 osob.

Brnìnská poboèka Oddìlení pro vzdìlávání a kulturu nabídla veøejnosti v podveèerních hodinách 59

poøadù, které navštívilo 1 454 návštìvníkù. Pokraèoval volný cyklus pøednášek Mgr. Jana Špaèka

z Ústavu hudební vìdy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity o významných židovských skladatelích

nazvaný Slavní židovští hudebníci a skladatelé. Øadu posluchaèù si našel cyklus Ètení sluší každému,

ve kterém herci a hereèky brnìnských divadel èetli ze svých oblíbených knih židovských autorù. Nechy-

bìly prezentace knih – Arnošta Goldflama O nepotøebných vìcech a lidech, Jana Kovanice Mír

v Izraeli a Jaroslava Balvína Deník z kibucu. Byl promítnut èesko-slovensko-izraelský film režisérky

Nataši Dudinski Gizi i dokumentární film Roberta O. Curryho Tanec s Tórou (Dancing with Torah)

o tom, jak se svitek Tóry z hoøovické synagogy dostal do Muzea holocaustu v Dallasu. Film uvedl infor-

macemi o historii a souèasnosti synagogy v Hoøovicích architekt Jaroslav Klenovský. Velkému zájmu se

tìšily i besedy – nejvìtší ohlas zaznamenala ta s dramatikem, pøekladatelem a režisérem Antonínem

Pøidalem. Pøízeò návštìvníkù provázela hudební vzpomínka ke Dni památky obìtí holocaustu a pøedchá-

zení zloèinùm proti lidskosti v podání Dìtského sboru Brno pod vedením Valerie Maťašové, kdy zaznìly

èásti z cyklu Kvìtovaný kùò Karla Reinera na slova Norberta Frýda. Zájem návštìvníkù provázel též

program Když k nám barvy promlouvají, který formou arteterapeutických metod k výstavì dìtských

kreseb Pamìť, vzpomínání, pøipomínání vedla mikulovská výtvarnice Sylva Chludilová. Mnoho zájemcù

se sešlo ke komentované vycházce Pamìť v ulicích, která se vìnovala nejen architektuøe, ale také

pøíbìhùm židovských rodin bydlících v meziváleèném období v samotném støedu Brna.

Ve spolupráci s Židovskou obcí Brno se v záøí 2015 uskuteènily Dny židovské kultury v Brnì, které byly

zahájeny vernisáží výstavy obrazù Jednoduše – jedna duše brnìnské výtvarnice Evy Zahradníkové.

Program dále nabídl dílnu pro rodièe s dìtmi vìnovanou nábožensky tradièní židovské domácnosti, dvì

komentované prohlídky brnìnského židovského høbitova, pøedstavení knihy Mír v Izraeli spisovatele

a publicisty Jana Kovanice, koncert dua Graž a Isabely Oravové s názvem Šalom chaverim a pøednášky

nazvané Plav v jidiš a Jak to chodí na Jarošce aneb Placzek, Feder a ti druzí... První byla vìnována

pøedstavení literárního mìsíèníku Plav a jeho dvojèíslu, které bylo cele vìnováno jazyku jidiš, druhá

pøedstavila historii Židovské obce Brno, založení židovské knihovny vèetnì Kulturního a vzdìlávacího

centra rabína Federa a také práci brnìnské poboèky ŽMP. Tyto programy navštívilo 210 návštìvníkù.

Pro rodièe s dìtmi byl nadále pøipraven nedìlní cyklus vìnovaný významným židovským svátkùm. Doplnily

jej dílny nazvané Šalom, vítejte u nás, bìhem nichž se dìti seznámily s nìkterými židovskými zvyklostmi.

Diskuze v Maiselovì synagoze
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V roce 2015 byl ve spolupráci s Kulturním a vzdìlávacím støediskem Brna-støed Kávéeska zahájen

cyklus programù Žili a žijí tu s námi. Ten si kladl za cíl nabídnout témata odkrývající židovskou pøítom-

nost v dìjinách i v souèasnosti. Celkem tak bylo uspoøádáno 6 programù, které navštívilo 296 zájemcù.

V prostorách kulturního zaøízení Brna-støed se souèasnì pro více než stovku mladých lidí uskuteènilo

pøedstavení divadla Líšeò Hygiena krve, na které navázalo vyprávìní pamìtnice holocaustu Eriky

Bezdíèkové.

b) Koncerty a další kulturní akce ve Španìlské synagoze

Ve Španìlské synagoze ŽMP uspoøádalo nebo se podílelo na realizaci øady koncertù a dalších kulturních

akcí.

Pøi pøíležitosti Mezinárodního dne památky obìtí holocaustu a pøedcházení zloèinùm proti lidskosti uspo-

øádalo 27. ledna 2015 ve spolupráci s Židovskou obcí v Praze a Nadaèním fondem obìtí holocaustu již

tradièní slavnostní koncert. V podání smyècového kvarteta M. Nostitz Quartet zaznìly skladby Josepha

Haydna, Zikmunda Schula, Josefa Suka a Ernesta Blocha.

Dne 27. dubna se ve Španìlské synagoze konal Koncert dìtí vìnovaný 70. výroèí konce 2. svìtové

války v rámci hudebního festivalu MAŽIF 4, na kterém zaznìly skladby Jaromíra Fogela, G. F. Handela,

J. Køtitele Vaòhala, J. Iberta. E. Hradeckého, A. Vivaldiho, N. Paganiniho a dalších.

Pøi pøíležitosti 70. výroèí osvobození Terezína a konce 2. svìtové války ŽMP a Terezín Music Foundation

spoleènì uspoøádaly 29. èervna koncert Liberation, na kterém vystoupil pìvecký sbor Boston Children´s

Chorus se sbormistrem Anthony Trecek-Kingem a violistou Markem Ludwigem. Byly jednak pøedstave-

ny skladby autorù, kteøí zahynuli v koncentraèním táboøe Terezín, jednak nové skladby na téma svobody

skladatelù z Izraele, Irska a USA.

Dne 7. listopadu probìhl koncert poøádaný Velvyslanectvím Maïarska v Praze s podporou ŽMP, na

kterém vystoupila maïarská klezmerová kapela Budapest Klezmer Band. Akce byla zároveò vernisáží

výstavy Architecture of Synagoges in Central Europe.

Ve dnech 12.–13. øíjna 2015 patøila Španìlská synagoga již posedmé cyklu Cinegoga, unikátní syntéze

nìmého filmu a živé hudby. Smyslem cyklu je uvádìt dnes již málo známá historická díla svìtové kine-

matografie a jejich prostøednictvím pøinášet nové pohledy na židovskou kulturu a tvùrce tzv.

post-emancipaèního období. Cinegoga 2015 s podtitulem Poetická avantgarda: mezi Waltem Whitma-

nem a Robertem Desnosem pøedstavila 5 krátkometrážních snímkù z produkce židovských umìlcù,

Cinegoga
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kteøí vedle fotografie experimentovali také s filmem. Uvedeny byly snímky Paula Stranda a Charlese

Sheelera Manhatta (1921), Ralpha Steinera H2O (1929) a Zákony mechaniky (1930) a Mana Raye

Emak bakia (1926) a L’étoile de mer (1928). Novou hudbu k filmùm složilo pìt mladých skladatelek

a skladatelù – Eliška Cílková, Šimon Voseèek, Jan Ryant Døízal, Jacek Sotomski a Martin Klusák. Skladby

nastudoval a uvedl Orchestr BERG pod vedením svého umìleckého šéfa a dirigenta Petera Vrábela.

Projekt se uskuteènil s podporou Hlavního mìsta Prahy.

Ve Španìlské synagoze dále i v roce 2015 probíhaly pravidelné koncerty poøádané agenturou BM ART.

Celkem se jich uskuteènilo 233.

Kytarista Lubomír Brabec dokonèil v roce 2015 ètrnáctý abonentní cyklus koncertù klasické hudby

nazvaný Lubomír Brabec uvádí Pražské hudební veèery ve Španìlské synagoze.

Dalšími komerèními koncerty poøádanými v roce 2015 byl 11. èervna koncert houslového virtuosa Pavla

Šporcla a dále 17. srpna koncert pìveckého sboru Wiener Jüdischer Chor pod vedením Romana Grin-

berga s názvem Ose Shalom.

Ve Španìlské synagoze se též 4. listopadu uskuteènil již osmý roèník koncertního projektu Svìtlo poro-

zumìní konzervativní židovské kongregace Bejt Praha a kostela Svatého ducha za úèasti Èeské televize.

Celkem se v roce 2015 uskuteènilo ve Španìlské synagoze 246 koncertù.
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Publikaèní èinnost

V roce 2015 ŽMP vydalo sedm publikací, odborný periodický sborník a øadu tiskovin propagujících akce

a aktivity muzea.

Novou stálou expozici v Maiselovì synagoze otevøenou 30. èervna 2015 doprovází publikace Dìjiny

Židù v èeských zemích, 10.–18. století z pera historika Alexandra Putíka. Publikaci doprovází 135 kva-

litních vyobrazení exponátù, které lze vidìt ve stálé expozici v Maiselovì synagoze. Publikace byla

vydána èesky a anglicky v nákladu 2000 kusù v každé z jazykových mutací.

Sborník Židé v Èechách 5 obsahuje pøíspìvky ze semináøe, který uspoøádalo v øíjnu 2014 Židovské

muzeum v Praze ve spolupráci s Regionálním muzeem v Teplicích. Šlo o již páté setkání archiváøù, his-

torikù a pracovníkù regionálních muzeí, kteøí se zabývají dìjinami Židù v Èechách se zamìøením na no-

vodobou problematiku a historii pohranièních oblastí. Úèastníci semináøe vìnovali tentokrát pozornost

pøedevším rozboru pramenù, které umožòují vysledovat osud Židù z pohranièí po obsazení tìchto území

nacistickým Nìmeckem. Publikace byla vydána èesky v nákladu 400 kusù.

K výstavì Zmaøené nadìje. Pováleèné Èeskoslovensko jako køižovatka židovských osudù byla

vydána skládaèka s textem autora libreta výstavy Martina Šmoka v nákladu 1 000 kusù v èeské a 3 000

kusù v anglické verzi.

K výstavì Ztracené obrazy: Eugeen van Mieghem a židovští emigranti do Nového svìta byla vydána

skládaèka s textem autora libreta Arno Paøíka v nákladu 1 000 kusù v èeské a 2 000 kusù v anglické verzi.

Jako každý rok vyšel odborný èasopis Judaica Bohemiae. Ten se specializuje na vydávání odborných

studií k dìjinám a kultuøe Židù v èeských zemích, respektive širším støedoevropském prostoru (území

nìkdejší habsburské monarchie). Èasopis vychází od roku 1965 a jeho publikaèním jazykem je angliètina

a nìmèina. Judaica Bohemiae byla již v roce 2008 zaøazena na Seznam recenzovaných neimpaktova-

ných periodik vydávaných v ÈR a do prestižní vìdecké databáze Web of Science (citaèní rejstøík Arts &

Humanities Citation Index). Od roku 2009 je èasopis zaøazen do bibliografické a citaèní databáze spoleè-

nosti Elsevier, Scopus a od roku 2011 do databáze ERIH PLUS (The European Reference Index for the

Humanities and the Social Sciences). Na obsahu èasopisu se pravidelnì podílejí vedle èeských i zahra-

nièní pøispìvatelé.

Od roku 2009 je èasopis vydáván opìt dvakrát roènì (v letech 1994–2008 byla publikace roèenkou).

Èervnové èíslo 50 (2015), 1 zahajuje studie Zdeòky Stokláskové, jež líèí životní osudy a akademickou

kariéru historika a archiváøe židovského pùvodu Bertolda Bretholze. Následuje závìreèná èást studie

Markéty Lhotové a Vlastimily Hamáèkové, jež se podrobnì zabývá zpùsobem likvidace židovských orga-

nizací na území zabraného èeského pohranièí bìhem druhé svìtové války. Rubrika Zprávy pøináší ohléd-

nutí za životem a dílem tragicky zesnulého Jiøího Fiedlera z pera Arno Paøíka, kterou doprovází

bibliografie J. Fiedlera sestavená Danielem Polakovièem. Prosincové èíslo Judaica Bohemiae 50

(2015), 2 obsahuje studii Daniela Soukupa a Lukáše Reitingera, jež se podrobnì zabývá krumlovským

obrazovým kodexem Liber depictus z poloviny 14. století. Podrobným rozborem scén kodexu, ve

kterých vystupují Židé a Židovky, zásadnì pøispívá k výzkumu odìvních zvyklostí židovské komunity ve

støedovìkém Aškenázu. Následuje pøíspìvek Pavla Kocmana, jenž na základì studia doposud nezná-

mého archivního materiálu pøináší zcela nové poznatky k dìjinám židovské obce v Hustopeèích v letech
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1621–1651. Studie Andrey Jelínkové v rubrice Documents se zabývá poèátky brnìnské hebrejské

tiskárny a její produkcí v letech 1754–1760. Rubrika Zprávy informuje o vzniku nové stálé expozice ŽMP

Židé v èeských zemích, 10.–18. století v Maiselovì synagoze (I. Cermanová) a o výstavì Osvìtimské

album, kterou uspoøádalo Židovské muzeum ve spolupráci s Galerií hl. m. Prahy v kvìtnu – záøí 2015

(M. Jelínek).

Pro 7. roèník projektu Cinegoga byl pøipraven tištìný programový pøehled v èesko-anglické verzi

v nákladu 250 kusù a DL leták v nákladu 4 000 kusù.

V roce 2015 byly vydány reedice pøekladu publikace Motýla jsem tu nevidìl v angliètinì pod názvem

I have not seen a butterfly around here v nákladu 500 kusù.

Z reedic byly dále s novou obálkou vydány tøi cizojazyèné verze publikace Židovská Praha z pera Arno

Paøíka, prùvodce po historii pražské židovské obce a Židovského Mìsta s více než stem barevných foto-

grafií pražských synagog, židovských høbitovù a dalších památek (Jewish Prague v nákladu 500 kusù,

Prague Juive v nákladu 500 kusù a Das Jüdische Prag v nákladu 500 kusù).

V èeské i anglické verzi pokraèovalo též vydávání ètvrtletního elektronického Zpravodaje / Newsletteru

i tištìného dvoumìsíèního programového pøehledu muzea, obsahujícího základní informace o památ-

kách ve správì muzea, jeho stálých expozicích a aktuálnì pøipravovaných výstavách, koncertech, pro-

gramech pro rodièe a dìti, komentovaných prohlídkách, pøednáškách a diskuzních veèerech.

Prùbìžnì, podle aktuální potøeby, byly také doplòovány letáèky ke vstupenkám ve své souèasné šestija-

zyèné podobì.
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Spolupráce s institucemi

a) Zápùjèky

ŽMP jako dosud i v roce 2015 spolupracovalo s mnoha domácími a zahranièními politickými, administra-

tivními, kulturními, akademickými a vzdìlávacími institucemi. V rùzných oblastech èinnosti se jednalo

o 189 tuzemských a 109 zahranièních subjektù.

V roce 2015 se v souvislosti s již existujícím systémem, spoèívajícím ve vytipování a rozlišování jedno-

roèních a dvouletých smluvních vztahù, podaøilo tento systém rozšíøit a v pøípadì dlouhodobých vypùjèi-

telù s nìkolikaletou úzkou spoluprací vytipovat vypùjèitele, s nimiž byly uzavøeny smlouvy o výpùjèce

s tøíletou platností. Daný postup znamená èasovou úsporu, neboť prodloužení každého smluvního

vztahu je vázáno podmínkou pøedchozí fyzické kontroly a vyhodnocení fyzického stavu pøedmìtù ze

strany pracovníkù ŽMP. Stabilnì se tato èinnost dotýká výpùjèek 9 domácích židovských obcí

a 13 dalších kulturních subjektù, pøièemž více než 90 % z nich je mimopražských. V zahranièí ŽMP dlou-

hodobì participuje výpùjèkou ve tøech dlouhodobých expozicích.

ŽMP se svými výpùjèkami podílelo též na krátkodobých výstavách poøádaných v Èeské republice jinými

organizacemi. Z tematicky nejbližších se jednalo o širší spolupráci v rámci výstavního projektu Židovské

tradice a zvyky na Mladoboleslavsku, který se vìnoval mimo jiné pøipomenutí prvního židovského

muzea v èeských zemích – muzea mladoboleslavské židovské obce. Tradiènì nejvíce výpùjèek bylo ze

souboru vizuálního umìní a umìlecká díla ze sbírek muzea se objevila v rámci úspìšných projektù:

Oskar Kokoschka a Praha (Národní galerie v Praze), 150 let pražské paroplavby (Národní technické

muzeum) èi Mnichov – záøící metropole umìní (Západoèeská galerie v Plzni).

Z krátkodobých výpùjèek do zahranièí patøily k nejzajímavìjším projektùm výstavy: 1945 – Defeat. Li-

beration. New Beginning v Deutsches Historisches Museum v Berlínì nebo Bildstrategien der Jahre

zwischen den Kriegen. Kunst in Österreich 1918–1938 ve Vorarlberg Museum v Bregenz. Pokraèo-

vala také dlouhodobá výpùjèka originálù dìtských kreseb z Terezína pro United States Holocaust

Memorial Museum ve Washingtonu, stejnì jako prezentace liturgických pøedmìtù ve stálých expozicích

Memorial Scrolls Trust v Londýnì nebo Židovského muzea v Berlínì. Mimo výstavu kopií dìtských

kreseb Pøíbìh dìtí. Dìtské kresby z Terezína 1943–1944, která byla mimo standardní výstavní úèel

(napø. Buenos Aires, South Wales) využita také v rámci širších studijních projektù (Indiana State Univer-

sity, Sewanee), spolupracovalo ŽMP formou poskytnutí 16 kopií kreseb Markéty Zimmerové také na

výstavì We are still here ve Freibergu.

S cílem prohloubit a koordinovat vzájemné aktivity a spolupráci uzavøelo ŽMP se svým britským protìj-

škem Memorial Scrolls Trust, který peèuje o sbírku svitkù Tóry a povijanù na Tóru odprodaných v roce

1964 z komunistického Èeskoslovenska, memorandum o spolupráci.

ŽMP poskytlo v roce 2015 celkem 134 povolení k užití materiálù ŽMP pro knižní, èasopisecké, propa-

gaèní a studijní úèely stejnì jako k fotografování a natáèení v objektech ŽMP.
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b) Neziskový sektor, informace a konzultace, média

Podstatná byla i spolupráce s institucemi a neziskovými organizacemi v oblasti vzdìlávání a kultury, zmi-

òovaná samostatnì na pøíslušném místì této zprávy.

Odborní pracovníci ŽMP dále osobnì èi písemnì poskytovali informace a konzultace nezbytné pro

èinnost dalších institucí, odborníkù rùzných oborù, obnovu památkových objektù a pøípravu expozic na

rùzných místech Èeské republiky.

Øeditel muzea Leo Pavlát tak jako v minulých letech zpracovával odborná vyjádøení pro uèebnice, usilu-

jící o udìlení doporuèující doložky MŠMT, a v médiích (mimo jiné úèast v Hydeparku ÈT24 dne 13. 1.

2015, komentáø pro ÈT24 ke Dni památky obìtí holocaustu 27. 1. 2015, interview v DVTV 28. 1. 2015,

rozhovory pro Deník – 25. 4. 2015, Svobodné fórum – 2. 3. 2015) i pro interní potøebu FŽO se vyjadøo-

val na téma judaismu, židovských dìjin, antisemitismu a blízkovýchodního konfliktu.

c) Úèast na dalších projektech

ŽMP se v roce 2015 zúèastnilo nìkolika akcí poøádaných ve spolupráci s jinými institucemi.

Veèerní program pražského Kina Svìtozor patøil 20. ledna 2015 premiéøe dokumentárního filmu Gisi,

mapujícího pøíbìh výjimeèné ženy, která uvìøila, že podaøí-li se jí shromáždit dostatek finanèních pros-

tøedkù, dokáže zastavit holocaust. Premiéru zorganizovalo Židovské muzeum v Praze ve spolupráci

s Velvyslanectvím Státu Izrael v Èeské republice a Židovskou obcí v Praze pøi pøíležitosti 70. výroèí osvo-

bození vyhlazovacího tábora Osvìtim-Birkenau.

Již tradiènì se muzeum zamìøilo na veøejnou pøipomínku šoa. Ke Dni památky obìtí holocaustu a pøed-

cházení zloèinùm proti lidskosti pøipravilo 27. ledna 2015 slavnostní koncert ve Španìlské synagoze (viz

kapitola 11 b).

V bøeznu 2015 uplynulo 71 let od vyvraždìní vìzòù terezínského rodinného tábora v plynových

komorách tábora v Auschwitz-Birkenau. ŽMP ve spolupráci s dalšími partnery pøipravilo na 8. bøezna pøi-

pomínkový program. Jádro bøeznové pøipomínky tvoøila ranní tryzna v Památníku èeských a morav-

ských obìtí šoa v Pinkasovì synagoze, kterou ve spolupráci s ŽMP organizovala Terezínská iniciativa.

V tento den byla Pinkasova synagoga zdarma otevøena veøejnosti a odborní pracovníci muzea bìhem

komentovaných prohlídek seznamovali návštìvníky s historií a podobou památníku. Spolu s dobrovol-

níky také pomáhali s vyhledáváním jmen zavraždìných Židù z èeských zemí v databázi obìtí, Terezínské

pamìtní knize, ale i v samotném památníku. Zájemci si také mohli zdarma prohlédnout výstavu

Zmaøené nadìje. Pováleèné Èeskoslovensko jako køižovatka židovských osudù v muzejní Galerii

Roberta Guttmanna, kde na nì rovnìž èekala komentovaná prohlídka pod vedením kurátora výstavy.

V prostorách Oddìlení pro vzdìlávání a kulturu ŽMP probìhl 9. bøezna 2015 semináø pro novináøe

nazvaný Téma holocaustu v èeských médiích.

Muzeum se i v roce 2015 stalo jedním z organizátorù veøejného pøedèítání jmen obìtí šoa z Èech

a Moravy, které každoroènì organizují Nadaèní fond obìtem holocaustu a Institut Terezínské iniciativy.

Na brnìnské Moravské námìstí, kde se na akci podílela i brnìnská poboèka Oddìlení pro vzdìlávání

a kulturu, pøišly bìhem tøí hodin pøeèíst jména obìtí šoa více než dvì stovky lidí.

Ve dnech 11.–12. èervna 2015 uvedlo Divadlo Archa s podporou Židovského muzea v Praze divadelní

adaptaci slavného románu Imre Kertésze Kaddiš za nenarozené dítì.
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V pozdních hodinách soboty 13. èervna 2015 probìhl již dvanáctý roèník Pražské muzejní noci.

Židovské muzeum v Praze zpøístupnilo pro návštìvníky zdarma Klausovou a Španìlskou synagogu.

V Klausové synagoze probíhaly komentované prohlídky, ve Španìlské synagoze byl pøipraven program

pro dìti. Souèástí akce byla také speciální komentovaná prohlídka pro hluchonìmé. Obì synagogy na-

vštívilo celkem témìø 2 500 návštìvníkù.

Oddìlení pro vzdìlávání a kulturu ŽMP již nìkolik let spolupracuje na vzdìlávacím projektu Krokus orga-

nizovaném irským fondem HETI – Holocaust Education Trust Ireland. Projekt si klade za cíl zprostøedko-

vat symbolickou upomínku na dìtské obìti holocaustu jejich souèasným vrstevníkùm – školákùm od 11

let. HETI poskytuje školám zdarma cibulky žlutých krokusù spolu s pracovními a výukovými materiály.

Každá škola zapojená do projektu v nìkteré evropské zemi poté naplòuje projekt do jisté míry individuál-

nì. Žáci na zaèátku školního roku sázejí spolu s uèiteli dìjepisu kvìtiny, které vykvétají pøibližnì 27.

ledna, tedy v Den památky obìtí holocaustu a pøedcházení zloèinù proti lidskosti. Žlutá barva rozkvetlé-

ho záhonu potom pøipomíná žlutou Davidovu hvìzdu a památku židovských a dalších dìtí, které ji byly

za nacistické nadvlády nuceny nosit. OVK zprostøedkovalo tento projekt v roce 2014 témìø 80 rùzným

tøídám z èeských škol.

Návštìva prezidenta Státu Izrael
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Údržba a rekonstrukce

Muzeum zajišťovalo prostøednictvím provozního odboru správu a údržbu ve všech objektech a prosto-

rách, které užívá ke své èinnosti, vèetnì souvisejícího provozu technologických zaøízení. Provádìné

èinnosti zahrnovaly úklid, údržbu, opravy a rekonstrukce stavebních a technologických èástí staveb, za-

jištìní potøebných servisních a revizních prací, údržbu a rozvoj integrovaného zabezpeèovacího systému,

péèi o zeleò na Starém židovském høbitovì a pøed Maiselovou synagogou. Odbor dále zabezpeèoval

plnìní povinností v oblasti požární ochrany a bezpeènosti a ochrany zdraví pracujících, povinností

v oblasti podnikové ekologie, zajišťoval podnájem prostor v pronajatých objektech a tržních místech.

Provozní odbor též spolupracoval na zajištìní provozu výpoèetní techniky formou outsourcingu.

Bezesporu nejvìtší akcí svým významem a rozsahem bylo dokonèení stavby „Nová expozice a rekon-

strukce Maiselovy synagogy“. Vyšším dodavatelem kompletizované stavby byla spoleènost Konsit a.s.,

která zahájila práce v kvìtnu 2014. Stavba byla dokonèena a zkolaudována v dubnu 2015, otevøena byla

po instalaci exponátù od 1. èervence 2015. V rámci rekonstrukce byly provedeny i z exteriéru viditelné

opravy støech, fasád, fiál, dveøních a okenních výplní, kováøských a klempíøských prvkù. Velkou úpravou

prošla i pøedzahrádka, na které jsou novì k dispozici odpoèinkové prvky. Zásadní promìnou prošel

vnitøek synagogy, kde byla zhotovena nová mramorová podlaha, provedena opatøení proti vzlínající

vlhkosti, opraveny omítky a restaurátorsky opraveny malby a balustrády. Odbornì zrestaurovány též

byly historické lustry a svatostánek. Interiér synagogy byl novì nasvícen speciálními svítidly, jejichž roz-

svícení a intenzity jsou øízeny svìtelnou ústøednou dle nastavených scén. Pod novou podlahou je nové

vytápìní pomocí elektrických kabelù, vytvoøením sklenìné pøíèky v pøedsálí s automatickými posuvnými

dveømi a teplovzdušnou clonou bylo dosaženo požadované teploty v hale s novì øešeným prodejem

a kontrolou vstupenek. Byly vybudovány nové toalety pro návštìvníky, pøístup do synagogy i v ní je cele

øešen jako bezbariérový a exteriér i interiér novì návštìvníkùm nabízí odpoèinkové zóny. Velkou

zmìnou oproti pøedchozímu stavu je vytvoøení auditoria pro veèerní kulturní poøady s kapacitou pro 90

divákù. S tím souvisí vytvoøení zázemí pro úèinkující, šatny pro hosty a ozvuèení auditoria pomocí

zvukové techniky.

V bøeznu 2015 byla dokonèena a zkolaudována akce Instalace stabilního hasicího zaøízení v depozitáøích

Smíchovské synagogy vèetnì souvisejících stavebních a technologických opatøení. Následnì byl

systém aktivován a je plnì funkèní. Instalací stabilního hasicího zaøízení typu Inergen byla významným

zpùsobem posílena protipožární ochrana v synagoze uložených archiválií a obrazù. V pøípadì detekce

vzniku požáru se ohrožený prostor vyplní souborem plynù, èímž se sníží hladina kyslíku tak, že vznikající

požár uhasne.

V prùbìhu roku 2015 byla dále øešena problematika nevyhovujícího technického stavu depozitáøe

v synagoze v Golèovì Jeníkovì a související projekt výstavby nového depozitáøe. V únoru 2015 byla se

spoleèností Gepard Living a.s. podepsána smlouva o budoucí smlouvì o nájmu, která øeší projekt, reali-

zaci a budoucí užívání nového depozitáøe v Praze Stodùlkách. Pracovníci muzea spolupracovali s projek-

tovým ateliérem pøi zpracování projektové dokumentace pro zmìnu stavebního povolení.

Z dalších èinností provozního odboru je možno uvést, že v rámci projektu Péèe o stromy Starého židov-

ského høbitova byla provedena podzimní kontrola zdravotního stavu stromù, jeho aktualizace a návrh

pìstebních opatøení.
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Kompletní servis zahrnující drobné opravy a doplnìní stávajících zaøízení výpoèetní a informaèní

techniky, pøípadnì jejich obmìnu nadále na základì smlouvy zajišťovala firma TREND-IT, s. r. o. Byly za-

koupeny potøebné softwarové licence, na další rok byly aktualizovány licence na antivirové øešení firmy

ESET, dle potøeby byly mìnìny a doplòovány zdroje nepøetržitého napájení UPS pro bezproblémový

chod serverù. V administrativní budovì byla na nìkolika místech instalována bezdrátová síť wi-fi pro náv-

štìvníky a zamìstnance, v multimediálním centru byly instalovány 3 nové poèítaèe. Dále byla øešena

oprava nefunkèního záložního diskového pole na Smíchovì. Probíhaly práce na diagnostice souèasného

stavu centrálních digitálních úložišť a projednávala se související problematika (rychlost a zpùsob inter-

netového pøipojení, zpùsoby budoucího vytváøení záloh a jejich kapacity).

Provozní odbor rovnìž zajišťoval pøedepsané revize a kontroly systémù technického zaøízení budov,

elektrických zaøízení, výtahù a pojezdových plošin, zabezpeèovacích a protipožárních systémù.

V oblasti bezpeènosti a ochrany zdraví pøi práci a požární ochrany probíhaly pøíslušné kontroly budov

a revize zaøízení požadované pøedpisy, probìhla školení požárních hlídek, nových pracovníkù i pravidelné

školení vedoucích zamìstnancù. Lékaøi pracovnì lékaøské péèe provedli kontrolu pracovišť a jejich

provozu z hlediska hygieny a ochrany zdraví zamìstnancù a vydali kladné stanovisko. V roce 2015

nedošlo k žádnému pracovnímu úrazu ani mimoøádné události.
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Nejvýznamnìjší investicí uskuteènìnou v roce 2015 byly rekonstrukce Maiselovy synagogy, instalace

stabilního hasicího zaøízení a související rekonstrukce depozitáøù Smíchovské synagogy.

V oblasti výpoèetní a informaèní techniky byla poøízena dvì disková pole Eternus pro zálohování provoz-

ních serverù muzea, v Maiselovì synagoze bylo zajištìno pokrytí bezdrátovou sítí wi-fi a byly poøízeny

nové kopírovací soupravy do studovny archivu a do studovny knihovny. Další investièní akcí byly bezpeè-

nostní úpravy v administrativní budovì (osazení sklenìných dveøí na mezipatro schodištì otevíraných

zamìstnaneckou kartou a úprava ovládání výtahu v pøízemí pomocí zamìstnanecké karty).
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ŽMP v roce 2015 podalo 32 žádostí o grant èi dotaci. Z tohoto poètu bylo 13 žádostí vyøízeno kladnì

a 13 bylo zamítnuto. V šesti pøípadech ŽMP do uzavøení výroèní zprávy èekalo na výsledek.

Za rok 2015 ŽMP obdrželo dotaèní a grantovou podporu v celkové výši 18 640 000 Kè, a to i na delší

èasové období. Z roku 2014 byly do roku 2015 pøevedeny prostøedky z nedokonèených a nedoèerpa-

ných grantù a dotací ve výši 2 882 000 Kè. V roce 2015 bylo použito 6 003 000 Kè. Do roku 2016 a let

následujících se pøevádí nedoèerpané prostøedky ve výši 12 637 000 Kè.

V Èeské republice èinnost ŽMP v roce 2015 významnì podpoøily zejména následující instituce:

¬ Ministerstvo školství, mládeže a tìlovýchovy ÈR semináøù pro uèitele Židé, dìjiny a kultura

¬ Ministerstvo kultury ÈR: pracovní list pro studenty pro expozici v Maiselovì synagoze; zpøístupnìní

ohrožených periodických dokumentù a poskytování knihovních služeb v knihovnì muzea prostøed-

nictvím digitální technologie (dotaèní program VISK 7)

¬ Hlavní mìsto Praha: projekt Cinegoga 2015, projekt na podporu semináøù pro uènì a uènice,

projekt na podporu kulturních poøadù

¬ Nadaèní fond obìtem holocaustu: restaurování náhrobkù, nahrávání rozhovorù s pamìtníky, nedìlní

dílny pro dìti

¬ Nadace Židovské obce v Praze: restaurování vzácných tiskù

Významnými zahranièními podporovateli projektù uskuteènìných v roce 2015 byly tyto instituce:

¬ Europe: projekt Yerusha a Yerusha 2, projekt Jewish The Rothschild Foundation Council Archives in

Europe

¬ Claims Conference: projekt Hranice pamìti, projekt Jewish Council Archives in Europe

¬ Zukunftsfond Austria: projekt BeGrentze Flucht

¬ Evropská komise, Rámcový program 7, Horizont 2020: Evropská infrastruktura pro výzkum holo-

caustu (projekt EHRI1 a EHRI 2).
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V roce 2015 ŽMP navštívilo o 49 166 (8,48 %) návštìvníkù více než v pøedchozím roce. Došlo tedy

i k nárùstu tržeb ze vstupného, a to o 11 265 209,- Kè (7,56%) oproti pøedchozímu roku. Celkové pøíjmy

muzea rovnìž narostly, celkovì o 13 320 900,- Kè (7,91%). Pøíjmy muzea pøitom byly vyšší ve všech

položkách, tedy mimo pøíjmù ze vstupného i pøíjmy z pronájmù, z ostatních služeb, z prodeje zboží, darù

a dotací a výnosy ostatní. Nejvíce narostly pøíjmy z grantù, a to o 4 069 200,- Kè (243,69%).

Náklady byly oproti roku 2014 vyšší o 6 988 900,- Kè (5,0%), což bylo dáno pøedevším vyššími pøíjmy

z grantù a v dùsledku toho došlo ke zvýšení nákladù. Dále stouply náklady v oblasti spotøeby materiálu

a oprav, neboť do nich byly zahrnuty položky z nové expozice v Maiselovì synagoze, pùvodnì pláno-

vané v investicích.

Pokud byly nìkteré ostatní nákladové položky oproti plánu pøekroèeny, odráželo to nárùst nákladù na

granty, které byly vyšší, než pøedpokládal plán.

V porovnání pøíjmù a výdajù skonèil rok 2015 pro ŽMP velmi pøíznivì. Po zpracování daòového pøiznání

byl hrubý zisk Židovského muzea v Praze vyèíslen na 35 230 265,93 Kè a po odpoètu danì ve výši

6 587 590,- Kè èiní èistý zisk 28 642 675,93 Kè. Z meziroèního porovnání vyplývá, že v roce 2015 ŽMP

dosáhlo oproti roku 2014 vyššího èistého zisku o 5 720 900,19 Kè.

Z celkových nákladù muzea tvoøily 12,79 % náklady na vìdu. Ty byly hrazeny ze 77,57 % z vlastních

zdrojù a 22,43 % nákladù na vìdu bylo hrazeno z darù a dotací. Dary a dotace na vìdu muzeum

obdrželo z nìkolika zdrojù, a to ze státního rozpoètu a z rozpoètu obcí 10,89 %, z prostøedkù Evropské

unie 39,53 % a ze soukromých prostøedkù a prostøedkù nadací 49,58 %.

V Praze 30. kvìtna 2016

Leo Pavlát

øeditel Židovského muzea v Praze
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Pøíloha è. 1 – Plnìní rozpoètu ŽMP
v roce 2015 (v tis. Kè)
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Pøíloha è. 2 – Výkaz zisku a ztrát (v tis. Kè)

k 31. 12. 2014 k 31. 12. 2015

VÝNOSY 168 424 181 745

Tržby za zboží a služby 12 250 12 820

Tržby ze vstupného 149 045 160 310

Dary a dotace 3 807 5 739

Zúètování rezerv 0 0

Ostatní výnosy 3 322 2 876

PROVOZNÍ NÁKLADY 139 526 146 514

Náklady na uskuteènìné tržby 67 627 70 513

Osobní náklady 58 173 60 441

Odpisy 8 987 11 385

Ostatní provozní náklady a

rezervy

4 739 4 175

DAÒ Z PØÍJMU 5 976 6 588

HOSPODÁØSKÝ VÝSLEDEK 22 922 28 643
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Pøíloha è. 3 – Rozvaha (v tis. Kè)

k 31. 12. 2014 k 31. 12. 2015

STÁLÁ AKTIVA 133 645 139 779

Nehmotný investièní majetek 1 845 1 940

Hmotný investièní majetek 131 800 137 839

Finanèní investice 0 0

OBÌŽNÁ AKTIVA 206 275 230 900

Zásoby 8 210 7 897

Pohledávky 9 270 16 556

Finanèní majetek 185 946 203 571

OSTATNÍ AKTIVA 2 849 2 876

AKTIVA CELKEM 339 920 370 679

VLASTNÍ ZDROJE 317 742 340 816

Jmìní celkem 294 820 312 173

Hospodáøský výsledek bìžného

úèetního období

22 922 28 643

CIZÍ ZDROJE 22 178 29 863

Krátkodobé závazky 19 768 16 926

Rezervy 0 0

OSTATNÍ PASIVA 2 410 12 937

PASIVA CELKEM 339 920 370 679
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ŽMP bylo v roce 2015 dle svého organizaèního øádu rozdìleno do 8 odborù. Ke konci roku 2015 mìlo

v prùmìru 138,8 zamìstnancù vèetnì 7 pracovníkù, jejichž mzda je plnì hrazena z grantù. Dále 6 pra-

covnic je na mateøské dovolené. Ve fyzických osobách èinil poèet zamìstnancù 139, což pøedstavovalo

pøepoèítaných 129,8 plných pracovních úvazkù.

Øeditel muzea 1

Vìdeètí a odborní muzejní pracovníci vèetnì restaurátorù 50

Pracovníci pro vzdìlávací a kulturní èinnost 9

Pracovníci pro zajištìní provozu, oprav, rekonstrukcí a správy budov a høbitovù 4

Pracovníci zajišťující publicitu a výstavy 6

Pracovníci Informaèního a rezervaèního centra 3

Administrativní pracovnice 4

Ekonomiètí a provozní pracovníci vèetnì pokladních v expozicích 12

Ostraha objektù a kustodi 50

Prùmìrná mzda v Židovském muzeu v Praze v roce 2015 èinila 24 170,- Kè.

Pøíloha è. 4 – Struktura zamìstnancù ŽMP
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Objekt 1995–2015

Španìlská synagoga 34 479

Administrativní budova Jáchymova 3 215

Maiselova synagoga 43 007

Pinkasova synagoga 15 525

Obøadní síò 3 168

Klausová synagoga 9 817

Depozitáø textilu 4 472

Nové administrativní budovy 99 125

Oddìlení pro vzdìlávání a kulturu a Informaèní a rezervaèní centrum, Maiselova ul.,

Praha 1

17 536

Smíchovská synagoga 76 052

Synagoga Brandýs nad Labem 855

Depozitáø knih, Hlavní ul. Praha 4 210

Židovský høbitov, Fibichova ul., Praha 3 11 980

Starý židovský høbitov 12 780

Celkem 332 221

Pøíloha è. 5 – Opravy a rekonstrukce
objektù (v tis. Kè)
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