
VÝSTAVY V GALERII ROBERTA GUTTMANNA

Pravda a lež. Filmování v ghettu Terezín 1942–1945

Až do 30. bøezna patøily galerijní prostory výstavì „Pravda a lež. Filmování v ghettu

Terezín 1942–1945“, kterou ŽMP pøipravilo ve spolupráci s Národním filmovým archivem.

Expozice na základì nejnovìjších poznatkù pøiblížila historii vzniku propagandistických

filmù vìnovaných ghettu Terezín. Vùbec poprvé veøejnosti pøedstavila montáž z filmo-

vých výstøižkù z roku 1942, které vìzni ukryli v ghettu a které se podaøilo v Národním fil-

movém archivu identifikovat v roce 2004, i dosud nepublikované fotografie, jež byly

tajnì poøízeny bìhem filmování v letech 1944–1945. Návštìvníci dále mohli zhlédnout

zábìry z dokumentace prùbìhu natáèení v roce 1942, jakož i oba dochované fragmenty

druhého terezínského filmu.

Výstava, jejímiž kurátorkami byly Eva Strusková za NFA a Jana Šplíchalová za ŽMP,

byla pro velký zájem návštìvníkù prodloužena – za dobu jejího trvání ji zhlédlo více než

13 000 osob. Velké pozornosti se expozice tìšila i u našich a zahranièních médií – infor-

movaly o ní napø. Èeská televize, Èeský rozhlas, Lidové noviny, Týden, Prager Zeitung,

Prague Post a Daily Telegraph.
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Souèasnì s expozicí vyšlo stejnojmenné DVD v èeštinì, angliètinì a nìmèinì, které

vedle odborných komentáøù obsahuje vybrané filmové zábìry, edici nejdùležitìjších do-

kumentù a obrazových materiálù a kalendárium, jež mj. zachycuje i osudy filmù a jejich

fragmentù po roce 1945.

Projekt vznikl za laskavé podpory nadace Dutch Jewish Humanitarian Fund, Hlavního

mìsta Prahy, Èesko-nìmeckého fondu budoucnosti, Nadaèního fondu obìtem holo-

caustu a Nadace Židovského muzea v Praze.

Galerie Roberta Guttmanna, U Staré školy 3, Praha 1,

otevøeno dennì kromì soboty, státních a židovských svátkù 9–18 h (letní èas),

9–16.30 h (zimní èas)

Pøipravujeme

Pøíbìh pokraèuje. Pøírùstky ve sbírkách Židovského muzea v Praze 1994–2014
( 24. duben – 3. srpen 2014)

Výstava, poøádaná u pøíležitosti 20. výroèí znovuobnovení samostatné èinnosti Židov-

ského muzea v Praze, pøedstaví více než 100 výjimeèných exponátù, které se staly sou-

èástí jeho sbírek v posledních dvou dekádách. Prostøednictvím vybraných umìleckých

dìl, rukopisù, knih, archiválií, rituálních pøedmìtù i pøedmìtù denní potøeby expozice

seznámí se základy akvizièní práce muzea a pøiblíží nejen historii jednotlivých pøedmìtù,

ale i pøíbìhy jejich pùvodních majitelù.

V rámci výstavy se veøejnosti poprvé pøedstaví synagogální opona z Mladé Vožice

z poloviny 19. století, kterou se jako vùbec první pohøešované judaikum èeského

pùvodu podaøilo v bøeznu tohoto roku úspìšnì restituovat ze Spojených státù

amerických (viz níže).

Jedním ze zajímavých pøírùstkù z uvedeného období je také hrací pás do klavírního au-

tomatu lipské firmy F. L. Hupfeld, AG, z roku 1922, jenž muzeum zakoupilo v roce 2010.

Pás obsahuje záznam autorské interpretace skladby nìmeckého romantického skladate-

le a dirigenta Maxe Brucha (1838–1920) Kol Nidrei, op. 47, který jako jeden ze základù

skladby použil melodii zpívané modlitby Kol nidrej (Všechny sliby), jež je dùležitou èástí

náboženského rituálu v prùbìhu svátku Jom kipur.

Na výstavì bude kromì pøedmìtu samotného prezentována také zvuková a videona-

hrávka skladby, jak ji zaznamenal historický záznamový pás. Nahrávka byla poøízena

na jednom z mála funkèních exempláøù pianoly systému Hupfeld Animatic v Èeské

republice. Nástroj pochází ze soukromé sbírky Jana Hochsteigera, který se také laskavì

ujal provedení. Pianolová èást (automatika) klavírního automatu, na nìmž byla nahráv-

ka poøízena, byla vyrobena firmou Kastner v Lipsku, pianino (skøíò a rám) vyrobila

nìmecká firma August Förster roku 1926 ve své èeskoslovenské poboèce v Jiøíkovì.
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Uprchlíci ( od 27. srpna 2014)

Výstava, pøipravená ke stému výroèí „velké války“, pøiblíží v èeských zemích dosud jen

velmi málo známé téma uprchlíkù v dobì první svìtové války. Expozice bude sledovat

zejména osudy židovských uteèencù v Èechách a na Moravì, bude je ale zasazovat do

širšího kontextu uprchlíkù a uprchlické politiky v celé habsburské monarchii.

SLAVNOSTNÍ KONCERTY VE ŠPANÌLSKÉ SYNAGOZE

Mezinárodní den památky obìtí holocaustu a pøedcházení zloèinùm proti lidskosti

Tradièní slavnostní koncert pøi pøíležitosti Mezinárodního dne památky obìtí holocaustu

a pøedcházení zloèinùm proti lidskosti se ve spolupráci Židovského muzea v Praze a Ži-

dovské obce v Praze uskuteènil 27. ledna ve Španìlské synagoze. Na koncertì v podání

Barbory Perné – soprán, Ladislava Horáka – akordeon a Petra Nouzovského – violoncel-

lo zaznìly skladby Ernesta Blocha, Holmera Beckera a soudobého skladatele Jeffa Ham-

burga, který se veèera osobnì zúèastnil.

Uctìní památky obìtí terezínského rodinného tábora v roce 1944

Slavnostní koncert. K pøipomenutí tragické události vyvraždìní terezínského rodinného

tábora v táboøe Auschwitz-Birkenau se 8. bøezna ve Španìlské synagoze uskuteènil slav-

nostní koncert, který v pøímém pøenosu vysílala stanice Èeský rozhlas Vltava. Ve sklad-

bách Zikmunda Schula, Stanislava Jelínka, Noama Sheriffa, Ervína (Erwina) Schulhoffa

a Felixe Mendelssohna-Bartholdyho vystoupila Dominika Weiss Hošková, Pražské

dechové trio a Nostitzovo kvarteto. V pøestávce koncertu navštívili jeho prùvodci Vladi-

míra Lukaøová a øeditel Židovského muzea Leo Pavlát galerii Španìlské synagogy, kde

je instalována expozice o pronásledování Židù za protektorátu.

Pøipravujeme:

Hold Janu Karskému (23. dubna 2014, od 19. 30 h)

Hlavním poøadatelem koncertu, nad nímž pøevzal záštitu ministr kultury ÈR pan Daniel

Herman, je Polský institut v Praze.
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Koncert Dìti Wintonovi (28. dubna 2014, od 19 h)
Poøadatelem koncertu, poøádaném u pøíležitosti 105. výroèí narození sira Nicholase

Wintona, je Muzika Judaika, z. s.

Koncert u pøíležitosti 22. mezinárodního setkání židovských žen
(4. kvìtna 2014)

Hlavním poøadatelem koncertu je Spoleènost židovských žen ÈR, nad setkáním pøevzal

záštitu prezident ÈR pan Miloš Zeman a Magistrát hl. mìsta Prahy.

NOVÉ INFORMAÈNÍ A REZERVAÈNÍ CENTRUM ŽMP

Židovské muzeum v Praze otevøelo v únoru v Maiselovì ulici 15 na Praze 1 nové

Informaèní a rezervaèní centrum. Na návštìvníky v nìm èeká multimediální informaèní

prostor a nabídka doplòujících služeb.

Zájemci zde tak vedle kompletní nabídky vstupenek na jednotlivé prohlídkové okruhy

a objekty naleznou interaktivní informaèní bránu se základními údaji o jednotlivých pa-

mátkách a stálých expozicích v areálu Židovského Mìsta, ale i o vybraných židovských

památkách na území Prahy a Èeské republiky. Návštìvnické informace dále doplòuje

pøehled aktuálních kulturních a vzdìlávacích programù muzea i spolupracujících organi-

zací a institucí. Opomenuty nezùstaly ani praktické tipy vìnované možnostem stravová-

ní èi službám tematicky zamìøených cestovních kanceláøí. Stálou souèást nabídky centra

tvoøí také pùjèovna audioprùvodcù.
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Vedle individuálních turistù bude centrum sloužit i k pøijímání objednávek a rezervací

prùvodcù, zástupcù škol a cestovních kanceláøí. Jeho souèástí je též odpoèinkový

prostor s nabídkou rychlého obèerstvení a možností využít sociální zaøízení. K dispozici

je rovnìž bezbariérový vstup a pøebalovací pult.

Autorem architektonického øešení centra je Ing. arch. Jakub Tejkl, stavební práce

provedla firma Kališ a Krátkoruký, s. r. o., grafické práce zajistila spoleènost

Colmo, v. o. s.

V návaznosti na otevøení Informaèního a rezervaèního centra ŽMP byl také rozšíøen stá-

vající obchod upomínkových pøedmìtù v Klausové synagoze. Novì je i zde možné za-

koupit vstupenky na jednotlivé prohlídkové okruhy pražského Židovského Mìsta.

Kontaktní údaje:

Informaèní a rezervaèní centrum ŽMP

Maiselova 15, 110 00 Praha 1

Odpovìdná osoba: Marek Selnekoviè

T +420 222 749 464 (461)

F +420 222 749 463

E IRC@jewishmuseum.cz

Audioprùvodce: Promotion and Education, s. r. o.

Odpovìdná vedoucí: Ing. Miroslava Kholová

Kavárna: NOSTRUM, s. r. o.

Odpovìdný vedoucí: Karel Pospíchal

Otevírací doba:

zimní èas: 9–16.30 h

letní èas: 9–18 h
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OBMÌNA STÁLÉ EXPOZICE A S NÍ SPOJENÁ REKONSTRUKCE MAISELOVY SYNAGOGY

Židovské muzeum v Praze po otevøení nového Informaèního a rezervaèního centra pøi-

pravilo i promìnu svých stálých expozic, aby pøi respektování architektury historických

synagog, v nichž jsou umístìny, lépe odpovídaly souèasným trendùm muzejních pre-

zentací, technickým možnostem i oèekávání návštìvníkù. Cílem je nejen zatraktivnit

expozice zapojením interaktivních a edukaèních prvkù, nýbrž také více zaèlenit prohlíd-

kový okruh muzea do reálií historické ètvrti Josefova a zvýraznit genius loci pražského

Židovského Mìsta. Návštìvníci se tak doèkají hlubšího osobního prožitku z návštìvy

míst, která jsou sama o sobì exponáty.

První z expozic, jež po 19 letech od svého otevøení projde takovouto promìnou, bude

expozice v Maiselovì synagoze vìnovaná dìjinám èeských a moravských Židù od

poèátkù osídlení do 18. století. Zmìnu doprovodí nezbytné stavební úpravy interiéru

i exteriéru budovy a jejího bezprostøedního okolí. Z tìchto dùvodù byla Maiselova syna-

goga od 29. bøezna 2014 uzavøena, aby se èeské i zahranièní veøejnosti otevøela v nové

podobì v polovinì pøíštího roku.

Budoucí návštìvníci se mimo jiné mohou tìšit na audiovizuální 2D projekci, díky níž se

ocitnou pøímo v ulièkách starého Židovského Mìsta, jak je ztváròuje slavný Langweilùv

model Prahy. Kromì bohatství vzácných sbírkových pøedmìtù v novém uspoøádání

a významovém kontextu si zájemci budou moci na dotykových obrazovkách prolistovat

staré hebrejské rukopisy, nahlédnout do historických plánù židovských sídlišť nebo vy-

hledávat v databázi významných židovských osobností. Díky možnosti promìnit výstav-

ní prostory i v auditorium se synagoga ve veèerních hodinách stane též místem pro

komorní umìlecká vystoupení: hudební, recitaèní èi divadlo jednoho herce.

OZNÁMENÍ O UZAVØENÍ ÈÁSTI DEPOZITÁRNÍCH PROSTOR ŽMP

V souvislosti s uzavøením Maiselovy synagogy Židovské muzeum v Praze od 29. 3. 2014

pøibližnì na 15–18 mìsícù z dùvodu rekonstrukce objektu zcela uzavírá podstatnou èást

svých depozitárních prostor.

V uvedeném období nebude možné se zde uloženými sbírkovými pøedmìty jakkoliv ma-

nipulovat, tzn. vyjímat a vkládat sbírkové pøedmìty z a do depozitáøe, provádìt digitali-

zaci sbírek, posuzovat stavy sbírkových pøedmìtù, zpøístupòovat sbírkové pøedmìty ke

studiu èi provádìt rešerše nad rámec informací zjistitelných z interní muzejní databáze

nebo jiných evidenèních a dokumentaèních zdrojù ŽMP, stejnì jako vyhovìt žádostem

o výpùjèku.

Uzavøení depozitáøe se týká všech sbírkových pøedmìtù ze sbírky kovù a trojrozmìrných

pøedmìtù (kurátor Mgr. Jaroslav Kuntoš) a èásti sbírkových pøedmìtù ze sbírky textilu,

pøedevším nejstarších textilií a drobného a domácího textilu (kurátorka PhDr. Dana

Veselská, PhD.). Pøedem se omlouváme za pøípadné komplikace a dìkujeme za pochopení.
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PRVNÍ POHØEŠOVANÉ JUDAIKUM ÈESKÉHO PÙVODU VRÁCENO ZE ZAHRANIÈÍ
DO ÈESKÉ REPUBLIKY

Židovskému muzeu v Praze a Federaci židovských obcí v Èeské republice se podaøilo

završit historicky první pøípad úspìšné restituce pohøešovaného židovského rituálního

pøedmìtu pùvodem z èeských zemí. Synagogální opona z jižních Èech, kterou muzeum

ve svých sbírkách postrádalo od poloviny 50. let 20. století a která se loni v dubnu obje-

vila v nabídce newyorské poboèky aukèního domu Sotheby’s, se po témìø 60 letech

vrátila zpìt do Èeské republiky.

Letadlo, které v pondìlí 10. bøezna 2014 ráno v rámci pravidelné linky z New Yorku

pøistálo na letišti Václava Havla v Praze, na své palubì ukrývalo nenápadný, avšak uni-

kátní náklad – øadu desetiletí pohøešované judaikum èeského pùvodu, které se vracelo

domù. Vùbec poprvé v historii se tak uzavøel pøíbìh, v nìmž se zrcadlí pohnuté osudy

židovských komunit v Èechách a na Moravì ve 20. století.

Kus z hedvábného brokátu a sametu z roku 1855 vìnovaný Moše a Chajele Liftšicovými

se z Mladé Vožice dostal do židovského muzea, které v té dobì sloužilo jako jakési cen-

trální sbìrné místo judaik z území tzv. Protektorátu Èechy a Morava, v roce 1943.

Pùvodní židovská komunita ve Vožici byla bìhem druhé svìtové války zcela znièena.

Opona, evidovaná pod inventárním èíslem 31.669, tak byla spolu s dalšími pøedmìty

z podobnì postižených obcí v muzeu uchovávána i po skonèení války. V jeho sbírkách

se nacházela do roku 1956. Poté byla za dosud nevyjasnìných okolností vyvezena ze

zemì.
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Znovu se na veøejnosti objevila až v dubnu 2013 jako jedna z položek aukce A Treasured

Legacy: The Michael and Judy Steinhardt Judaica Collection, kterou poøádala newyor-

ská poboèka aukèního domu Sotheby’s. Poté, co ji pracovníci Židovského muzea v Praze

v aukèním katalogu objevili a jednoznaènì identifikovali, byla opona z aukce stažena

a zadržena. Na základì dohody s Michalem Steinhardtem, jenž oponu do aukce vložil,

pak byla pøedána k následnému transportu do Prahy, kde ji po nezbytných úøedních

procedurách pøevzali kurátoøi muzea.

Mapování takových ztrát je jedním z úkolù týmu odborníkù – umìleckých historikù, mu-

zeologù a knihovníkù, kteøí se v Židovském muzeu v Praze souèasnì vìnují systematic-

kému výzkumu vlastnické historie jednotlivých pøedmìtù a knih z muzejních fondù.

„Zkoumání historie vlastnictví nebo, jak se èastìji øíká, provenienèní výzkum, je nedíl-

nou souèástí umìleckohistorické a muzejní práce. Bez znalosti osudù umìleckých dìl

a dalších kulturních pøedmìtù, jež jsou mimo jiné nedílnì spjaty s názory, vkusem

a osudy jejich majitelù, nelze materiál smysluplnì interpretovat. Znalost širšího kontex-

tu okolností vzniku dìl, ale i jejich následného putování napøíè umìleckým trhem a nej-

rùznìjšími sbírkami, je základní podmínkou pro rekonstrukci kulturní a sociální historie,

a o tu jde v židovských muzeích pøedevším,“ øíká kurátorka umìleckých sbírek muzea

Michaela Sidenberg, která se vedle své kurátorské praxe již témìø patnáct let vìnuje

problematice kulturní devastace v období šoa a druhé svìtové války.

Øeditel Židovského muzea v Praze Leo Pavlát dodává: „Kromì role svého druhu výji-

meèného kulturního institutu pøibližujícího široké veøejnosti nejrùznìjší aspekty židov-

ské historie, kultury a myšlení od prvopoèátkù židovského osídlení až po souèasnost má

Židovské muzeum v Praze ještì jedno zcela výjimeèné poslání: peèovat o zachování

hmotného odkazu èeské a moravské židovské komunity. Pamìť tohoto bìhem pìti vá-

leèných let témìø zdecimovaného spoleèenství naštìstí pøežila v podobì unikátních

sbírek, archivu a knihovny. Snahou všech, kdo v muzeu pracujeme, je nejen zachovat

celistvost tohoto mimoøádného dìdictví, ale též usilovat o nápravu majetkových ztrát,

jež byly zpùsobeny jednotlivcùm. Židovské muzeum v Praze je proto setrvale aktivní pøi

dohledávání individuálních vlastníkù umìleckých dìl a knih, které se dosud nacházejí

v jeho fondech, a tam, kde je možné identifikovat pøedmìty i potenciální žadatele, resti-

tuuje. Dìje se tak pøitom nad rámec èeské restituèní legislativy, jež je v otázkách

nápravy køivd zpùsobených obìtem šoa a jejich pozùstalým v mnoha ohledech

omezující.“

V pøípadì opony z Mladé Vožice se jedná o první zahranièní úspìch v oblasti restituè-

ních nárokù èeské židovské komunity reprezentované Federací židovských obcí v ÈR.

8

Synagoga v Mladé Vožici,

40. léta 20. století



Její pøedseda Petr Papoušek k tomu uzavírá: „Velice vážím vstøícného postoje a respek-

tu k židovské komunitì v Èeské republice, který v pøípadì zadržené opony zaujali

Michael Steinhardt a newyorská poboèka aukèního domu Sotheby’s. Je to pøíklad

hodný následování. Tato opona patøí do Èeské republiky a její místo ve sbírce pražské-

ho Židovského muzea je nezastupitelné – jedinì tam, tedy v pøesném historickém kon-

textu, má pøedmìt svoji cenu. Chtìl bych vìøit, že se brzy podaøí získat také další do za-

hranièí zavleèené unikáty, jež jsou nedílnou souèástí a nenahraditelnou oporou

kolektivní pamìti souèasné èeské židovské komunity.“

Èeská i zahranièní veøejnost si oponu bude moci prohlédnout jako jeden z exponátù

výstavy „Pøíbìh pokraèuje: Pøírùstky ve sbírkách Židovského muzea v Praze
1994–2014“, která bude v muzejní Galerii Roberta Guttmanna zpøístupnìna od

24. dubna.
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PROGRAM ŽIDOVSKÉHO MUZEA V PRAZE K UCTÌNÍ PAMÁTKY OBÌTÍ TEREZÍNSKÉHO
RODINNÉHO TÁBORA V ROCE 1944

V letošním roce uplyne 70 let od vyhlazení vìzòù terezínského rodinného tábora v ply-

nových komorách tábora v Auschwitz-Birkenau. Aèkoli bylo zavraždìní více než 9 700

mužù, žen a dìtí v noci z 8. na 9. bøezna a 10. až 12. èervence 1944 nejvìtšími hromad-

nými vraždami èeskoslovenských obèanù za druhé svìtové války, hraje tento fakt

v èeském obecném i historickém vìdomí spíše okrajovou roli. Židovské muzeum

v Praze tak ve spolupráci s dalšími partnery pøipravilo na celý rok 2014 pøipomínkový

program, jehož jednotlivé akce budou na tuto tragickou událost upozoròovat z rùzných

perspektiv.

Jádro programu bøeznové pøipomínky tvoøil slavnostní veèerní koncert ve Španìlské sy-

nagoze 8. bøezna (viz výše) a ranní tryzna v Památníku èeských a moravských obìtí šoa

v Pinkasovì synagoze 9. bøezna 2014. V tento den byla také Pinkasova synagoga

zdarma otevøena veøejnosti a odborní pracovníci muzea bìhem komentovaných prohlí-

dek seznamovali návštìvníky s historií a podobou Památníku. Spolu s dobrovolníky také

pomáhali s vyhledáváním jmen zavraždìných Židù z èeských zemí v databázi obìtí, Te-

rezínské pamìtní knize, ale i v samotném Památníku. Zájemci si také mohli zdarma pro-

hlédnout výstavu „Pravda a lež. Filmování v ghettu Terezín 1942–1945“ v muzejní

Galerii Roberta Guttmanna, kde na nì rovnìž èekaly komentované prohlídky pod

vedením kurátorky výstavy, èi se v prostorách Oddìlení pro vzdìlávání a kulturu ŽMP

zúèastnit setkání a diskuse s pamìtníky terezínského rodinného tábora. V Brnì byl vzpo-

mínce na zavraždìné vìnován koncert, který se uskuteènil 9. bøezna v odpoledních

hodinách.
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Pøipomínkového programu ŽMP se dosud zúèastnilo na 630 návštìvníkù, o jednotlivých

akcích významným zpùsobem informovala i obì veøejnoprávní média – Èeský rozhlas

i Èeská televize.

V dalším prùbìhu roku 2014 bude øada tematických pøednášek a diskusních poøadù pok-

raèovat. Vedle zprostøedkování nových informací o historii tábora a její reflexi v nich

bude velký prostor vìnován právì svìdectví pamìtníkù a dialogu s tìmi, kteøí stále

mohou vystupovat ve školách a na veøejnosti.

K jednotlivým akcím:

3. bøezna 2014

„Zvláštní zacházení.“ Publicista Adam Drda pohovoøil o historickém kontextu a se-

známil s novými materiály a informacemi ze své pøipravované knihy o rodinném táboøe.

Úèastnil se i pamìtník a historik pan Toman Brod.

8. bøezna 2014

Vraždìní v Osvìtimi. Hostem novináøe a publicisty Vladimíra Kuèery v poøadu Histo-

rie.cs, vìnovaném vyvraždìní terezínského rodinného tábora, byl vedle Tomáše Fedoro-

vièe a Milana Hese i Michal Frankl z Židovského muzea v Praze (http://www.ceskatelevi-

ze.cz/ivysilani/10150778447-historie-cs/214452801400010).

Terezínský rodinný tábor a jeho památka. Diskuse pod vedením pedagoga a histo-

rika Petra Sokola se zúèastnili ètyøi pamìtníci rodinného tábora: Dagmar Lieblová,

11



Evelina Merová, Pavel Werner a Pavel Stránský. Více než popisu historie rodinného

tábora byl program vìnován osobním vzpomínkám pamìtníkù a diskusi o jejich vztahu

k pøipomínání a nepøipomínání této události v èeské pováleèné spoleènosti. Poøad se

setkal s velkým ohlasem veøejnosti, zejména mladé generace.

Vzpomínka na zavraždìné z terezínského rodinného tábora. Ve skladbách

Gideona Kleina George Gerschwina, Johna Williamse a dalších za prùvodního slova

Zuzany Prudilové vystoupili Šárka Králová a Jakub Výborný.

18. bøezna 2014

Slova zní zpoza zdí – pásmo písní na texty terezínských chlapcù. Ve spolupráci

s Gymnáziem Pøírodní škola, o. p. s., zaznìlo pásmo zhudebnìných textù Hanuše Ha-

chenburga a dalších chlapcù z èasopisu Vedem vytváøeného v terezínském ghettu.

Hudba byla prokládána slovem o tvùrcích èasopisu a rodinném táboøe, mezi jehož

dalšími obìťmi byl v èervenci 1944 i samotný Hanuš Hachenburg.

Pøipravujeme:

9. èervna 2014

Pøednáška historika Jana Láníèka o terezínském rodinném táboøe.

OVK ŽMP Praha, Maiselova 15, od 18 h.

4. záøí 2014

Pøednáška historika Michala Schustera o vyvraždìní tzv. Cikánského rodinného tábora

v noci z 2. na 3. srpna 1944 a diskuse s romskou pamìtnicí Máriou Kormanovou.

OVK ŽMP Praha, Maiselova 15, od 18 h.

NOVINKY Z ODDÌLENÍ PRO VZDÌLÁVÁNÍ A KULTURU (OVK)

Brnìnská poboèka OVK ŽMP pøivítala 18. bøezna 2014 zakladatelku Ligy proti antisemi-

tismu Mgr. Vìrou Tydlitátovou, Th.D. Diskusi moderovala paní Erika Bezdíèková, pøeživ-

ší šoa, publicistka a správkynì webových stránek Židovské obce Brno. Spoleèná debata

posluchaèùm pøinesla ucelený pohled na tzv. e-antisemitismus, který se v naší spoleè-

nosti objevil s rozšíøením internetu po roce 1989.

O týden pozdìji navštívili stejné oddìlení herci Mìstského divadla Brno Stano Slovák

a Markéta Sedláèková. V rámci oblíbeného cyklu „Ètení sluší každému“ èetli z knih

Vlasty Schönové Chtìla jsem být hereèkou a Juraje Spitzera Nechcel som byť Žid.
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NAŠI NEBO CIZÍ? ŽIDÉ V ÈESKÉM 20. STOLETÍ

Projekt Naši nebo cizí? Židé v èeském 20. století realizovalo Židovské muzeum v Praze ve

spolupráci s Institutem Terezínské iniciativy v letech 2011–2013. Za dobu jeho trvání se do

nìj zapojilo na 27 000 žákù a studentù a pøes 400 uèitelù v rámci odborných semináøù.

Jedním z hlavních výstupù projektu je publikace urèená pro školy, která pøináší øadu

nových pohledù, informací a podnìtù pro výuku o moderních židovských a èeských dì-

jinách a obsahuje celkem ètyøi svazky:

1. Velké a malé dìjiny

Netradièní uèebnice k dosud ménì známým tématùm. Kromì krátkých textù nabízí na

ètyøi sta dokumentù pøizpùsobených pro použití ve škole, životní pøíbìhy konkrétních

osob, statistiky a mapy. Rozsáhlé kapitoly jsou dále vìnovány promìnám židovských

identit v 19. a 20. století, dìjinám antisemitismu, migraci a uprchlíkùm a lidskému

chování v dobì holocaustu. Svazek je distribuován jako „šanon“, z nìjž lze jednotlivé kapi-

toly a listy vyjímat a volnì kombinovat. Jeho jednotlivé èásti je také možno volnì stahovat.

2. Vyprávìné dìjiny

Patnáct rozhovorù s pamìtníky z orálnì historické sbírky Židovského muzea v Praze pøi-

zpùsobených k použití ve vzdìlávání. Úvodní texty zároveò pøibližují metodu orální his-

torie a její aplikace ve škole. Svazek je v tuto chvíli pouze souèástí publikace rozesílané

do škol a není volnì ke stažení.

3. Metodické materiály

Metodické materiály vytvoøené v rámci projektu a propojené s ostatními svazky publika-

ce. Ostatní metodické materiály, vèetnì desítek audiovizuálních výpovìdí pamìtníkù,

jsou k dispozici na projektovém webu.

4. Proè a jak se potýkat s antisemitismem. Pøíruèka pro pedagogy

Neoficiální èeský pøeklad revidovaného znìní pøíruèky Addressing Anti-Semitism: Why

and How? A Guide for Educators, kterou v roce 2007 vydaly Úøad pro demokratické in-

stituce a lidská práva Organizace pro bezpeènost a spolupráci v Evropì a památník Yad

Vashem. Publikace byla v rámci projektu doplnìna o internetové odkazy relevantní pro

pedagogy v Èeské republice. Text je na projektovém webu, pùvodní anglický text je též

pøístupný online.

Publikace je k dispozici pedagogùm zcela zdarma. V pøípadì zájmu se prosím obracejte

na adresu jiri.tejkaljewishmuseum.cz a uveïte své pedagogické pracovištì.

Více informací a materiály ke stažení dále naleznete na projektovém webu

www.nasinebocizi.cz.

Projekt „Naši nebo cizí? Židé v èeském 20. století“ byl spolufinancován Evropským so-

ciálním fondem a státním rozpoètem ÈR v rámci Operaèního programu Vzdìlávání pro

konkurenceschopnost.
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JIØÍ FIEDLER (1935–2014)

Židovské muzeum v Praze se zármutkem oznamuje, že jeho dlouholetý pracovník Jiøí

Fiedler tragicky zemøel za dosud ne zcela vyjasnìných okolností. Pohøeb se v Praze

konal v pondìlí 3. bøezna 2014 v Praze.

Jiøí Fiedler se narodil v Olomouci. Absolvoval Filosofickou fakultu Univerzity Karlovy

v Praze a jako redaktor a editor pracoval v dobì komunistického režimu pøevážnì v na-

kladatelství pro dìti a mládež Albatros. Soubìžnì pøekládal ze srbochorvatštiny a z pol-

štiny, s jeho jménem je tak spjata øada vynikajících pøevodù dìl z tìchto národních

literatur.

Od 70. let minulého století Jiøí Fiedler souèasnì ze soukromého zájmu dokumentoval ži-

dovské památky v Èechách a na Moravì. Shromáždil tisíce fotografií synagog, høbitovù,

rabínských domù a nìkdejších židovských škol – památek, z nichž mnohé byly v dalších

letech znièeny. K obrazovému materiálu souèasnì získával i faktické informace peèlivì

excerpované z nespoèetných zdrojù. V dobì zmaru èinil, èemu se mìly vìnovat

odborné instituce, a sklízel za to nevùli Státní bezpeènost i podezíravost okolí. V dobì

naprostého pohrdání židovským kulturním dìdictvím v Èechách a na Moravì vykonal

práci, z níž mohou èerpat generace dalších badatelù v oblasti židovského místopisu.

Po pádu komunistické diktatury v roce 1989 vydal knihu Židovské památky v Èechách

a na Moravì, která je dodnes základním zdrojem informací o židovských sídlech,

a v roce 1996 se stal odborným pracovníkem Židovského muzea v Praze. Zde výsledky

svého mnohaletého soukromého bádání dále rozvíjel, zaèal je vkládat do elektronické,

stále doplòované a upøesòované Encyklopedie židovských obcí v Èechách a na Moravì.

Tato encyklopedie má dnes na 1670 hesel. Bez nich, bez informací, které Jiøí Fiedler do

muzea nezištnì pøinesl, by se nìkteré muzejní projekty nikdy neuskuteènily, práce ne-

sèetných badatelù domácích i zahranièních by nebyla možná.

Jiøí Fiedler pracoval v Židovském muzeu v Praze až do konce roku 2012 a i poté s ním

externì spolupracoval. Jeho náhlá smrt je pro všechny pracovníky muzea, kteøí Jiøího

Fiedlera znali jako vstøícného kolegu i skvìlého èlovìka, bolestnou ranou.
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NOVÉ AKVIZICE

Jak jsme vás informovali v posledním èísle Zpravodaje, ŽMP se podaøilo rovnìž

úspìšnì obohatit své sbírky ze zahranièních zdrojù – ze státù Colorado a Massachusetts

v USA. Po vyøízení všech nezbytných úkonù, které v pøípadì pøírùstkù ze státu Colorado

zahrnovaly kvùli pøítomné slonovinì a mrožovinì také vyøízení speciálního vývozního

povolení dle Úmluvy o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volnì žijících živo-

èichù a planì rostoucích rostlin CITES z roku 1973 a koncese dle zákona o ochranì moø-

ských savcù, dorazily obì zásilky v první polovinì bøezna bezpeènì do Prahy.

„Coloradská“ akvizice zahrnuje soubor pøedmìtù z rodinného majetku pùvodnì praž-

ských rodin Frankl, Utitz a Bauer a jejich spoleèným znakem je tak jejich soukromý cha-

rakter. V pøípadì nìkolika zakoupených miniatur z poèátku 19. století se pravdìpodobnì

jedná o pøíslušníky výše uvedených židovských rodin, jejichž potomci emigrovali v roce

1938 do USA z rakouského Innsbrucku. Tyto pøedmìty spíše umìleckého rázu doplòují

vìci ryze osobní nebo užitkové potøeby a pøibližují vybavení pražské židovské domác-

nosti støední tøídy na pøelomu 19. a 20. století: napø. souprava na kávu, støíbrné peèetid-

lo Wilhelma Bauera, souprava bøitev, pozlacená jehlice do vlasù nebo støíbrné pouzdro

na cigarety s monogramem Wilhelma Bauera.

Ze státu Massachusetts jsme získali rovnìž èást rodinné pozùstalosti od dìdice po Mary

Ellen Baker-Salusové (1920–2013), vdovì po Wolfgangu Salusovi (1909–1953), jediném

synovi Hugo Saluse (1866–1929) a Olgy, roz. Engelové (1874–?). Sbírka vizuálního

umìní tak byla obohacena o nìkolik portrétù a karikatur Hugo Saluse od známých

umìlcù (M. Švabinský, V. Hofman, F. Gellner), jakož i kresebný portrét terezínské prove-

nience z roku 1943 a pozdìjší fotografii jeho syna Wolfganga (Václava). Cenným dokla-

dem básnického nadání Wolfganga Saluse je pak rukopis obsahují milostnì-lyrické

verše. Fond knihovny dále rozšíøilo celkem 6 titulù pøevážnì z 19. století, z nichž vìtšina

obsahuje ex libris Hugo Saluse. Nejstarší tisk pochází z poèátku 18. století.

STARÝ ŽIDOVSKÝ HØBITOV NA ŽIŽKOVÌ ZPÌT VE SPRÁVÌ ŽIDOVSKÉ OBCE V PRAZE

K 1. lednu 2014 pøedalo Židovské muzeum v Praze po spoleèné dohodì správu starého

židovského høbitova na Žižkovì zpìt Židovské obci v Praze.

Památku, založenou v roce 1680 jako morové pohøebištì pražské židovské obce, mìlo

muzeum ve své správì od èervna 1999. Hlavní výzvou tehdy bylo vyrovnat se s násled-

ky její devastace, k níž došlo v souvislosti se stavbou žižkovského televizního vysílaèe.

Ve snaze zamezit pokraèujícímu chátrání høbitova pracovníci muzea vypracovali kom-

plexní projekt jeho záchrany a obnovy. Ten spoèíval pøedevším ve vybudování nového

oplocení a vstupního objektu pro správce v celkové cenì témìø 5 mil. Kè, dále v napoje-

ní na inženýrské sítì a terénních a zahradnických úpravách vèetnì odborných arboristic-

kých prací na stávající vzrostlé zeleni. V roce 1999 byly rovnìž zahájeny záchranné

a konzervaèní práce, tj. kompletace zlomkù, rekonstrukce rozlomených náhrobkù, lepení

a základní konzervace rekonstruovaných kamenù.

V záøí 2001 byly podstatné èásti úprav dokonèeny a høbitov mohl být zpøístupnìn veøej-

nosti. Projektové práce však pokraèovaly i nadále – jen do roku 2003 tak bylo odbornì

zajištìno 336 náhrobkù a tøi hrobky. O rok pozdìji bylo možné pøistoupit k samotnému

restaurování náhrobních kamenù, takže do konce roku 2013, kdy Židovské muzeum

v Praze høbitov pøedalo zpìt do správy Židovské obce v Praze, se podaøilo restaurovat

164 náhrobky a 4 tumby. Celkové náklady na restaurování náhrobkù v letech 2000–2013

pøekroèily èástku 4 mil. Kè.

Více informací o souèasném návštìvnickém provozu naleznete na stránkách

www.kehilaprag.cz.
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NOVÝ SKLAD CHEMIKÁLIÍ A SHROMAŽDIŠTÌ NEBEZPEÈNÉHO ODPADU

Nedílnou souèást péèe o sbírkové pøedmìty tvoøí jejich konzervace a restaurování. Pøi

tìchto procesech jsou v restaurátorských dílnách ŽMP mimo jiné používány i chemické

látky a pøípravky, z níž nìkteré mají specifické nebezpeèné vlastnosti, jako je napøíklad

hoølavost, toxicita, karcinogenita, žíravost, apod.

Souèasným požadavkùm na bezpeèné uložení tìchto chemických látek, pøípravkù a ne-

bezpeèných odpadù z hlediska požárního, hygienického a environmentálního bude plnì

vyhovovat nový sklad chemikálií a shromaždištì nebezpeèného odpadu. Návrh sklado-

vých prostor v suterénu administrativní budovy ŽMP vytvoøilo studio Znamení ètyø – ar-

chitekti, s.r.o. pod odborným vedením Ing. arch. Juraje Matuly. Celé øešení skladù bylo

také konzultováno s Hasièským záchranným sborem hl. m. Prahy, s Hygienickou stanicí

hl. m. Prahy a s odborem životního prostøedí Magistrátu hl. m. Prahy. Souhlas s prove-

dením stavby byl Odborem výstavby Mìstské èásti Praha 1 vydán v srpnu 2013.

Dílo v zimních mìsících provedla firma Kališ a Krátkoruký, s.r.o., jejíž nabídka zvítìzila

v pøíslušném výbìrovém øízení, pøièemž technický dozor stavby a inženýring zajišťoval

Ing. Vladimír Maxa. Celkové náklady na provedení stavby dosahují èástky 540 000 Kè.

Poèátkem dubna 2014 bude provedena její kolaudace a skladové prostory budou ná-

slednì pøedány do užívání.

SEMINÁØ K MODERNÍM ŽIDOVSKÝM DÌJINÁM

Židovské muzeum v Praze pøipravilo ve spolupráci s Ústavem pro soudobé dìjiny Aka-

demie vìd ÈR odborný semináø, jehož cílem je vytvoøit platformu pro akademickou

diskusi nad nejnovìjšími výzkumnými projekty k dìjinám Židù v uplynulých tøech

stoletích.

I pøes dùraz na historickou perspektivu tento kurs usiluje o multidisciplinární pøístup

a snaží se na vybraná témata pohlížet i z pohledu sociologie, politologie, dìjin nábožen-

ství èi dìjin umìní. Vedle dìjin støední Evropy pak bude v jeho rámci pozornost vìnová-

na rovnìž dìjinám židovského obyvatelstva i na dalších teritoriích.

Pøipravujeme:

14. kvìtna 2014
History of Hasidism: New Trends (Marcin Wodziñski, Uniwersytet Wroc³awski,

Polsko)

4. èervna 2014
Post-Normal: Jewish-State Relations during the Last Decade of
Czechoslovak-Communist Rule (Jacob Labendz, Washington University, St. Louis,

USA):

Semináø, který se vždy skládá z úvodní pøednášky a následné diskuse, se koná v prosto-

rách Oddìlení pro vzdìlávání a kulturu ŽMP (Maiselova 15, Praha 1) od 18 h.

VÝZNAMNÉ NÁVŠTÌVY

Únor

¬ velvyslanec Makedonské republiky v Èeské republice J. E. Paschal Stojchevski
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