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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 zhodnocení

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.

Nejvyšším orgánem sdružení je správní rada, která v roce 2014 pracovala ve složení:

Jiøí Daníèek, Federace židovských obcí v ÈR (pøedseda)

Eva Lorencová, Židovská obec v Praze

PhDr. Jan Munk, Federace židovských obcí v ÈR

Jiøí Löwy (od 1. 10. 2014)

PhDr. Eva Sedláková, Židovská obec v Praze

Mgr. Petr Svojanovský, Ministerstvo kultury ÈR

Kontrolním orgánem sdružení je dozorèí rada, která v roce 2014 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 2014 se správní rada sešla k jednání ètyøikrát a dozorèí rada dvakrát. Z jednání za pøítomnosti

právníka byly poøízeny zápisy.

Øeditelem muzea v roce 2014 byl Leo Pavlát.

Právní rámec èinnosti
a orgány muzea
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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, depozi-

táøe, knihovna, Multimediální centrum, kavárna, Galerie Roberta Guttmanna (výstavní prostor pro

poøádání krátkodobých výstav)

¬ Maiselova synagoga – stálá expozice v hlavní lodi Dìjiny Židù v Èechách a na Moravì – I. Od

poèátku osídlení do emancipace. Celkem vystaveno 146 originálù, faksimilií a kopií dokumentù. 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.

¬ 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 ukonèené 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 2014:

Celkem návštìvníkù

Dospìlí Junioøi

Leden 20 116 14 909 5 207

Únor 22 255 14 008 8 247

Bøezen 47 107 23 456 23 651

Duben 61 933 38 087 23 846

Kvìten 60 067 48 162 11 905

Èerven 53 764 41 101 12 663

Èervenec 60 636 43 141 17 495

Srpen 72 122 54 181 17 941

Záøí 52 294 40 013 12 281

Øíjen 52 980 39 625 13 355

Listopad 33 804 25 400 8 404

Prosinec 42 882 31 800 11 082

CELKEM 579 960 413 883 166 077

V únoru 2014 bylo slavnostnì otevøeno Informaèní a rezervaèní centrum ŽMP v srdci nìkdejšího praž-

ského Židovského Mìsta, v Maiselovì ulici 15 v Praze 1. Návštìvníci zde vedle kompletní nabídky vstu-

penek na jednotlivé prohlídkové okruhy a objekty naleznou interaktivní informaèní bránu se základními

údaji o jednotlivých památkách a stálých expozicích v areálu Židovského Mìsta, ale i o vybraných židov-

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

aktuálních kulturních a vzdìlávacích programù muzea i spolupracujících organizací a institucí. Opome-

nuty nezùstaly ani praktické tipy vìnované možnostem stravování èi službám tematicky zamìøených

cestovních kanceláøí. Stálou souèást nabídky centra tvoøí také pùjèovna audioprùvodcù. Vedle individuál-

ních turistù centrum slouží i k pøijímání objednávek a rezervací prùvodcù, zástupcù škol a cestovních

kanceláøí. Jeho souèástí je též odpoèinkový prostor s nabídkou obèerstvení a sociálním zaøízením.

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.

Návaznì ve vyklizených prostorách nìkdejšího Rezervaèního centra v Klausové synagoze byl rozšíøen

stávající obchod upomínkových pøedmìtù. Novì je i zde možné zakoupit vstupenky na jednotlivé pro-

hlídkové okruhy pražského Židovského Mìsta.

V roce 2014 ŽMP souèasnì v návaznosti na døíve osvìdèené postupy rozvíjelo své èinnosti k podpoøe

zájmu návštìvníkù. Byl pøitom zaznamenán zvýšený zájem o spoleènou vstupenku do ŽMP a Staronové

synagogy. Této možnosti využívají pøedevším domácí návštìvníci pøi rodinných prohlídkách. Po pøepra-

cování grafické prezentace foto-poplatkù pro Starý židovský høbitov u pokladen došlo rovnìž k výraz-

nému navýšení prodeje u této služby.
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I v roce 2014 ŽMP nabízelo døíve zavedené slevy v rámci programu Zlatá karta Pražské plynárenské, sle-

vových kuponù firmy Prague City Pass a programu Opencard. Bonus program Èeské spoøitelny musel

být ukonèen v dùsledku zrušení celého programu poskytovatelem. Dále se potvrdila výhodnost partici-

pace na programu Prague Card, který roènì pøivádí do muzea více než 30 000 návštìvníkù. Jedná se

o individuální návštìvníky ubytované v pražských hotelích, jimž uvedená karta umožòuje zvýhodnìný

vstup do vìtšiny význaèných pražských kulturních institucí. Novì byl prodej této karty zahájen v Infor-

maèním a rezervaèním centru. Nezmìnìnì v roce 2014 pokraèovala podpora návštìv školních skupin za

výraznì zlevnìné vstupné prostøednictvím muzejního Oddìlení pro vzdìlávání a kulturu. Rovnìž èinnost

Spoleènosti pøátel Židovského muzea v Praze pøispívala k úspìšné propagaci muzea, na èemž se podíleli

aktivisté zaøazení do dobrovolnického programu.

V roce 2014 ŽMP navštívilo o 38 959 (7,20 %) návštìvníkù více než v roce pøedchozím, a to i pøesto, že

jeden z návštìvnických objektù ve správì ŽMP, Maiselova synagoga, byl od 29. bøezna 2014 z dùvodu

rekonstrukce uzavøen. O zvýšení návštìvnosti se významnì zasloužilo novì otevøené Informaèní

a rezervaèní centrum.

Informaèní a rezervaèní centrum
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Organizaèní struktura a zamìstnanci

ŽMP bylo v roce 2014 dle svého organizaèního øádu rozdìleno do 8 odborù. Ke konci roku 2014 mìlo

v prùmìru 135 zamìstnancù vèetnì 9 pracovníkù, jejichž mzda je plnì hrazena z grantù, a 11 pracovnic

na mateøské dovolené. Ve fyzických osobách èinil poèet zamìstnancù k 31. 12. 2014 celkem 136,

což pøedstavovalo pøepoèítaných 123 plných pracovních úvazkù.

Zamìstnanecká struktura byla následující: øeditel, 46 pracovníkù ostrahy a kustodù, 52 vìdeckých

a odborných muzejních pracovníkù vèetnì restaurátorù, 13 ekonomických pracovníkù vèetnì pokladních

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

rekonstrukcí a správu budov a høbitovù, 4 administrativní pracovnice, 4 pracovníci zajišťující publicitu

a výstavy, 3 pracovníci Informaèního a rezervaèního centra.

Bìhem roku 2014 dále 156 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 2014 èinil 24 796 Kè. Prùmìrná

mzda v ÈR (na pøepoètené stavy) pøitom ve stejném roce èinila 25 686 Kè a v Praze 33 347 Kè.
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Výstavní èinnost

a) Galerie Roberta Guttmanna

V muzejní Galerii Roberta Guttmanna v ulici U Staré školy 3, v Praze 1 se v roce 2014 pøedstavily tøi

výstavy.

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 filmových výstøižkù z roku 1942, které vìzni ukryli

v ghettu a které se podaøilo v Národním filmovém archivu identifikovat v roce 2004, i dosud nepubliko-

vané 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. Výstavu, jejímiž kurátorkami byly Eva Strusková za NFA a Jana Šplíchalová

za ŽMP, zhlédlo po jejím prodloužení více než 13 000 osob a zaøadila se mezi nejúspìšnìjší výstavní

projekty ŽMP. Velké pozornosti se expozice tìšila u domácích i zahranièních médií – informovaly o ní

napø. Èeská televize, Èeský rozhlas, Lidové noviny, Týden, Prager Zeitung, Prague Post èi Daily Teleg-

raph. Jana Šplíchalová informovala o výstavì v èasopise Judaica Bohemiae pod názvem Truth and

Lies: Filming in the Ghetto Terezín, 1942–1945. K výstavì vyšlo stejnojmenné DVD v èeštinì, angliè-

tinì a nìmèinì, které vedle odborných komentáøù obsahuje vybrané filmové zábìry, edici nejdùležitìj-

ších dokumentù a obrazových materiálù a kalendárium zachycující mimo jiné osudy filmù a jejich

fragmentù po roce 1945. Projekt vznikl za podpory nadace Dutch Jewish Humanitarian Fund, Hlavního

mìsta Prahy, Èesko-nìmeckého fondu budoucnosti, Nadaèního fondu obìtem holocaustu a Nadace

Židovského muzea v Praze.

Od 24. dubna do 3. srpna 2014 mìli návštìvníci možnost zhlédnout výstavu Pøíbìh pokraèuje. Pøí-

rùstky ve sbírkách Židovského muzea v Praze 1994–2014, kterou ŽMP pøipravilo k 20. výroèí své

èinnosti jako nestátní organizace. Výstava pøedstavila více než 100 výjimeèných exponátù, jež se staly

souèástí sbírek ŽMP v posledních dvou desetiletích. Prostøednictvím vybraných umìleckých dìl,

rukopisù, knih, archiválií, rituálních pøedmìtù i pøedmìtù denní potøeby expozice seznámila se základy

akvizièní práce muzea a pøiblížila jak historii jednotlivých artefaktù, tak pøíbìhy jejich pùvodních majitelù.

Z nìkolika tisíc nových položek z let 1994–2014 vybrali kurátoøi pøedmìty, které veøejnosti pøedstavily

celou škálu sbírkotvorných aktivit ŽMP. Èeská i zahranièní veøejnost mìla mimo jiné poprvé možnost

Pravda a lež. Filmování v ghettu
Terezín 1942–1945

Pøíbìh pokraèuje. Pøírùstky ve sbírkách
Židovského muzea v Praze 1994-2014
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spatøit synagogální oponu z Mladé Vožice z poloviny 19. století, kterou se jako vùbec první pohøešované

judaikum èeského pùvodu podaøilo v bøeznu 2014 restituovat z USA. Díky moderní technice si návštìv-

níci mohli prohlédnout exponáty, které nebylo kvùli jejich rozmìrùm nebo technickému stavu možné

vystavit pøímo, zatímco s jinými pøedmìty se mohli seznámit detailnìji – napø. albem 33 ruènì malova-

ných pohlednic Eugena von Kahlera z let 1897–1901 èi Pamìtním listem z cesty do Lán na hrob Char-

lotte Garrigue Masarykové, který vytvoøil Robert Guttmann v roce 1928. Zvláštní místo pak

v audiovizuální èásti patøilo výbìru z unikátní sady kolorovaných diapozitivù z poèátku 20. století, tema-

ticky spojených s územím Palestiny, a nahrávka skladby Kol Nidrei, op. 47 Maxe Brucha z roku 1881, jak

ji zaznamenal hrací pás do klavírního automatu lipské firmy F. L. Hupfeld, AG, z roku 1922. Autorkami

scénáøe a libreta výstavy byly Dana Veselská a Michaela Sidenberg. Výstava vznikla za podpory Magis-

trátu hl. mìsta Prahy a Nadace Židovského muzea v Praze. Navštívilo ji 6 665 návštìvníkù.

Dne 27. srpna 2014 probìhla vernisáž výstavy Orient v Èechách? Židovští uprchlíci za první svìtové

války, kterou ŽMP reflektovalo sté výroèí vypuknutí tohoto konfliktu.

Statisíce lidí v dobì první svìtové války utíkaly do vnitrozemí habsburské monarchie z obavy pøed

násilím, pøed 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 veøejnosti nejen bezprostøední osudy

uprchlíkù, ale také reakce spoleènosti ? zda a jak v té dobì rozšíøené rozdìlování lidí podle etnika ovliv-

òovalo 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 nevybíravých

antisemitských kampaní.

V Èeské republice dosud nezveøejnìné fotografie ilustrovaly nejen život uprchlíkù, jejich ubytování èi

uprchlické tábory, ale vypovídaly také o fascinaci odlišností „východních Židù“, jejichž odìv, zbožnost

a nezvyklý jazyk vyvolávaly znaènou pozornost. Vyrovnávání se s odlišností a pøedsudky vùèi židovským

uprchlíkùm zachytily namluvené úryvky z dobových kronik a tisku. Výstava veøejnosti zpøístupnila jak oje-

dinìlé audiovizuální výpovìdi židovských uprchlíkù, tak i jejich postoje a každodennost rekonstruované

z tisku a ze zlomkù materiálù pomocných organizací. Z fyzických stop pobytu uprchlíkù za doby první

svìtové války se dochovaly vìtšinou pouze náhrobky na židovských høbitovech. Na výstavì byl k vidìní

jeden z nich, unikátní døevìný náhrobek zapùjèený z Horažïovic. Autory scénáøe a libreta výstavy byli

Michal Frankl, Jan Wittenberg a Wolfgang Schellenbacher. Výstava uskuteènìná za podpory

Èesko-nìmeckého fondu budoucnosti a Nadace Židovského muzea v Praze pøilákala za dobu svého

trvání (do 1. 2. 2015) 9 664 návštìvníkù.

Orient v Èechách? Židovští uprchlíci za
první svìtové války
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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:

Staré stromy na židovských høbitovech – výstava fotografií Václava Chvátala; V proudu dialogu –

výstava èernobílých fotografií Norberta Švarce zachycující stopy židovské pøítomnosti v dnešním ukrajin-

ském mìstì Èernovice; Rodinný tábor – výstava pøipravená Památníkem Terezín; Svìdectví terezín-

ských zdí – výstava fotografií Richarda Homoly; a koneènì výstava Synagogy v plamenech: Køišťálová

noc 1938 v èeském pohranièí pøipravená ve spolupráci se Severoèeským muzeem v Liberci.

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

deset výstav: pøehlídku vítìzných žákovských prací výtvarné soutìže Památníku Terezín Tady se to

nemùže stát; výstavu klasických kontemplativních fotografií Norberta Švarce zachycujících témìø

zaniklé židovské stopy z ukrajinských Èernovic nazvanou V proudu dialogu; putovní výstavu Zapome-

nutá sousedství o holocaustu Židù v bývalém politickém okrese Tišnov; obrazy tøebíèského výtvarníka

Josefa Hrubeše Mám rád ty staré domy; putovní výstavu obèanského sdružení Respekt a tolerance

Obyèejní lidé v neobyèejných èasech; výstavu obrazù a užitných pøedmìtù vytvoøených manželkou

brnìnského rabína Ruth Kuèerovou nazvanou Orach chajim aneb Jak se žije (nejen) u rabínù; výstavu

obrazù èlenky brnìnské obce Judity Kopotové; olejomalby a koláže mikulovské výtvarnice a galeristky

Sylvy Chludilové; Obrazy inspirované kabalou akademické malíøky Zuzany Kadlecové. Závìrem roku

pak výstavu obrazù s židovskou tematikou Edity Reinoldové, které byly vytvoøeny technikou malování

horkým voskem, enkaustikou.

Svìdectví terezínských zdí
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c) Výstavy ve spolupráci s dalšími institucemi

Pražská poboèka Oddìlení pro vzdìlávání a kulturu nabízela v roce 2014 13 putovních výstav, z nichž

sedm se zabývalo tematikou šoa: Neztratit víru v èlovìka... Protektorát oèima židovských dìtí; Anna

Franková – odkaz pro souèasnost; Ghetto jménem Baluty/Zpráva o Lodži; Zmizelí sousedé – Pocta

dìtským obìtem holocaustu; 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 fotografickou výstavu Karla Cudlína Støíbrný pøíliv z prostøedí seniorù soustøedìných

kolem centra na pražském Hagiboru provozovaného Židovskou obcí v Praze.

Tyto výstavy byly v roce 2014 instalovány v 60 školách a muzeích v Èeské republice a ve 3 zahranièních

institucích (Nìmecko, Slovensko, Belgie).

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. První

z výstav byla dlouhodobì zapùjèena do Mìstského kulturního støediska v Holešovì, kde byla umístìna

v místní synagoze. Druhá výstava byla zapùjèena do 4 škol a muzeí.
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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 ve stálých expozicích muzea, kde rovnìž provádìli mìøení intenzity osvìtlení. Dvakrát se uskuteè-

nila preventivní 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 bylo v roce 2014 zadáno ke konzervaci èi restaurování 6 pøedmìtù

ze sbírky textilu.

Restaurátorská dílna textilu se v roce 2014 vìnovala kontrole soupisù uložení drobného textilu pøed

uzavøením depozitáøe v Maiselovì synagoze (2 500 kusù). Dílna dále pokraèovala v opravách (zmìnách)

inventárních èísel na souborech zednáøských odznakù a polštáøù (151 kusù). Pro výstavní úèely byl ušit

korpus k 6 sbírkovým pøedmìtùm. Dále bylo konzervováno èi restaurováno 98 sbírkových pøedmìtù.

Restaurátoøi papíru spolupracovali v roce 2014 pøi pøípravì dvou muzejních výstav (Pøíbìh pokraèuje,

Orient v Èechách?), pro které provedli drobné restaurátorské zásahy a adjustace na 70 pøedmìtech.

Restaurátoøi se dále podíleli na deinstalaci stálé expozice v Maiselovì synagoze. Pro novou stálou

expozici Maiselovy synagogy pøipravili 9 kusù faksimilií a opravili všechny pùvodní faksimilie, které

budou v nové expozici využity. Spoleènì s kurátorkou sbírky rukopisù a nálezù z geniz na papíøe provedli

prùzkum pøedmìtù uložených v doèasném depozitáøi geniz. Práce pro jednotlivá oddìlení ŽMP zahrno-

vala restaurátorské zásahy na 107 kusech prací na papíøe, kartonech a pauzácích pro sbírku vizuálního

umìní, 28 kusù pøedmìtù z papíru pro oddìlení pro dìjiny šoa a 458 fotografií a 2 fotoalba pro sbírky

fotoarchivu. Pro knihovnu ŽMP bylo restaurováno 11 knih a další knihaøské zásahy byly provedeny na 32

knihách. Pro archiv ŽMP bylo restaurováno 7 vázaných archivních pramenù. Pro sbírku rukopisù a nálezù

z geniz na papíøe byl restaurován 1 rukopis a 44 pøedmìtù ze souboru geniz. Koncem roku restaurátor-

ská dílna papíru spolupracovala s Úsekem dokumentace a evidence sbírek a v depozitáøi na Smíchovì,

kde se pøipravovala instalace stabilního hasicího systému, spoleènì zabalili a pøestìhovali kompletní

depozitáø souboru malby (cca 1 300 obrazù).

Starý židovský høbitov
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V restaurátorské dílnì kovù bylo konzervováno nebo restaurováno 77 støíbrných, mosazných, døevìných

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

zápùjèky a pro úèely systematické digitalizace sbírky støíbra.

Za dohledu pracovnice muzejního archivu (V. Hamáèková) bylo restaurováno 24 náhrobkù vsazených

v opìrné zdi pøi Klausové synagoze a dalších 9 náhrobkù vybraných z celé plochy høbitova.

b) Dokumentace

Úsek Dokumentace a evidence sbírek ŽMP pokraèoval ve stabilizaci a optimalizaci klimatických

podmínek v depozitáøích.

Bìhem roku 2014 byly postupnì uzavøeny dva depozitáøe. Uzavøení pražského depozitáøe kovù a trojroz-

mìrných pøedmìtù v dùsledku probíhající rekonstrukce objektu a budování nové stálé expozice v Maise-

lovì synagoze pøedcházelo pøestìhování souboru plastiky do jiného objektu a její nové uložení. Pøed

zahájením samotné rekonstrukce byla v prostoru depozitáøe instalována øada mechanických a elektro-

nických zábran a bezpeènostních a ochranných prvkù. Prostor depozitáøe byl bìhem rekonstrukèních

prací prùbìžnì kontrolován. Ve druhé polovinì roku, kdy ve smíchovském depozitáøi zaèala pøíprava na

instalaci stabilního hasicího zaøízení, byl doèasnì pøesunut soubor malby a pøi tom byl roztøídìn a zpraco-

ván soubor ochranných rámù pro závìsné obrazy. Pøed pøestìhováním depozitáøe byla provedena foto-

dokumentace souboru malby a intenzivnì pokraèovala digitalizace souboru kresby a grafiky. Celkem

bylo v roce 2014 digitalizováno 3 233 sbírkových pøedmìtù.

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.

Úsek Dokumentace a evidence sbírek vystavil v roce 2014 celkem 172 výdejek, na nichž bylo zaevido-

váno (tj. vydáno z depozitáøe a uloženo zpìt) 5 092 sbírkových pøedmìtù. Pøedmìty byly nejèastìji

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

táøe ŽMP zùstalo k 26. 1. 2015 celkem 2 043 pøedmìtù (pøedevším v expozicích a na výpùjèkách pro

výstavní úèely).

Úsek dokumentace a evidence sbírek se i v roce 2014 vìnoval prùbìžné inventarizaci sbírkových fondù

ŽMP. Èasovì nároèné bylo dokonèení prací vyplývajících z inventarizace z roku 2013 (dohledání

chybných evidenèních èísel, oznaèení katalogizaèních karet razítkem revize, vypracování závìreèné

zprávy), protože v roce 2013 bylo zkontrolováno více než 14 700 pøedmìtù, což pøedstavuje více než

jednu tøetinu sbírkových pøedmìtù ve správì odboru sbírek. Oproti bìžnému postupu byly navíc

k inventarizované ovìøované èásti sbírkového fondu vyplnìny základní údaje v muzejním databázovém

systému a záznamy byly konfrontovány s dostupnými obrazovými daty. Souèasnì se uskuteènila další

èást inventarizace sbírkového fondu ŽMP dle zákona o centrální evidenci sbírek (CES). V roce 2014 byla

provedena inventarizace souboru rukopisù a nálezù z geniz na papíøe, která obsáhla pøibližnì 2 000

pøedmìtù, tj. zákonem požadovaných 5 % sbírkového fondu ŽMP.

V prùbìhu roku 2014 byla podána 2 hlášení o zmìnách v CES na MK ÈR. Ve shodì s pøíslušnými zákon-

nými pøedpisy byly pøipraveny podklady pro katalogizaci pøírùstkù za rok 2011 a bylo nahlášeno 549

nových evidenèních èísel do podsbírky judaik.

Prùbìžnì se zapisovaly a doplòovaly údaje o sbírkových pøedmìtech do muzejní databáze. Ta byla

bìhem roku 2013 pøipravena na import do nového systému Collective Access a v roce 2014 tyto práce

intenzivnì pokraèovaly. Mimo jiné zahrnovaly nìkolikanásobnou kontrolu zadaných údajù ve více než
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45 000 katalogizaèních kartách, pøípravu nové taxonomie sbírkových pøedmìtù, ovìøení a sjednocení

zápisu dat a doplnìní informací v øádu desetitisícù. Výsledkem je nová taxonomie sbírkových pøedmìtù

ve správì ŽMP, která reflektuje skuteènou strukturu sbírkových fondù muzea.

V roce 2014 se podaøilo dokonèit rozsáhlý úkol, na kterém pracovníci úseku pracovali nìkolik let, a sice

pøepis údajù z pøírùstkových knih do databáze v poèítaèovém programu Excelu. Interní databáze pøepisu

pøírùstkových knih, která obsahuje více než 84 000 záznamù poøízených mezi lety 1950 (založení pøírùs-

tkových knih se zpìtným zápisem pøírùstkù od roku 1945) a 2009 (zahájení pøepisù pøírùstkových knih

do elektronické podoby), slouží pøedevším pro rychlé vyhledávání údajù napøíklad pøi katalogizaci nebo

inventarizaci sbírek a pro ovìøení správnosti èísel. Databáze a správnost pøepisu je prùbìžnì kontrolo-

vána a doplòována dalšími informacemi z jiných zdrojù (napø. novì pøidìlená inventární èísla, záznam

o dohledání pùvodního evidenèního èísla, záznam o vyøazení, odkaz na nabývací doklad apod.). Po

dokonèení tohoto pøepisu zaèal úsek pracovat na kontrole a doplnìní staršího a zèásti pouze dílèího

pøekladu karet tzv. Nìmeckého katalogu a vytvoøení sekundární tabulky typovì èlenìné dle úèelu

donace a jmen donátorù. Tento projekt s ohledem na množství záznamù rovnìž zabere nìkolik let.

V rámci pøípravy podkladù pro výstavu Pøíbìh pokraèuje byla provedena podrobná analýza pøírùstkù za

posledních 20 let a zpracovány celkové úhrny pro všechny ètyøi sbírky èlenìné dle zpùsobu nabytí.

Zároveò byla vyhodnocena efektivita realizovaných investic do sbírkového fondu v podobì nákupù

a vlastního výzkumu muzea. Výsledky byly prezentovány v rámci semináøe Akvizièní a de-akvizièní

èinnost muzeí a galerií a publikovány ve sborníku ze semináøe. V roce 2015 bude ještì akvizièní èinnost

vyhodnocena kurátory jednotlivých sbírek v èasopise Judaica Bohemiae.

Do fotooddìlení bylo k digitalizaci pøedáno pøes 3 200 sbírkových pøedmìtù: mimo jiné 76 trojrozmìr-

ných pøedmìtù, 113 textilií, 2 823 grafik a kreseb a více než 200 sbírkových fotografií. Pøímo v depozitáøi

probíhala komplexní digitalizace souboru malby.

Fotooddìlení souèasnì pokraèovalo v digitalizaci archivních a knihovních materiálù (více než 6 000

zábìrù, z toho pro oddìlení pro dìjiny šoa více než 2 300 zábìrù a pro knihovnu a Archiv ŽMP více než

2 900 zábìrù). Pro výstavy Pøíbìh pokraèuje a Orient v Èechách? zhotovilo fotooddìlení na

400 snímkù a také jednu videosekvenci.

Prùbìžnì byly fotografovány vernisáže, významné návštìvy a další dùležité akce ŽMP (pøibližnì 800

zábìrù). Dále byla poøizována dokumentace exteriérù, interiérù a výstav (pøibližnì 400 zábìrù). Byla zho-

tovena kompletní fotodokumentace Maiselovy synagogy pøed rekonstrukcí (pøibližnì 200 zábìrù).

Fotografie z vernisáže výstavy

Zmaøené nadìje
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V Maiselovì synagoze byly rovnìž prùbìžnì dokumentovány probíhající stavební práce. Ve spolupráci

s Odborem rozvoje a vztahù s veøejností byly také dále zhotovovány snímky pro nové webové stránky

muzea a Informaèní a rezervaèní centrum v poètu pøibližnì 200 snímkù. Všechny snímky zhotovené ve

fotooddìlení byly následnì ukládány do muzejního digitálního archivaèního systému a do databáze Col-

lective Access.

Podstatnou èást práce fotoarchivu tvoøilo vyøizování více než 220 žádostí badatelù z tuzemska i ze zahra-

nièí vèetnì poskytování požadovaných materiálù, vìtšinou v elektronické podobì.

c) Archiv

Celkový rozsah poøádacích prací a služeb poskytovaných badatelské veøejnosti ovlivnilo v archivu v roce

2014 budování stabilního hasicího zaøízení. Akce si vyžádala úplné vystìhování veškerého archivního

materiálu z depozitáøe a jeho náhradní uložení v ostatních prostorách archivní budovy na Smíchovì

a v depozitáøích, které laskavì poskytl Archiv Akademie vìd ÈR ve svém objektu. Archiv ŽMP byl od

1. 10. 2014 pro veøejnost uzavøen.

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

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

dílnì muzea. V roce 2014 bylo vyèištìno 92 archivních knih a 7 jich bylo restaurováno. Soubìžnì probí-

halo mechanické èištìní novì pøevzatých písemností pøed jejich archivním zpracováním.

Poøádací práce se soustøeïovaly jak na revize a nové zpracování materiálù uložených v archivu, tak na

zpracovávání novì získaných osobních pozùstalostí – celkem pìti. (M. Hanková). Pokraèovala prùbìžná

revize fondu ŽNO Praha – zrevidováno bylo 102 knih (L. Petrusová). Zároveò probíhalo zpracovávání

podnikového archivu Židovského muzea – zpracovány byly materiály z let 1960–1969 (M. Kureèková).

Na ŽO Teplice a ŽO Karlovy Vary byly sepsány materiály z let 1945–1990 (V. Hamáèková). Pracovalo se

též na pøípravì skartaèního øízení (M. Kureèková).

V roce 2014 bylo vytvoøeno 7 nových archivních pomùcek, z toho 5 inventáøù a 2 manipulaèní seznamy.

Kromì toho byly vytvoøeny další 4 inventáøe, které po revizi a novém zpracování fondù nahradily starší

archivní pomùcky. Celkem bylo v roce 2014 vytvoøeno 11 nových archivních pomùcek v elektronické

podobì. Na nových webových stránkách ŽMP jsou postupnì uveøejòovány archivní pomùcky k jednotli-

vým fondùm.

Archiv ŽMP
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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. Postupnì jsou

digitalizovány vybrané archiválie, které slouží pøedevším pro rodopisné bádání. V roce 2014 bylo digitali-

zováno 5 archivních knih (1 142 snímkù). Národní archiv dokonèil digitalizaci knih familiantù uložených

v archivu ŽMP (celkem 13 knih – 1 660 snímkù) a zajistil jejich prezentaci na internetu v rámci spoleè-

ného projektu. Na internetových stránkách ŽMP byl zpøístupnìn digitalizovaný rejstøík k mikulovským

matrikám obsahující údaje z let 1762–1912. Jedná se o významný pramen pro rodopisné bádání.

d) Knihovna

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

Pøibyly 2 433 záznamy a ke konci roku elektronický katalog knihovny ŽMP obsahoval více než 55 800

záznamù. V depozitáøi periodik v Pinkasovì synagoze byly dále zpracovávány èasopisy, do katalogu byly

vloženy záznamy 30 titulù i údaje o jednotlivých èíslech. Pro katalog knihovny bylo rovnìž zpracováno

a do nìj zaøazeno 71 záznamù veèerních poøadù Oddìlení pro vzdìlávání a kulturu.

Uskuteènila se též digitalizace kompletní øady periodika B’nai B’rith z let 1922–1937 a dokumenty byly

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

V historické èásti fondu probìhla prùbìžná revize 252 knih zapsaných do Centrální evidence sbírek

(CES). V prùbìhu roku bylo do evidence zapsáno dalších 326 svazkù. Ke konci roku 2014 èítala pod-

sbírka „Knihy“ 2 555 tiskù. K záznamùm knih v elektronickém katalogu jsou postupnì pøipojovány foto-

grafie titulních listù. Ve spolupráci s fotooddìlením se zatím podaøilo zdokumentovat více než 290

vzácných tiskù.

Péèe o sbírku vzácných tiskù pokraèovala prùbìžným restaurováním 5 exempláøù. Dvì knihy byly

opraveny restaurátory papíru v ŽMP a 3 svazky byly zadány externím restaurátorùm i díky pøíspìvku

Nadace Židovské obce v Praze. Probíhala rovnìž prohlídka 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. Odbor též spolupracoval pøi posuzování darù èi nákupù starých a vzácných tiskù do

fondu knihovny, vyøizování dalších badatelských dotazù na identifikaci tiskù èi pøepisu vpiskù pøi hledání

pùvodních vlastníkù knih.

V roce 2014 knihovna ŽMP navázala spolupráci s Vyšší odbornou školou grafickou. Spolu s restaurátory

papíru pracovníci knihovny vybrali ménì vzácné staré tisky, které nebylo možné pro jejich fyzický stav

zpøístupnit badatelùm. Studenti školy je pak pod odborným dohledem pedagogù restaurovali. Bìhem

roku se tak podaøilo opravit 8 svazkù.

V listopadu 2014 bylo na 7 000 svazkù pøestìhováno ze správní budovy muzea do depozitáøe knihovny

v Praze 4. Pøesunu pøedcházela kontrola, pøi které byly provedeny opravy u chybnì uvedených èi dupli-

citních signatur nebo pøírùstkových èísel.

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 doku-

mentù z chystané sbírky Osobní pozùstalosti (celkem 32 archivních kartonù), k archivní sbírce Doku-

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

pokraèoval odborný popis snímkù ze sbírky fotografií oddìlení.
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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, kunsthistorii, etnologii a mnoho dalšího. Sahají od zlepšování porozumìní rozsáhlým

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

pamìťových institucích. Výsledky výzkumu muzeum zpøístupòuje také prostøednictvím expozic a doèas-

ných výstav a usiluje o jejich zaèlenìní do vzdìlávacích programù. Vìdeckou èinnost v Židovském

muzeu koordinuje Mgr. Michal Frankl, PhD., jako vedoucí Odboru židovských studií a dìjin

antisemitismu.

Výzkumná práce v roce 2014 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 Židovského muzea, je

zásadní provenienèní výzkum (zejména Odbor sbírek a Knihovna, ve smyslu archivní provenience také

Archiv a Oddìlení pro dìjiny šoa). Další významnou souèástí výzkumné práce je dokumentace biografic-

kých, místopisných a dalších informací týkajících se historie a kultury židovských obcí v èeských zemích

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

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

Pro vìdeckou práci je klíèová spolupráce s dalšími výzkumnými organizacemi a projekty v Èeské repub-

lice a v zahranièí. Velmi významná je úèast na projektu Evropská infrastruktura pro výzkum holocaustu

(Oddìlení pro dìjiny šoa), jímž se Židovské muzeum v rámci Rámcového programu 7 Evropské komise

zapojilo do nové sítì významných výzkumných institucí a archivù. Velký dùraz byl v roce 2014 v ŽMP

kladen na rozvinutí aktivit, jež pøispívají ke zprostøedkování informací a metod z nejnovìjšího výzkumu

o židovských dìjinách a vytvoøení prostoru pro vìdeckou diskusi o tìchto tématech. Ve spolupráci

s Ústavem pro soudobé dìjiny Akademie vìd ÈR organizovalo muzeum 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 diskusi o aktuálnì probíhajících výzkumných projek-

tech k židovským dìjinám a dìjinám antisemitismu. 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.

Zásadní roli v komunikaci vìdecké komunity plní impaktovaný vìdecký èasopis Judaica bohemiae

(Oddìlení židovských dìjin a judaistiky) a velmi intenzivnì také probíhala pøíprava knižní øady Židé –

dìjiny – pamìť, kterou ŽMP ve spolupráci s Ústavem pro soudobé dìjiny AV ÈR bude vydávat v Nakla-

datelství Lidové noviny. K vydání byla po odborné stránce pøipravena kniha Michaela L. Millera Moravští

Židé v dobì emancipace, urèená k vydání v roce 2015. Mezi dalšími pøipravovanými svazky je studie

Ines Koeltzsch Praha sdílená a rozdìlená a práce Michala Frankla a Miloslava Szabó Budování státu

bez antisemitismu? Èeský a slovenský antisemitismus, 1917–1923. Ve spolupráci s Ústavem pro

soudobé dìjiny a Ines Koeltzsch z Masarykova ústavu Akademie vìd ÈR byly vytvoøeny nové webové
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stránky na doménì jewishhistory.cz, jež zprostøedkovávají informace o vìdeckých projektech, konferen-

cích, workshopech, knižní øadì a semináøi k židovským dìjinám.

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. V roce 2014 nejvìtší

projekt v této oblasti pøedstavovala pøíprava importu databáze sbírkových pøedmìtù. Import zahrnoval

také zlepšení struktury dat a proèištìní autoritních slovníkù. Jeho souèástí je i zpøístupnìní kartotéky

pøedmìtù z doby druhé svìtové války (tzv. Nìmecký katalog) a zhruba 25 000 fotografií èi skenù,

vìtšinou ve vysokém rozlišení.

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

ních fondech prostøednictvím projektù EHRI a Yerusha (Archiv), èi vybrané pøíklady pøedmìtù a doku-

mentù prostøednictvím prezentace na Google Cultural Institute. V roce 2014 také probíhaly pøípravné

práce pro zpøístupnìní vybraných èástí sbírek prostøednictvím portálu Europeana.

a) Odbor sbírek

Kurátoøi se v roce 2014 vìnovali následující odborné a výzkumné èinnosti:

Kurátor sbírky kovù Jaroslav Kuntoš se zabýval ovìøováním katalogizaèních podkladù a sbírkových

pøedmìtù z kovù. Do konce roku 2014 bylo tímto zpùsobem zdokumentováno 235 štítù na Tóru a 67

levitských souprav. V návaznosti na pøedchozí výzkum možností identifikace drahých kamenù na sbírko-

vých pøedmìtech, provádìný ve spolupráci s prof. Janem Jehlièkou (PøF UK), publikoval jako spoluautor

v impaktovaném vìdeckém èasopise zamìøeném na aplikaci tzv. Ramanovy spektroskopie Journal of

Raman Spectroscopy èlánek In situ study of stones adorning a silver Torah shield using portable

Raman spectrometers. J. Kuntoš se podílel na pøípravì podkladù pro výstavu Akvizice 1994–2014

a spolupracoval pøi realizaci výstavy a pøípravì shrnující studie pro èasopis Judaica Bohemiae (vyjde

2015). Dále provedl odbornou analýzu souborù historického nábytku ze sbírek ŽMP (103) položek.

Kurátorka sbírky vizuálního umìní Michaela Sidenberg se v roce 2014 vìnovala jak výzkumu spojenému

se svìøenými sbírkovými fondy (èást výsledkù byla prezentována v rámci výstavy Pøíbìh pokraèuje: Pøí-

rùstky ve sbírkách Židovského muzea v Praze 1994–2014, jíž byla spolukurátorkou), tak pøípravì

nové stálé expozice Kabinet Friedl. Ta v závislosti na dostateèném množství finanèních prostøedkù

vznikne v prostorách stávající Galerie Roberta Guttmanna a její tìžištì bude tvoøit sbírka dìtských

kreseb vytvoøených od poèátku roku 1943 do podzimu 1944 v ghettu Terezín pod vedením významné

pøedstavitelky meziváleèné avantgardy, designérky a pedagožky Friedl Dicker-Brandeisové (1898–1944).

M. Sidenberg se dále 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 pováleèném období buï nebyly obnoveny, nebo pøestaly existovat v dùsledku emigraèních vln a odlivu

židovské populace z regionù). Pøíkladem pars pro toto je opona z Mladé Vožice, inv. è. 31.669, identifi-

kovaná na jaøe 2013 v nabídce newyorské poboèky aukèní sínì Sotheby’s. Pøípad byl v roce 2014

úspìšnì uzavøen navrácením pøedmìtu FŽO a prezentován na zvláštní tiskové konferenci, kterou ŽMP

uspoøádalo 26. 3. 2014.Synagogální opona z Mladé Vožice
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S ohledem na nutnost ozøejmit obsah a spolehlivost nìkterých informaèních zdrojù týkajících se proveni-

ence pøedmìtù ve fondech ŽMP (zejména v souboru vizuálního umìní) M. Sidenberg provedla rozsáh-

lou kritickou rešerši k seznamu 874 údajných pùvodních vlastníkù sbírkových pøedmìtù uložených

v ŽMP, publikovanému v roce 1948 péèí Národní správy majetkových podstat Židovské rady starších.

Výsledkem této práce je soubor 874 záznamù pøevedený do digitální podoby a doplnìný o nová zjištìní,

který je bez omezení zpøístupnìn na internetových stránkách ŽMP. Tento seznam je dále opatøen kritic-

kým komentáøem (prùvodcem).

Kurátorka sbírky rukopisù a nálezù z geniz na papíøe Lenka Ulièná pøipravovala podklady pro zpracování

pomocné evidence geniz, a to vèetnì teoretické báze a sondy do sbírky geniz. Práci s názvem Papírové

nálezy z geniz: Zpracování pomocné evidence úspìšnì obhájila pøed odbornou komisí pøi absolvování

Školy muzejní propedeutiky. Dále se podílela na pøípravì podkladù pro výstavu Akvizice 1994–2014 a spo-

lupracovala pøi realizaci výstavy a pøípravì shrnující studie pro èasopis Judaica Bohemiae (vyjde 2015).

Kurátorka sbírky textilu Dana Veselská se v první polovinì roku 2014 vìnovala pøedevším dokonèení

velkých grantových projektù Odboru sbírek, které probíhaly v letech 2012–2013 (grant OPPA a grant

Rothschild Foundation Europe), vèetnì publikaèního výstupu v èasopise Museologica Brunensia

(Pøíklady z praxe: podpora vzdìlávacích a tréninkových programù pro zamìstnance muzeí z finanè-

ních prostøedkù Evropské unie). Poté se významnì podílela na projektu k pøipomenutí dvaceti let od

založení samostatného Židovského muzea v Praze (po tzv. odstátnìní sbírek, k nìmuž došlo v roce

1994), jehož nejdùležitìjším výstupem byla výstava Pøíbìh pokraèuje: Pøírùstky ve sbírkách Židov-

ského muzea v Praze 1994–2014. Jako souèást tohoto projektu pøipravila též ve spolupráci s AMG ÈR

a ÈV ICOM semináø Akcese a de-akcese muzejních sbírek a otázky související s touto èinností,

k nìmuž koncem roku 2014 zeditovala sborník pøíspìvkù. Autorsky se podílela na pøíspìvku kolektivu

autorù pro tento sborník a rovnìž na pøípravì shrnující studie k tématu pro èasopis Judaica Bohemiae

(vyjde 2015).

Vedoucí fotoarchivu Martin Jelínek zahájil pøípravu souhrnné prezentace tzv. Osvìtimského alba.

Výstavu s doprovodným programem spolupoøádá na jaøe 2015 Židovské muzeum v Praze spolu s Galerií

hl. mìsta Prahy.

Vedoucí úseku dokumentace a evidence sbírek Magda Veselská pøipravila biografický text o posledním

vedoucím (Leiter) pražské židovské obce za 2. svìtové války Františku Friedmannovi pro Biografický

slovník èeských zemí. Text bude publikován v roce 2015.

Koordinátor restaurátorské dílny Pavel Veselý napsal pro sborník Výzdobné techniky kovù, který v roce

2014 vydalo Technické muzeum v Brnì, pøíspìvek Výzdobné techniky na støíbrných ozdobách Tóry

ze sbírky Židovského muzea v Praze.

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 diskusí.

Lenka Ulièná na mezinárodní konferenci 5th International Students’ Workshop Central European Jewish

Studies pøednesla pøíspìvek Polizei Ordnung far die Marishen Juden Shaft, Ms JMP 11.659 a rovnìž

se zúèastnila mezinárodní konference Curated Collections: Toward A Jewish Digital Culture, The

2nd International Conference of Judaica-Collection Curators, kterou pro zvané úèastníky poøádala

Izraelská národní knihovna v Jeruzalémì. Lenka Ulièná se též úèastnila Debaty o mezináboženském

soužití židù a køesťanù ve støedovìkých Èechách a na Moravì, kterou odvysílala 28. 3. 2014 TV Noe.

Nìkolik pracovníkù odboru sbírek (M. Sidenberg, D. Veselská, J. Korbelová) vystoupilo s pøíspìvky na

semináøi Akcese a de-akcese muzejních sbírek, který ŽMP spolupoøádalo s AMG ÈR a ÈV ICOM

v OVK. Vedoucí fotoarchivu Martin Jelínek se zúèastnil s pøíspìvkem The Early Copy of the Auschwitz

Album in the Collection of the Jewish Museum in Prague konference EHRI v Praze a s pøíspìvkem

Akcese a de-akcese muzejních sbírek.
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Collective Access a online výstava „neZnámí“ konference Prezentace kulturního dìdictví online

v Národním muzeu. Eduard Feuereis se zúèastnil semináøe Muzea a digitalizace v Brnì, který organizo-

valo Metodické centrum pro informaèní technologie v muzejnictví. Dana Veselská a Magda Veselská

prezentovaly na mezinárodní konferenci Approaches to Authenticity: the Virtual vs. the Material vs.

the Recreated, která se uskuteènila ve Varšavì, pøíspìvek Identifying Donors of Objects in the Col-

lections of the Jewish Museum in Prague, 2012–2014. M. Sidenberg se zúèastnila semináøe Prove-

nance Research Training Program spolupoøádaného Evropským institutem odkazu šoa a Conference

on Jewish Material Claims Against Germany v Øímì.

Restaurátorky textilu se zúèastnily textilního semináøe poøádaného v Obecním domì skupinou Textil pøi

Komisi konzervátorù a restaurátorù Asociace muzeí a galerií (AMG). Zástupkynì restaurátorské dílny

textilu se úèastnila celorepublikové konference Komise konzervátorù a restaurátorù AMG v Ústí nad

Labem. Koordinátor restaurátorské dílny kovù Pavel Veselý pøednesl pøíspìvek na semináøi Výzdobné

techniky kovù poøádaném AMG ve spolupráci s Metodickým centrem konzervace pøi Technickém

muzeu v Brnì. V restaurátorské dílnì textilu absolvovala praxi pod vedením koordinátorky dílny stu-

dentka VŠCHT. V restaurátorské dílnì papíru absolvovala praxi pod vedením koordinátora dílny stu-

dentka VOŠG.

b) Oddìlení pro dìjiny šoa

V roce 2014 bylo možno v Galerii Roberta Guttmanna zhlédnout dvì výstavy pøipravené pracovníky

oddìlení (viz èást 5a). K výstavì Orient v Èechách? Židovští uprchlíci za první svìtové války oddìlení

zajistilo komentované prohlídky pro veøejnost, speciální prohlídky byly urèeny studentùm základních,

støedních a vysokých škol, ale i pro pedagogické, muzejní a odborné pracovníky vèetnì zahranièních.

V rámci projektu Evropská infrastruktura pro výzkum holocaustu (European Holocaust Research

Infrastructure, EHRI), více na http://ehri-project.eu/) pøipravovali pracovníci Židovského muzea v Praze

ve spolupráci s dalšími partnery projektu archivního prùvodce po vybraných fondech židovských obcí

(tzv. „židovských rad“) v dobì druhé svìtové války. Cílem tohoto prùvodce je zdùraznit prameny vytvá-

øené židovskými organizacemi za nacistické okupace a napomoci výzkumu tohoto složitého tématu, jež

se stalo zdrojem øady veøejných i historiografických kontroverzí. Prùvodce, který kombinuje narativní

èásti s databází archivních popisù a zároveò s pøíklady typických dokumentù, bude zpoèátku pøibližovat

archivní materiály týkající se Vídnì, Prahy a Budapešti. V budoucnu se poèítá s jeho doplòováním.

Židovské muzeum v Praze uspoøádalo ve dnech 21. – 23. 10. 2014 v rámci projektu EHRI mezinárodní

workshop Rané pokusy o historickou dokumentaci holocaustu. Akce se konala v prostorách Ústavu

pro èeskou literaturu Akademie vìd Èeské republiky. Pøedmìtem workshopu byly podoby, metody

a prostøedky rané dokumentace holocaustu. Úèastníci poskytli lepší vhled do projektù, jejichž cílem byl

sbìr svìdectví a dokumentù o holocaustu od období druhé svìtové války do 60. let 20. století. Cílem

workshopu bylo rovnìž podpoøit komparativní perspektivu a rozšíøit dosavadní poznání o dokumentaè-

ních iniciativách, zejména ve východní a jihovýchodní Evropì. Workshop byl tematicky rozdìlen do

nìkolika diskusních panelù.

Tým odborných pracovníkù dále aktivnì spolupracoval na pøípravì nové projektové žádosti následného

projektu EHRI, v nìmž ŽMP povede podprojekt New views on digital archives (Nové pohledy na digi-

tální archivy).

Za dlouhodobì nedostateènì prozkoumané téma ŽMP považuje dìjiny Židù z pohranièí odtrženého po

mnichovské dohodì. ŽMP se podaøilo získat grant od Claims Conference na dokumentaci jmen obìtí

šoa z této oblasti. Data budou sbírána na základì analýzy stavu zpracování v jednotlivých regionech

z mnoha rùzných pramenù (sèítací operáty, matriky, databáze Yad Vashem, dokumenty ITS Bad
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Arolsen, digitalizované prameny z Národního archivu v Praze, regionální archivy, apod.). Získaná data

budou zpøístupnìna odborné i laické veøejnosti v souladu s pøedpisy na ochranu osobních dat. V roce

2014 probíhaly pøípravné práce a samotný sbìr dat zaène poèátkem roku 2015.

Bìhem výstavy Pravda a lež. Filmování v ghettu Terezín 1942–1945 v muzejní Galerii Roberta

Guttmanna nabízelo ŽMP ve spolupráci s Národním filmovým archivem bohatý doprovodný program.

Následné otevøení výstavy v prostorách Památníku Terezín bylo spojeno s konáním mezinárodní konfe-

rence Filmy z ghett a lágrù: Propaganda-motáky-historické prameny, kterou organizovala nìmecká

historièka Dr. Natascha Drubek-Meyer. Filmoví a literární odborníci spolu s historiky holocaustu si tak

v záøí 2014 pøipomnìli 70. výroèí natáèení propagandistického snímku z let 1944–1945, dlouho známého

pod názvem Vùdce daroval Židùm mìsto. Obsáhlá diskuse byla vìnována dosud málo známému pro-

pagandistickému filmu z roku 1942. Diskusního fóra se úèastnili i bývalí vìzni terezínského ghetta.

Vedoucí oddìlení Jana Šplíchalová pøednesla v bøeznu 2014 za ŽMP a Institut Terezínské iniciativy pøí-

spìvek na mezinárodní konferenci Auf dem Weg zu einer Gedenkstätte Trostenez/Na cestì k památ-

níku Malý Trostinec o stavu bádání a akcích k tématu „koncentraèní a vyhlazovací tábor v Malém

Trostinci“. Nadace Internationales Bildungs- und Begegnungswerk (IBB Dortmund a IBB „Johannes

Rau“ Minsk) uspoøádala v èervnu 2014 pøi pøíležitosti položení základního kamene památníku obìtí

v Malém Trostinci navazující mezinárodní konferenci s názvem Lernen aus der Geschichte für eine

gemeinsame Zukunft/Uèíme se z historie pro spoleènou budoucnost. Za ŽMP pøednesla referát Jana

Šplíchalová, která rovnìž vystoupila na tiskové konferenci s pamìtníky ghetta v Minsku a koncentraè-

ního tábora v Malém Trostinci.

Pracovnice Oddìlení pro dìjiny šoa se v záøí a øíjnu 2014 úèastnily doprovodného programu k výstavì

Nucená práce. Nìmci, nucenì nasazení a válka, který poøádala nadace Živá pamìť. V Královském

letohrádku Pražského hradu pøednesla Jana Šplíchalová pøednášky s filmovou projekcí o natáèení

v terezínském ghettu, Julie Jenšovská pak pøipomnìla osudy èeských a moravských Židù v ghettu

v Lodži.

Oddìlení bylo rovnìž zastoupeno pøednáškami na odborné konferenci Nucená práce 1939–1945.

Nové poznatky a aktuální trendy ve výzkumu, kterou v øíjnu 2014 organizovala nadace Živá pamìť ve

spolupráci s Ministerstvem zahranièních vìcí ÈR. Jana Šplíchalová vystoupila s pøednáškou spojenou

s filmovou projekcí na téma Filmování v ghettu Terezín v roce 1942, Julie Jenšovská seznámila

pøítomné s pøíspìvkem Èeské transporty do ghetta v Lodži. Michal Frankl se v øíjnu 2014 zúèastnil

v Praze s pøíspìvkem Negotiating Loyalty. ‘Jewish Question’ in the discursive construction of the

Czechoslovak national state konferencí Climax or Beginning? Modernity, Culture, Central Europe

and Great War a Czech-Jewish and Polish-Jewish Studies: (Dis)Similarities. Dále pøednesl pøíspìvek

Refugees, loyalty and a nation state under construction Jewish refugees in Bohemian Lands during and

after WWI na konferenci Czech-Jewish and Polish-Jewish Studies: (Dis)Similarities. Aktivnì se dále na

pøelomu kvìtna a èervna úèastnil workshopu Jews and Gentiles in East Central Europe in the 20th

Century v Praze.

V rámci Oddìlení pro dìjiny šoa Pavla Hermína Neuner i nadále zajišťovala systematické nahrávání roz-

hovorù s pamìtníky. Sbírku obohatilo 47 nových rozhovorù. Souèasnì se podaøilo získat více než 450

osobních i úøedních dokumentù a fotografií z rodinných archivù respondentù, které jsou po odborném

zpracování a digitalizaci zaøazeny do sbírek ŽMP (rozsáhlé konvoluty materiálù pocházejí napø. z rodin-

ných archivù Jiøího Fraòka, Mike Frankla, Tomáše Rezka a Šošany Dub z Izraele). Orálnì historická

sbírka Rozhovory s pamìtníky se díky daru kamery od soukromého sponzora zaèala rozšiøovat o video-

záznamy. Pozornost je vìnována zejména nahrávání vícegeneraèních výpovìdí v rámci jedné rodiny.

Trvající velký zájem ze strany nejen pamìtníkù, ale i druhé a tøetí generace pøeživších inspiroval v roce
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2014 k vydání informativního letáku. Èeská a anglická verze v tištìné i digitální podobì Židovské

muzeum v Praze mapuje dìjiny Židù ve 20. století/Charting the History of the Jews in the

20th century pomáhá informovat o práci Oddìlení pro dìjiny šoa v Èeské republice i v zahranièí.

Oddìlení rovnìž jako døíve poskytovalo informace a služby badatelùm formou písemné i ústní konzul-

tace (vyjádøení k více než 1 200 dotazù). Formou rešerší byla dále vypracována øada podkladù pro pátrání

Èeského èerveného køíže a pro vydání osvìdèení na žádost odboru pro veterány Ministerstva obrany ÈR.

c) Oddìlení židovských dìjin a judaistiky

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

vìdeckého èasopisu Judaica Bohemiae XLIX (2014), 1, 2 a zahájila redakèní práce na èísle 1 roèníku L

(2015). Probìhla dvì zasedání redakèní rady èasopisu. Roku 2014 èasopis opìt èerpal prostøedky

z tøíleté grantové podpory, kterou mu roku 2012 udìlila nadace The Rothschild Foundation Europe.

Prioritou èinnosti oddìlení byla pøíprava obsahové èásti nové expozice v Maiselovì synagoze Židé

v èeských zemích, 10.–18. století. A. Putík dokonèil podklady pro mapu osídlení, hlavní texty pro

panely a doplòující texty. A. Putík, I. Cermanová a D. Polakoviè dále pøipravili ve spolupráci s A. Paøíkem

kompletní obsahové podklady pro multimediální prvky expozice: prùlet Židovským mìstem pražským na

základì Langweilova modelu Prahy, projekci vyobrazení starých synagog Èech a Moravy, pro dotykovou

obrazovku databázi významných židovských osobností v èeských zemích 10.–18. stol., rovnìž pro doty-

kovou obrazovku listování starými rukopisy a tisky. D. Polakoviè pøipravil pro další dotykové obrazovky

obrazové podklady databáze významných židovských obcí v èeských zemích. Ve spolupráci s architek-

tem H. Fetterlem byly provedeny koneèné úpravy instalace exponátù ve vitrínách a stanoven definitivní

seznam faksimilií a kopií. Bylo zahájeno zajišťování potøebných repropráv ke všem exponátùm expozice.

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. A. Putík odevzdal rukopis Soupis pražských Židù z roku 1729 pro internetovou edici

Národního archivu (ve spolupráci s I. Ebelovou). D. Polakoviè dokonèil studii o zhroucení bøeclavské

synagogy ve svìtle rabínské literatury pro sborník Židé a Morava; dále dokonèil studii o nálezech frag-

mentù støedovìkých židovských náhrobkù na Národní tøídì v Praze pro sborník Juden in der mittelalter-

lichen Stadt (Historický ústav AV ÈR); spolu s T. Czymbalakem (NPÚ), odevzdal studii Ke knižní kultuøe

èeských a moravských Židù ve støedovìku (Bohemica Olomucensia, 2014, è. 2); studii Hebraika

v rukopisných biografických lexikonech uèencù èeských zemí z konce 18. století (Listy filologické,

137, 2014, è. 1-2); podílel se na Akademickém atlasu èeských dìjin (Praha: Academia 2014), který

zahrnuje dvì mapové pøílohy k dìjinám židovského osídlení v období støedovìku a raného novovìku;

dále sepsal úvodní biografickou studii a dodal obrazovou pøílohu ke knize Zuzany Peterové Rabín

Gustav Sicher, Život, dokumenty, vzpomínky (Praha: Sefer 2014); pøipravil edici datovaných hebrej-

ských náhrobkù do r. 1347 pro publikaci Eva Doležalová – Martin Musílek (ed.), Prameny k dìjinám

Židù v Èechách a na Moravì do r. 1347 (Praha: Centrum medievistických studií 2014); dokonèil studii

a katalog støedovìkých hebrejských náhrobkù a jejich zlomkù ze Znojma (Roèenka Státního okresního

archivu ve Znojmì); odevzdal studii Židovští autoøi v lexikonech èeských a moravských uèencù na

sklonku 18. a 19. století pro sborník Jan Petr Cerroni a historia litteraria (Filozofický ústav AV ÈR),

dokonèil studii Rabín a historik Heinrich Flesch (1864-1939) pro sborník Židé a Morava. D. Polakoviè

a A. Putík pøipravili úvodní studii, obrazový materiál a další podklady pro publikaci Židovský høbitov

v Brandýse nad Labem (spolu s L. Petrusovou). P. Kocman napsal kapitolu Dìjiny Židù v Damboøicích

pro publikaci Damboøice. Zpìt ke koøenùm (Brno: Muzejní a vlastivìdná spoleènost pro Obec Dambo-

øice 2014); dále napsal pøehledovou studii Soupisy Židù v Èechách a na Moravì v raném novovìku

a jejich edice jako historický pramen: Pøehled edicí a literatury (Èeský èasopis historický è. 2, 2015),
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èlánek Zamyšlení nad mìstskými kronikami jako pramenem k dìjinám moravských Židù. Úvod do

problému pro sborník Židé a Morava XX (Muzeum Kromìøížska 2014). P. Kocman se podílel jako spolu-

autor na dvou odborných zprávách pro Judaica Bohemiae XLIX (2014) a sepsal pro tento èasopis rovnìž

zprávu o konferenci a recenzi.

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

dalších cca 1 000 osob. Celkem tak databáze obsahuje 14 100 osob ze zamýšlených pøibližnì 20 000. D.

Polakoviè se podílel na projektu Katalogizace fragmentù støedovìkých hebrejských rukopisù v kni-

hovnách, muzeích a archivech v ÈR, v jehož rámci identifikoval novì nalezené fragmenty v zámecké

knihovnì v Jílové u Podmokel, v Archivu hl. mìsta Prahy, Národní knihovnì v Praze, ve Strahovské

knihovnì v Praze a Státním okresním archivu v Èeských Budìjovicích. Dále pokraèoval v dokumentaci

židovských høbitovù v Praze a v pìti venkovských obcích. D. Polakoviè a P. Kocman spolupracovali

s Muzeem a galerií Bøeclav na pøípravì podkladù pro expozici v obøadní síni (pøeklady vybraných hebrej-

ských náhrobkù, archivní rešerše). P. Kocman dále spolupracoval na projektu nadace The Rothschild

Foundation (Hanadiv) Europe Yerusha: Archival traces of Jewish history in the Czech Republic.

Z dùvodu úmrtí autora Encyklopedie židovských obcí Èech, Moravy a Slezska Jiøího Fiedlera byla

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

Kromì bìžné komunikace s odbornou i laickou veøejností a odpovìdí na badatelské dotazy vyhotovili D.

Polakoviè a P. Kocman ètyøi recenzní posudky na odborné studie a publikace. D. Polakoviè a P. Kocman

pøednesli 6 odborných a popularizaèních pøednášek. D. Polakoviè, A. Putík a L. Pavlát spolupracovali pøi

natáèení poøadu Èeské televize Tajemství rodu (pøedci prof. Pirka).

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 grantového projektu podpo-

øeného Grantovou agenturou ÈR (P410/102399) publikovala V. Hamáèková ve spolupráci s M. Lhotovou

ze Severoèeského muzea v Liberci v Judaica Bohemiae první èást studie Die Liquidation der jüdischen

Organisationen in den annektierten Grenzgebieten im Lichte der Materialien des Stiko Reichenberg,

M. Hanková, která se soustøeïuje pøedevším na období 1945–1956, pokraèovala ve studiu a sestavo-

vání podrobného pøehledu materiálu k židovské problematice v jednotlivých fondech Archivu bezpeè-

nostních složek. Související materiály studovala v Národním archivu a Yeshiva University Archives

v New Yorku. Ve spolupráci s Oddìlením pro dìjiny šoa se podílí na nahrávání rozhovorù s pamìtníky (v

rámci pracovní cesty do USA v listopadu 2014 natoèila 4 rozhovory a zároveò projednala pøevzetí archiv-

ních materiálù, které doplní pozùstalost H. Feigla uloženou v muzejním archivu).

Od 1. kvìtna 2014 zaèalo ŽMP s realizací dvouletého projektu v rámci grantového programu Jeruša

(Yerusha) Rothschild Foundation Europe, který usiluje o vytvoøení komplexní databáze archivních

pramenù k židovským dìjinám v Evropì. Cílem souèasného muzejního projektu je sbìr základních infor-

mací o archivních fondech a sbírkách týkajících se židovských dìjin v èeských archivech. Dvouleté

plnìní úkolu vymezilo zamìøení projektu na období od roku 1848 do roku 1938 a tematicky na oblast

pohranièí a židovské politické obce na Moravì. V rámci projektu budou zpøístupnìny také informace

v angliètinì o všech fondech v archivu Židovského muzea, které do projektu tematicky spadají.

V prvních nìkolika mìsících projektu zahájil projektový tým ve spolupráci s projektem EHRI rozsáhlý

prùzkum v relevantních archivech. Na projektu Jeruša (Yerusha) spolupracují archiváøi státních oblast-

ních a státních okresních archivù Èech a Moravy. Získané archivní popisy budou podle tematického

zamìøení publikovány prostøednictvím projektù Jeruša (Yerusha) a EHRI a dále na webových stránkách

Židovského muzea v Praze.
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Dvì pracovnice archivu se zúèastnily mezinárodní konference Židé v Teplicích, která se konala

25. 4.–26. 4. 2014 v Regionálním muzeu v Teplicích. Archiv ŽMP nadále spolupracoval s muzei a archivy

pøedevším v pohranièních oblastech v organizování semináøù k novodobým dìjinám Židù v Èechách.

Pátý roèník semináøe se konal 1. 10.–2. 10. 2014 v Teplicích.

Pracovnice archivu poskytly v rámci spolupráce s Oddìlením pro dìjiny šoa potøebné údaje pro projekt

Evropská infrastruktura pro výzkum holocaustu (European Holocaust Research Infrastructure, EHRI).

Archiv spolupracuje na projektu Yerusha (V. Hamáèková, L. Petrusová).

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

høbitovù a zhodnocení získaného epigrafického materiálu. V roce 2014 pokraèovala dokumentace

høbitova v Habrech (L. Petrusová). Byla dokonèena pøíprava publikace Židovský høbitov v Brandýse nad

Labem v elektronické podobì (L. Petrusová, D. Polakoviè). L. Petrusová pøednesla na slavnostní prezen-

taci knihy Pod hvìzdou Davidovou, kterou vydal Státní okresní archiv Pardubice, pøednášku Židovský

høbitov v Pardubicích. Na Starém židovském høbitovì v Praze byl vykonáván odborný dohled nad rekon-

strukcemi 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, (Komplexní pohled na

problematiku digitální obrazové reprodukce; Archivy, knihovny a muzea v digitálním svìtì),

a absolvovaly školení k základním pravidlùm zpracování archiválií.

Muzejní archiv zaznamenal v roce 2014 celkem 162 badatelských návštìv (studovalo zde 76 badatelù,

ke studiu bylo pøedloženo 1 044 evidenèních jednotek). Zájem badatelù se jako v minulých letech sou-

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

synagogy, ghetta). Pracovnice archivu zpracovaly 18 rešerší a poskytly na 110 konzultací a odpovìdí na

písemné dotazy. Pro výstavy, publikaèní úèely a badatelské potøeby bylo zpracováno 195 skenù.

e) Knihovna

Muzejní knihovna mìla v roce 2014 celkem 592 registrovaných ètenáøù. V knihovnì a multimediálním

centru se uskuteènilo 1 062 badatelských návštìv, další odborné dotazy byly vyøizovány písemnì.

Bìhem roku bylo z fondu knihovny vypùjèeno 3 007 dokumentù. Knihovna nabídla stejnì jako

v minulých letech i výpùjèky meziknihovní výpùjèní službou.

Pokraèovalo doplòování biografických a místopisných údajù pøi retrospektivní fyzické prohlídce fondu

s cílem zjistit pùvodní vlastníky. V roce 2014 bylo prozkoumáno 2 002 svazkù a do databáze bylo zadáno

1 428 záznamù. Celkem je v databázi vlastníkù 48 149 záznamù. Souèasnì se dokonèovalo ovìøování

soupisu knih z Nìmeckého katalogu provenience S. H. Liebena v rámci pøípravy na restituèní øízení.

Pro zapojení ŽMP do Google Art Project pøipravila knihovna k prezentaci 10 významných titulù. Zastou-

peny jsou jak nejstarší pražské tisky, tak knihy zajímavé svou výzdobou, autory èi osudem bìhem váleè-

ných let.

Pøi celostátní akci Týden knihoven pøedstavovala hlavní téma pøipomínka 100. výroèí vypuknutí první

svìtové války. Knihovna se zapojila pøednáškou Michala Buška Válka – Židé – knihy zamìøenou na

ohlas války v dobovém tisku a archiváliích pražské židovské obce, významné tisky pro židovské vojáky

a na fungování obecní knihovny v letech 1914–1918.
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Multimediální centrum i nadále zpøístupòuje zájemcùm nejen odborné a muzejní databáze (databáze

obìtí šoa, databáze sbírkových pøedmìtù, katalog knihovny, katalog sbírek), ale také Archiv vizuální

historie USC Shoah Foundation obsahující nahrávky rozhovorù s lidmi, kteøí pøežili šoa nebo k tomuto

období mohli podat svìdectví. Pro badatele je pøístupná pøíruèní knihovna a návštìvníci tu mají zároveò

možnost zakoupit publikace vydávané muzeem.

f) Zastoupení v domácích a zahranièních organizacích a institucích

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

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

Veselská). Kurátorka umìleckých sbírek M. Sidenberg zastupuje ŽMP ve správní radì Evropského insti-

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

odkazu šoa, o. p. s. ŽMP je dále Z. Pavlovskou a J. Šplíchalovou zastoupeno v èeské delegaci Internatio-

nal Holocaust Remembrance Alliance - IHRA (døíve Task Force for International Cooperation on Holo-

caust Education, Remembrance and Research – ITF). M. Frankl i nadále zastupoval ŽMP v Pražském

centru židovských studií pøi Filozofické fakultì Univerzity Karlovy a v Evropské infrastruktuøe pro výzkum

holocaustu - EHRI), øeditel ŽMP L. Pavlát stejnì jako døíve pùsobil jako èlen správní rady Akademie

múzických umìní a rovnìž jako èlen Redakèní rady Nakladatelství Academia.



Výroèní zpráva Židovského muzea v Praze
za rok 2014

26Pøíprava nových expozic
a transformace muzea

Pøíprava nových expozic
a transformace muzea

V návaznosti na dramaturgický plán nových expozic muzea pokraèovala pøíprava nové expozice Židé

v èeských zemích, 10.–18. století v Maiselovì synagoze. Na konci roku 2013 a poèátkem roku 2014

se uskuteènila výbìrová øízení na dodávky vitrín (zvítìzila firma Lotech Design, spol. s. r. o.), techniky

k zajištìní mìøení a regulace prostøedí ve vitrínách (zvítìzila spoleènost ITS, a. s.) a na dodávku audiovi-

zuálních prvkù (zvítìzila firma VT Project).

Pùvodní expozice v Maiselovì synagoze byla naposledy ke zhlédnutí 28. bøezna 2014 a následnì

probìhla deinstalace exponátù. Synagoga byla vyklizena, zabezpeèeny depozitáøe a zaèala kompletní

rekonstrukce budovy.

Stran vitrín a jejich finální podoby probíhala bìhem roku 2014 èetná jednání mezi ŽMP, architektem

expozice a dodavatelskou firmou Lotech. V Klausové synagoze byla instalována zkušební vitrína. Na konci

roku 2014 se uskuteènilo výbìrové øízení na software složitìjších audiovizuálních prvkù expozice (dotyková

obrazovka s rozšiøujícím obsahem k tématùm Židovské osídlení v èeských zemích, Postavení Židù ve

støedovìké a ranì novovìké spoleènosti, dotyková obrazovka s rozšiøujícím obsahem k tématu Obživa

a spoleèenský život Židù). V téže dobì byly do realizace odevzdány audiovizuální prvky k projekci vyobra-

zení starých synagog Èech a Moravy, dále pro dotykovou obrazovku s databází významných židovských

osobností v èeských zemích v 10.–18. stol., další dotykovou obrazovku s rozšiøujícím obsahem k tématu

Knižní kultura – listování starými rukopisy a tisky a rovnìž pro prùlet pražským Židovským Mìstem podle

Langweilova modelu Prahy. Jeho pøípravy se na základì dohody s Muzeem hlavního mìsta Prahy (majitel

licence a 3D dat k Langweilovu modelu) ujalo ÈVUT. V roce 2014 též byla restaurována podstatná èást

sbírkových pøedmìtù vybraných pro novou expozici a byly vyrobeny nové faksimile.

Významným poèinem pøi vytváøení nové podoby muzea se stalo zpøístupnìní Informaèního a rezervaè-

ního centra a obchod upomínkových pøedmìtù v Klausové synagoze zaèal návštìvníkùm novì sloužit

v rozšíøených prostorách.

Na sklonku roku muzeum na adrese www.jewishmuseum.cz spustilo svou novou webovou prezentaci

v èeském a anglickém jazyce. Nové øešení webu odpovídá jak souèasným technickým i grafickým

trendùm, tak i uživatelským nárokùm. Pøehledné uspoøádání struktury sekcí, možnost fulltextového

vyhledávání v obsahu, øazení akcí v kalendáøi dle data i typu (výstava, koncert, pøednáška) èi nový inter-

netový obchod usnadòují uživatelùm návštìvu muzejních stránek. Ty lze nadále upravovat pøímo

v muzeu bez èasové prodlevy; editace probíhá v prostøedí podobném textovým editorùm pomocí

redakèního systému, který spravuje skupina povìøených zamìstnancù. Pro nové stránky muzea byla též

vytvoøena mobilní prezentace cílící na publikum, jež k vyhledávání a sdílení informací na internetu

používá mobilní telefony èi tablety. Na nový web lze rovnìž umístit video, audio èi formáty RSS, které

uživateli umožòují pøihlásit se k odbìru novinek.

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

významnou úlohu Spoleènost pøátel Židovského muzea v Praze. I v roce 2014 muzeum v jejím rámci

rozvíjelo dobrovolnický program, zahájený v roce 2011. Zapojilo se do nìj 20 osob, vìtšinou studentù,

jejichž pomoci se nejèastìji využívalo pøi poøádání kulturních akcí. V menší míøe se dobrovolníci zapojili

do odborných èinností (napøíklad pøepisování rozhovorù s pamìtníky, archivace dokumentù, zpracování

videozáznamù).

Nové webové stránky ŽMP
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V roce 2014 se uskuteènila 2 øádná zasedání a 5 mimoøádných jednání Sbírkotvorné komise ŽMP za

úèasti externích spolupracovníkù. Pøírùstky do muzejních sbírek pocházely v roce 2014 tak jako v pøed-

chozím roce pøevážnì z darù – 34 evidenèních èísel zahrnujících 150 pøedmìtù darovali jednotlivci ze

zahranièí i tuzemska. Druhou významnou skupinou pøírùstkù pøedstavovaly pøedmìty z depozitáøe, což

souvisí se zvýšenou pozorností vìnovanou v nìkolika pøedchozích letech inventarizaci – 70 nových evi-

denèních èísel bylo rozdìleno mezi 109 pøedmìtù. Nakoupeno bylo 12 pøedmìtù evidovaných pod 7

inventárními èísly. K zvláštì zaznamenáníhodným pøírùstkùm z roku 2014 patøí soubor 100 velkoformá-

tových autorských, pøevážnì barevných fotografií fotografa Lotara Neumanna (1918, Chlumec nad

Cidlinou – 1992, Gingins) vìnovaný ŽMP dcerou autora Madeleine Strobel, nebo dva na sobì nezávisle

darované soubory pøedmìtù z USA.

Knihovna ŽMP byla v roce 2014 obohacena o 1 216 svazkù. Velká èást byla získána dary èi výmìnou.

Významným darem se stal soubor materiálù k opeøe Golem 13 z pozùstalosti britského dramatika

a skladatele George Whytea.

Evžen Lieberman pøedává dar
øediteli muzea Leo Pavlátovi



Výroèní zpráva Židovského muzea v Praze
za rok 2014

28Vzdìlávací aktivity

Vzdìlávací aktivity

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.

Pracovníci oddìlení v roce 2014 dále pokraèovali v projektu Naši nebo cizí? Židé v èeském dvacátém

století, který v minulých tøech letech rozvíjeli s muzejním Oddìlením pro dìjiny šoa a ve spolupráci

s Institutem Terezínské iniciativy. Široké uplatnìní našel v roce 2014 workshop Nevítaní cizinci,

vìnovaný židovským uprchlíkùm do Èeskoslovenska a krizi uprchlické politiky v roce 1938, stejnì jako

nový workshop My a oni – antisemitismus a moderní spoleènost. Soustøeïuje se zejména na antise-

mitismus moderní od druhé poloviny 19. století do souèasnosti. V rámci tohoto programu studenti

pracují s dobovými èlánky, antisemitsky ladìnými literárními texty a karikaturami.

V Praze se programù OVK zúèastnilo 8 500 žákù a studentù. Kromì èeských návštìvníkù centra byly

poøádány programy a semináøe pro zahranièní studenty. V roce 2014 se jich v pražské poboèce oddìlení

zúèastnilo 923 návštìvníkù z Nìmecka, USA, Velké Británie, Hongkongu, Kanady a Izraele.

Na zaèátku školního roku 2014/2015 se OVK již popáté 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 prostøednictvím OVK 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 80 škol a rovnìž nìkolik mateøských

školek.

Projekt Krokus
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Oddìlení na rùzných projektech spolupracovalo s øadou dalších institucí, napø. s Národním institutem

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

organizuje besedy s pamìtníky.

Velká pozornost byla vìnována programùm pro pedagogy. Za úèasti 65 uèitelù probìhly ètyøi dvoudenní

semináøe Židé – dìjiny a kultura. Významným partnerem pøi dalším vzdìlávání pedagogických pracov-

níkù je již nìkolik let Památník Terezín, s nímž ŽMP v uplynulém roce poøádalo dva tøídenní semináøe

pro 100 uèitelù na téma Jak uèit o holocaustu. Další jednodenní semináø za úèasti 20 osob byl pøipra-

ven pro studenty spolupracující s Regionálním muzeem v Kolínì. V lednu 2014 se také uskuteènil tøetí

výjezdní semináø pro pedagogy v Havíøovì a v Ostravì ve spolupráci s památníkem Yad Vashem, USC

Shoah Foundation a Památníkem Terezín. Celkem se semináøe zúèastnilo 50 pedagogù.

Vzdìlávací aktivity poboèky 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 jak v brnìnských prostorách ŽMP, tak i Muzea romské

kultury. Celkem 11 programù zde navštívilo 332 žákù a studentù. Byla opìtovnì navázána spolupráce

s brnìnskou Knihovnou Jiøího Mahena. V prostorách OVK Brno se ve spolupráci tìchto dvou institucí

uskuteènil dvoudenní semináø pro knihovníky z Jihomoravského kraje zamìøený na výukové programy

o holocaustu a židovských tématech, jehož se zúèastnilo 64 knihovníkù a knihovnic. Pokraèovaly výjezdy

s pamìtníky holocaustu na besedy do moravských škol. V Brnì rovnìž probìhly jarní a podzimní cykly

semináøù pro uèitele nazvané Židé – dìjiny a kultura, kterých se v 8 pøednáškových blocích zúèastnilo

159 zájemcù.

OVK v Brnì zajišťovalo též komentované prohlídky po židovském høbitovì v Brnì. Uskuteènilo se jich 10

pro 222 žákù a studentù. Døíve zajišťované komentované prohlídky brnìnské synagogy, které byly

nabízeny na základì dohody se Židovskou obcí Brno, se v roce 2014 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 2014 uskuteè-

nilo šestkrát, celkem pro 153 žákù a studentù. Pro rozšíøení nabídky byla novì navázána spolupráce

s brnìnským divadlem Líšeò, které do svého repertoáru zaøadilo autorskou hru Hygiena krve inspirova-

nou svìdectvími a vzpomínkami pøeživších a dobovými dokumenty. Pøedstavení byla uvádìna pøednáš-

kou lektorky OVK Brno zamìøenou na problematiku šoa, po pøedstavení následovala beseda

s pamìtníkem. V roce 2014 se uskuteènilo 15 tìchto komponovaných programù pro 1 289 žákù

a studentù v rámci celé Èeské republiky. Novì vzniklý poøad mohli studenti zhlédnout nejen v Brnì, ale

také v Oøechovì, Kyjovì, Veselí nad Moravou, Ostravì a Praze.

Brnìnské OVK v roce 2014 rozšíøilo nabídku celodenního vzdìlávacího programu Po stopách brnìnské

židovské komunity o další variantu. V pùvodní nadále nabízelo komentovanou prohlídku centrem mìsta

zamìøenou na meziváleènou architekturu, její objednavatele a stavitele, košer stravování a návštìvu

høbitova s výkladem lektorky. Druhá varianta klade dùraz na židovské tradice a zvyky, prohlídka centra

mìsta je nahrazena workshopem Badatel. V jeho rámci se žáci dozvìdìli o židovských svátcích, tradi-

cích a zvycích, byla probrána témata Bìh života, Židovská domácnost, Šabat, Židovská svatba a Pesach.

Této programové nabídky vhodné pro doplnìní výuky i jako školní výlet pro mimobrnìnské školy využilo

v jarních a podzimních termínech 14 škol se 333 žáky a studenty.

V roce 2014 pokraèoval již ètrnáctým rokem vzdìlávací projekt ŽMP Zmizelí sousedé, urèený žákùm

základních a støedních škol. Na tomto projektu, který mapuje osudy obìtí šoa pøímo v místì bydlištì

úèastníkù projektu, pražská poboèka Oddìlení pro vzdìlávání a kulturu jako døíve spolupracovala
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s obèanským sdružením Zapomenutí. Kromì využití již existujících materiálù pøímo ve školách (lektorská

práce s žáky a studenty jako prùvodci výstavou) se jednalo také o sledování a podporu jednotlivých

autorských zámìrù. Výsledkem je ucelený vzdìlávací projekt, jehož souèástí jsou tøi kopie výstavy,

tištìná metodika i shromáždìný archivní materiál prezentovaný na webu projektu:

http://www.zmizeli-sousede.cz/.

Projekt je ve školách pøedstaven dvìma zpùsoby. Pùvodní powerpointová prezentace je od roku 2014

doplnìna o pracovní listy, které spolu s prùøezovými otázkami obsahují vždy otázky a odpovìdi k výstav-

ním panelùm. Pracovní listy umožnují pochopit obsah jednotlivých pøíbìhù na panelech i dìtem, které

mají jinak s porozumìním textu potíže, a navíc vybraní žáci mohou po pøedchozí pøípravì pøedstavit

výstavu spolužákùm jako prùvodci. Projektu se doposud aktivnì úèastnilo 304 škol a více než 3 000

mladých badatelù.

V roce 2014 projekt dále putoval po èeských školách (tøi kopie výstav a metodický materiál, lektorský

semináø k využití jednotlivých textù pro prùøezová témata v rámci výchovy k obèanství, dìjepisu,

èeského a anglického jazyka). V lednu vznikl z projektu Pedagogické støední školy v Evropské ulici

v Praze panel, který je zde trvale umístìn. Od ledna do konce roku byla jedna kopie výstavy zapojena do

školního projektu Anglicko-èeského gymnázia v Èeských Budìjovicích. Další kopie byla umístìna do

dubna v Základní škole Masarykova v Plzni a na podzim v Gymnáziu v Holicích. V listopadu a prosinci

pak v základní škole v Choceradech. V dubnu byla výstava prezentována na veletrhu neziskových organi-

zací v Technické knihovnì v Praze a v listopadu na semináøi pro uèitele Jak uèit o holocaustu

v Terezínì. Na podzim 2014 vznikl postupnì projekt Slánští zmizelí sousedé, jehož ètyøi výstavní panely

byly v prosinci oficiálnì odhaleny a poté pøedstaveny v regionálních školách a kulturních institucích

(Muzeum Slaný, Památník Lidice, Památník Terezín).

V základních školách se práce s výstavou a texty úèastní všichni žáci – ti proškolení jako prùvodci prová-

dìjí spolužáky. Na gymnáziích pak studenti-prùvodci provázejí kromì spolužákù i žáky místních základ-

ních škol. Skupina žákù ze základní školy ve Slaném prezentovala výsledky své práce i v okolních

školách. Na vlastním projektu ve spolupráci s ŽMP dále pracovaly Základní škola Jablonec nad Nisou

(Zmizelí sousedé z Rýmaøova) a Základní škola Trmice. Tyto školy zpracovávají osudy svých zmizelých

židovských sousedù v dlouhodobém projektu. Mnoho dalších škol (Gymnázium Strakonice, Gymnázium

Strážnice, Základní škola Tøešť a jiné) a muzeí (napø. Muzeum Svitavy) se nechává inspirovat a vytváøí

své vlastní projekty.

S projektem ŽMP Zmizelí sousedé se bylo možno seznámit také v zahranièí. Po celý rok 2014 bylo

nìkolik panelù souèástí vìtší výstavy v Evropském domì v Praze a 27. ledna pøi pøíležitosti Dne

památky obìtí holocaustu a pøedcházení zloèinùm proti lidskosti byla anglická verze výstavy pøedsta-

vena v budovì Evropské komise v Bruselu. Nìmecká verze výstavy byla ke zhlédnutí v gymnáziu

v Mannheimu, kde se uskuteènilo i nìkolik komentovaných prohlídek. Na Slovensku se bylo možno

s výstavou seznámit ve spolupráci se sdružením CityNet Kremnica v jeho sídle Kremnici.
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Kulturní aktivity

a) Veèerní poøady v Oddìlení pro vzdìlávání a kulturu

Kulturní poøady pro veøejnost pøipravovaly v roce 2014 jak pražská, tak brnìnská poboèka Oddìlení pro

vzdìlávání a kulturu.

V Praze se uskuteènilo 66 veèerních programù pro 2 000 návštìvníkù. Patøily k nim debaty na rùzná

témata moderované publicistou Petrem Brodem (napø. diskuse na téma Uèenci v dobách teroru

s Antonínem Kostlánem a Michalem V. Šimùnkem nebo Mezi Prahou a Jeruzalémem: Václav Havel,

diaspora a Izrael s Evou Lorencovou a Karolem E. Sidonem), ale také dva koncerty (mimo jiné Hana

Frejková – Jidiš ve tøech; Alexandr Shonert – Židovské housle). Z filmových pøedstavení zvlášť zaujal

dokumentární film Enjoy the Music o nedávno zesnulé klavíristce Edith Kraus, stejnì jako ruský nìmý

film s židovskou tematikou Pìt nevìst pøibližující ukrajinský štetl Bednota. Promítnut byl i dokumentární

film o izraelské národní hrdince Chavivì Reikové Návrat do hoøícího domu. Uskuteènilo se též ètrnáct

prezentací knih s tematikou vztahující se k judaismu, antisemitismu a šoa spojených s diskusemi

s autory èi odborníky na danou problematiku. Takto byla napøíklad pøedstavena kniha Vlak do Výmaru,

kterou uvedla autorka Ladislava Chateau spoleènì s P. Brodem, èi dílo Praha pod hákovým køížem,

kterou pøedstavil její autor Jiøí Padevìt. Z dalších prezentací možno uvést vzpomínky pøeživších holo-

caust, jak je zachytil Marek Lauermann v knize Pøepsali se – a tak jsem tady: Pøíbìh Dagmar Lieblové,

osobní reflexi vyhlazovacího tábora v Osvìtimi Krajiny Metropole smrti od izraelského historika

a èeského rodáka prof. Otty Dova Kulky èi knihu Trochu moc pøedkù od Jidøicha Manna, vnuka nìmec-

kého romanopisce Heinricha Manna a syna Ludvíka Aškenazyho. Velké pozornosti se tìšily cestopisné

pøednášky Jana Neubauera Ztracený Jemen, Jeruzalémská ètvrť Mea Šearim má narozeniny nebo

Zahalování žen v náboženském, kulturním a historickém kontextu a rovnìž cyklus o židovské a izrael-

ské architektuøe architekta a pedagoga Daniela Zisse. V záøí byl zahájen nový cyklus Naše 20. století,

v jehož prùbìhu se veøejnosti pøedstavují pamìtníci holocaustu se svými vzpomínkami na léta pøedvá-

leèná, váleèná i pováleèná. S pamìtníky rozmlouvá pedagog a lektor Petr Sokol.

Naše 20. století
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Pražská poboèka OVK hostila v roce 2014 i zahranièní lektory. Mezi nimi napø. Luisu Hechtovou s pøed-

náškou o roli Židù v obchodu s tabákem v Evropì, Marcina Wodzinského s pøednáškou History of

Hasidism: New Trends, Helenu Kanyar Becker s pøednáškou Øeèi o humanitì mì nezajímaly o charis-

matické Švýcarce Gertrud Lutz-Fankhauser, která bìhem druhé svìtové války pomohla v Budapešti

zachránit 62 000 Židù.

V prostorách oddìlení se rovnìž uskuteènilo pìt výstav uvedených vernisážemi: fotografií Václava

Chvátala Staré stromy na židovských høbitovech, výstavu èernobílých fotografií Norberta Švarce

V proudu dialogu, výstavu Památníku Terezín Rodinný tábor, výstavu fotografií Richarda Homoly Svì-

dectví terezínských zdí a na závìr roku výstavu poøádanou ve spolupráci se Severoèeským muzeem

v Liberci Synagogy v plamenech: Køišťálová noc 1938 v èeském pohranièí.

I v roce 2014 se velké oblibì tìšily poøady pro rodièe s dìtmi, které se konaly jednu nedìli v mìsíci

a zúèastnilo se jich na 120 osob.

Prostory pražské poboèky se rovnìž staly dìjištìm ètyø muzeem podpoøených konferencí. Patøila k nim

mimo jiné konference pro ženy rabínù poøádaná Rabbinerseminar zu Berlin nebo semináø na téma

Semináø pro pracovníky v sociálních službách poøádaný NFOH.

Brnìnská poboèka OVK nabídla veøejnosti v podveèerních hodinách 63 poøadù, které navštívilo 1 615

návštìvníkù. Byly mezi nimi pokraèující cykly pøednášek, jako napø. Vývoj židovského osídlení na

Moravì Pavla Kocmana, Vybraná témata z židovského soukromého práva brnìnského rabína Šlomo

Kuèery. Novì probìhl cyklus pøednášek Terezie Dubinové Ženy v judaismu, který zahrnul období od

starovìku po novovìk. Byl zapoèat 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. Pokraèoval cyklus

besed místopøedsedy brnìnské židovské obce Pavla Frieda —- na slovíèko..., do nìjž v roce 2014

pøijali pozvání ministr kultury Daniel Herman, knìz, publicista a dokumentarista Jan Hanák a novì

nastoupivší brnìnský rabín Štìpán Menaše Kliment. Nechybìly prezentace knih – Marcely Zoufalé

Judaismus a ženy v Izraeli, Vìry Tydlitátové Projevy antisemitismu na èeském internetu, Barbory

Antonové a Michala Koneèného Zpráva o zapomenutých sousedstvích, Pavla Kocmana, autora

kapitoly Židé v Mikulovì v knize Mikulov. Historie – Kultura – Lidé, Marie Krappmannové Úvod do

jazyka jidiš a jeho historie a Stanislava Motla Dìti Antonína Kaliny. Byly promítnuty unikátní filmové

fragmenty z roku 1942, které pøijela pøedstavit Jana Šplíchalová jako souèást pøednášky o výstavì

Pravda a lež. Filmování v ghettu Terezín 1942–1945. Dramaturg Èeské televize Jiøí Florian pøedstavil

svùj dokument Jak jsem potkal Izrael, který natoèil se souèasným ministrem kultury Danielem

Hermanem, film Návrat do hoøícího domu pøedstavila režisérka Anna Grusková. Velkému zájmu se

tìšily i besedy – mimo jiné se spisovatelkou Irenou Douskovou a dramatikem, pøekladatelem a režisé-

rem Antonínem Pøidalem. Pøízeò návštìvníkù provázela hudební vzpomínka na obìti terezínského rodin-

ného tábora v podání interpretù Filharmonie Brno Šárky Králové a Jakuba Výborného

i hudebnì-dramatický program Stovìžaté blues z Maiselovy ulice. Zájem návštìvníkù provázel též

program Tance s Miriam, pøi nìmž diváci nejen zhlédli ukázky tradièních i moderních izraelských tancù,

ale mohli se také sami zapojit.

Ve spolupráci s Židovskou obcí Brno se v záøí 2014 uskuteènily Dny židovské kultury v Brnì, které byly

zahájeny vernisáží výstavy Židovské vize amerického výtvarníka Marka Podwala v prostorách Køížové

chodby Nové radnice v Brnì. Program dále nabídl besedu s ministrem kultury Danielem Hermanem,

dílnu pro rodièe s dìtmi vìnovanou židovskému svátku Roš hašana, pøednášku Vìry Roubalové Trauma

a rodina, vystoupení taneèního souboru Miriam, komentované prohlídky brnìnského židovského
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høbitova a vernisáž výstavy obrazù Judity Kopotové v prostorách OVK. Programy navštívilo 283

návštìvníkù.

V nabídce poøadù pro rodièe s dìtmi pokraèoval nedìlní cyklus vìnovaný významným židovským

svátkùm. Doplnila jej dílna na židovském høbitovì, kde se dìti se svými rodièi dozvìdìli, jaké symboly

a znaky se na náhrobcích nacházejí a co znamenají, a rovnìž dílna zasvìcená židovské svatbì.

b) Koncerty a další kulturní akce ve Španìlské synagoze

Ve Španìlské synagoze Židovské muzeum v Praze 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 ve spolupráci s ŽOP a NFOH 27. ledna 2014 již tradièní slavnostní koncert. V provedení sopra-

nistky Barbory Perné, akordeonisty Ladislava Horáka a violoncellisty Petra Nouzovského na nìm zaznìly

skladby Ernesta Blocha, Holmera Beckera a soudobého skladatele Jeffa Hamburga, který se veèera

osobnì zúèastnil.

K pøipomínce vyvraždìní terezínského rodinného tábora v plynových komorách vyhlazovacího tábora

Osvìtim-Birkenau pøed 70 lety se 8. bøezna 2014 ve Španìlské synagoze uskuteènil slavnostní koncert,

který v pøímém pøenosu vysílala rozhlasová stanice Èeský rozhlas Vltava. Skladby Zikmunda Schula, Sta-

nislava Jelínka, Noama Sheriffa, Ervína (Erwina) Schulhoffa a Felixe Mendelssohna-Bartholdyho provedli

Dominika Weiss Hošková, Pražské dechové trio a Nostitzovo kvarteto.

Dne 24. dubna 2014 uplynulo pøesnì 100 let od narození Jana Kozielewského, známého spíše pod kon-

spiraèním krycím jménem Jan Karski, legendárního kurýra polské exilové vlády v dobì nìmecké

okupace. V pøedveèer výroèí byl v Praze zahájen projekt Hold Janu Karskému, jehož souèástí byl i slav-

nostní koncert ve Španìlské synagoze. Nad koncertem pøevzal záštitu a osobnì jej zahájil ministr

kultury Èeské republiky Daniel Herman. Polská zpìvaèka a multiinstrumentalistka Ola Biliñska a trio

SzaZaZe pøedstavili publiku moderní aranžmá tradièních skladeb. Koncert se uskuteènil ve spolupráci

ŽMP a Polského institutu v Praze.

Slavnostní koncert ve Španìlské
synagoze (27. 1. 2014)
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Dne 11. záøí 2014 uvedlo ŽMP ve spolupráci s Rakouským kulturním fórem v Praze/ rakouským velvys-

lanectvím a velvyslanectvím Spojených státù amerických v Praze komponovaný poøad Píseò o lásce

a smrti korneta Kryštofa Rilkeho, sonátu pro klavír è. 6, op. 49 Viktora Ullmanna. Koncert pøipomnìl

70. výroèí smrti Viktora Ullmanna (1898–1944). Ten byl roku 1942 nacisty deportován do terezínského

ghetta, kde navzdory nepøíznivým podmínkám spoleènì s dalším hudebním skladatelem Hansem

Krásou (1899–1944) organizoval v rámci tzv. „povolených èinností“ pomìrnì bohatý hudební život.

V èervenci 1944 složil v Terezínì i jedno ze svých nejlepších dìl, Píseò o lásce a smrti korneta

Kryštofa Rilkeho pro vypravìèe a klavír/orchestr. Dne 16. øíjna 1944 byl Ullmann deportován do

Osvìtimi a krátce poté zavraždìn.

Ve dnech 13. – 14. øíjna 2014 patøila Španìlská synagoga již pošesté cyklu Cinegoga, unikátní syntéze

nìmého filmu a živé hudby. Smyslem cyklu je uvádìt dosud málo známá historická díla svìtové kinema-

tografie a jejich prostøednictvím pøinášet nové pohledy na židovskou kulturu a tvùrce tzv. postemanci-

paèního období. Cinegoga 2014 pøedstavila film Mìsto bez Židù (Die Stadt ohne Juden) rakouského

filmového režiséra a producenta Hanse Karla Breslauera (1888–1965), natoèený podle stejnojmenného

románu spisovatele a novináøe Maximiliana Hugo Bettauera (1872–1925). Novou hudbu k filmu složil

skladatel Petr Wajsar pro Orchestr BERG. Partnerem tohoto roèníku Cinegogy bylo Rakouské kulturní

fórum v Praze. Projekt se rovnìž uskuteènil za podpory Magistrátu hlavního mìsta Prahy.

Dne 8. prosince 2014 Španìlskou synagogou znìly písnì sefardských Židù v podání španìlské

umìlkynì Mary Arandy a jejího doprovodu. Veèer uspoøádalo ŽMP ve spolupráci s Institutem Cervantes

v Praze.

Ve Španìlské synagoze dále i v roce 2014 probíhaly pravidelné koncerty poøádané agenturami BM Art

a MF Reklama.

Kytarista Lubomír Brabec dokonèil v roce 2014 ètrnáctý abonentní cyklus koncertù klasické hudby

nazvaný Lubomír Brabec uvádí Pražské hudební veèery ve Španìlské synagoze.

ŽMP se souèasnì organizaènì podílelo na dalších koncertech: Dne 28. dubna se konal Slavnostní

koncert pro sira Nicholase Wintona v rámci festivalu MAŽIF, 3. kvìtna probìhl neveøejný koncert

v rámci Mezinárodního setkání ICJW, 1. èervna vystoupila skupina Baklava na koncertì poøádaném

makedonským velvyslanectvím a 11. øíjna se konal koncert izraelského sboru Gary Bertini Choir.

V rámci konference Trauma a domov, poøádané Rafael institutem spolu s Výborem o péèi o Prix Irene,

probìhl 25. øíjna koncert skupiny Mišpacha a 30. øíjna koncertoval francouzský soubor Diasporim

Zinger. Ve Španìlské synagoze se též 4. listopadu uskuteènil již osmý roèník koncertního projektu

Svìtlo porozumìní konzervativní židovské kongregace Bejt Praha a kostela svatého Ducha. Èeská

televize zprostøedkovala pøímý vstup a natoèila záznam pro pozdìjší odvysílání.

Celkem se takto v roce 2014 uskuteènilo ve Španìlské synagoze 243 koncertù.
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Publikaèní èinnost

V roce 2014 ŽMP vydalo 9 publikací, odborný periodický sborník a øadu tiskovin propagujících akce

a aktivity muzea.

Sborník Akvizièní a de-akvizièní èinnost muzeí a galerií shrnuje vystoupení ze semináøe, který uspoøá-

dalo Židovské muzeum v Praze ve spolupráci s Asociací muzeí a galerií ÈR a Èeským výborem ICOM

v èervnu 2014. Editorsky sborník pøipravila Dana Veselská. Publikace obsahuje osm pøíspìvkù. ŽMP je

ve sborníku zastoupeno rozsáhlým kolektivním pøíspìvkem Akvizièní a deakvizièní èinnost Židovského

muzea v Praze v uplynulém dvacetiletí (1994–2014). Sborník vyšel v nákladu 300 kusù v èeštinì

s anglickými sumáøi za kapitolami.

K výstavì Pøíbìh pokraèuje. Pøírùstky ve sbírkách Židovského muzea v Praze 1994–2014 byla

v dvoujazyèné èesko-anglické verzi v nákladu 1 000 kusù vydána brožura kurátorek výstavy Dany

Veselské a Michaely Sidenberg.

K výstavì Orient v Èechách? Židovští uprchlíci za první svìtové války byla vydána skládaèka

s textem autorù Michala Frankla, Jana Wittenberga a Wolfganga Schellenbachera v nákladu 1 000 kusù

v èeské a 1 000 kusù v anglické verzi.

Jako každý rok vyšel odborný èasopis Judaica Bohemiae (roèník XLIX). Judaica Bohemiae se speciali-

zují na vydávání odborných studií k dìjinám a kultuøe Židù v èeských zemích, respektive širším støedoev-

ropském prostoru (území nìkdejší habsburské monarchie). Vycházejí již od roku 1965 a jejich

publikaèními jazyky jsou angliètina a nìmèina. Judaica Bohemiae byla již v roce 2008 zaøazena na

Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ÈR a do prestižní vìdecké

databáze Web of Science (citaèní rejstøík Arts & Humanities Citation Index). Od roku 2009 byl èasopis

zaøazen do bibliografické a citaèní databáze spoleènosti Elsevier, Scopus. Na obsahu èasopisu se pravi-

delnì podílejí vedle èeských i zahranièní pøispìvatelé.

Od roku 2009 je èasopis vydáván opìt dvakrát roènì (v letech 1994–2008 byla publikace roèenkou).

Èervnové èíslo 49 (2014), 1 zahajuje studie Williama C. McDonalda analyzující protižidovské polemické

básnì Michela Beheima. Joseph M. Davis se v dalším pøíspìvku zabývá koncepty rodiny a pøátelství na

základì známého souboru jidiš dopisù pražských Židù z r. 1619. Tøetí z hlavních studií z pera Jana

Machaly ilustruje na pøíkladu synagog ze støední Moravy (Holešov, Kromìøíž) pohnuté osudy židovských

památek za druhé svìtové války. Prosincové èíslo Judaica Bohemiae 49 (2014), 2 zahajuje studie Bra-

nislava Šprochy a Pavola Tišliara, jež v porovnání s ostatními židovskými komunitami na území Èesko-

slovenska analyzuje demografickou situaci židovské populace na Slovensku mezi dvìma svìtovými

válkami. Markéta Lhotová a Vlastimila Hamáèková se v dalším pøíspìvku podrobnì zabývají zpùsobem

likvidace židovských organizací na území zabraného èeského pohranièí bìhem druhé svìtové války. Ve

tøetí z hlavních studií se Miloslav Szabó vìnuje populistickému antisemitismu a rozebírá napìtí mezi

antisemitskou sémantikou a praxí, jež dodnes èásteènì ovlivòuje historickou reflexi dobových antisemit-

ských a nacionalistických diskurzù. Pøedkládá tak zajímavý pøíspìvek do diskuse o teorii a metodologii

výzkumu moderního antisemitismu.

Pro 6. roèník projektu Cinegoga byl podruhé pøipraven tištìný programový pøehled v èesko-anglické

verzi (v nákladu 600 kusù).
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V roce 2014 byly vydány reedice pøekladu publikace Motýla jsem tu nevidìl do angliètiny (pod názvem

I have not seen a butterfly around here v nákladu 500 kusù) a španìlštiny (No he visto mariposas por

aquí v nákladu 500 kusù).

Z reedic bylo dále s novou obálkou vydáno pìt cizojazyèných verzí publikace Židovská Praha z pera

Arno Paøíka, prùvodce po historii pražské židovské obce a Židovského Mìsta s více než stem barevných

fotografií pražských synagog, židovských høbitovù a dalších památek (Jewish Prague v nákladu 1 500

kusù, Prague Juive v nákladu 500 kusù, Praga Ebraica v nákladu 500 kusù, La Praga Judía v nákladu

500 kusù a Das Jüdische Prag v nákladu 500 kusù).

Znovu vyšla i nauèná publikace Hanin kuføík, novì pøepracovaná do jednotlivých pracovních sešitù.

Vzdìlávací materiály pro žáky 8. a 9. tøíd základních škol a støedních škol se inspirovaly knihou Karen

Levinové Hanin kuføík, kterou v pøekladu Dany Makovièkové vydalo nakladatelství Portál ve spolupráci

s ŽMP v roce 2003. Na základì vlastního pátrání v dokumentech a následné diskusi s pamìtníkem holo-

caustu se žáci a studenti seznamují s osudy konkrétních rodin z Protektorátu Èecha a Morava za

2. svìtové války.

ŽMP v roce 2014 dále vydalo brožuru pro potenciální sponzory v èeštinì a angliètinì v nákladu po

250 výtiscích v každé jazykové verzi.

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 diskusních veèerech.

Prùbìžnì, podle aktuální potøeby, byly také doplòovány letáèky ke vstupenkám ve své nové šestija-

zyèné podobì s novou fotografií Informaèního a rezervaèního centra.

Zábìr z filmu Mìsto bez Židù
z programového pøehledu

Cinegoga 2014
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Spolupráce s institucemi

a) Zápùjèky

ŽMP jako dosud i v roce 2014 spolupracovalo s mnoha domácími a zahranièními politickými, administra-

tivními, kulturními, akademickými a vzdìlávacími institucemi. V rùzných oblastech èinnosti se jednalo

o 152 tuzemských a 109 zahranièních subjektù.

V roce 2014 se již plnì zapracoval systém spoèívající ve vytipování a rozlišování dvouletých a jednoroè-

ních smluvních vztahù v pøípadì dlouhodobých vypùjèitelù. Daný postup pomáhá zkvalitnit vzájemnou

spolupráci a zintenzivnit péèi o vypùjèené sbírkové pøedmìty ve vybraných pøípadech èi poskytnout

vyšší souèinnost u expozic, jejichž tìžištì nespoèívá v dokumentaci života místních židovských komunit.

Znamená také 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 12 dalších kulturních subjektù, pøièemž

více než 90 % z nich je mimopražských. V zahranièí ŽMP dlouhodobì participuje výpùjèkou ve tøech

dlouhodobých expozicích.

ŽMP se však 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

600 let Židù v Teplicích. Výpùjèka ze sbírek ŽMP se objevila také napøíklad v rámci 7. roèníku Meziná-

rodního festivalu architektury a urbanismu, jehož hlavní expozice vìnovaná architektonickým ikonám

byla v klášteøe sv. Jiøí na Pražském hradì. Tradiènì nejvíce výpùjèek bylo ze souboru vizuálního umìní.

Opakování se doèkal úspìšný projekt Mladí lvi v kleci. Umìlecké skupiny nìmecky hovoøících výtvar-

níkù z Èech, Moravy a Slezska v meziváleèném období (GU Karlovy Vary ve spolupráci s GVU Cheb).

Mezi další výstavy, na nichž se objevily pøedmìty ze sbírek ŽMP, patøily projekty Bohumil Kubišta

v širších souvislostech (GVU Ostrava), Josef Matièka – dar Litomyšli (MG Litomyšl) nebo Na okraji

davu: Umìní a sociální otázka v 19. století (ZÈG v Plzni).

Mezi krátkodobými výpùjèkami do zahranièí naopak nad vizuálním umìním, které pøesto nechybìlo na

jedné z nejvýznamnìjších loòských evropských pøehlídek umìní – výstavì Vienna Berlin: Art of Two

Metropolis: From Klimt to Grosz – po dlouhé dobì pøevážila prezentace liturgických pøedmìtù. Náv-

štìvníci mìli možnost zhlédnout významné exponáty napø. v Jüdisches Museum Hohenems na výstavì

The First Europeans nebo v Jüdisches Museum Berlin v rámci výstavy Snip it! Pokraèovala také dlou-

hodobá 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. Výstavu kopií dìtských kreseb Pøíbìh dìtí. Dìtské

kresby z Terezína 1943–1944 uskuteènily v roce 2014 dvì evropské instituce. V první polovinì roku

to bylo Museo Ebraico di Bologna, které také se souhlasem ŽMP technicky zajistilo prezentaci výbìru

kreseb na známém veletrhu dìtské knihy v Bologni (Bologna Children Book Fair), a to spoleènì s pøed-

stavením italské verze publikace Motýla jsem tu nevidìl. Novì založené Children’s War Museum ve

Velké Británii ve spolupráci s nìkolika britskými institucemi a školami pøipravilo podmínky prezentaci

souboru kopií dìtských kreseb.

ŽMP poskytlo v roce 2014 celkem 155 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 i pro interní potøebu FŽO se vyjadøoval k proble-

matice antisemitismu a blízkovýchodního konfliktu. K tématùm z dìjin èeských a moravských Židù a šoa

v médiích dále vystupoval pøedevším dr. M. Frankl a rovnìž dr. Jana Šplíchalová. Za pøispìní Leo

Pavláta, èásteènì v ŽMP, Izraelská televize natoèila a 4. 6. 2014 odvysílala dokument Píseò, kterou

jsem snil… Putování za židovstvím v Èechách o židovské minulosti a souèasnosti v Èechách a na

Moravì (äéë’ö úåãäé ìà òñî...éúîìçù øéù).

c) Úèast na dalších projektech

ŽMP se v roce 2014 zúèastnilo nìkolika akcí poøádaných ve spolupráci s jinými institucemi.

Již tradiènì se zamìøilo na veøejnou pøipomínku šoa. Ke Dni památky obìtí holocaustu a pøedcházení

zloèinùm proti lidskosti pøipravilo 27. ledna 2014 slavnostní koncert ve Španìlské synagoze (viz kapitola

11 b).

V bøeznu 2014 uplynulo 70 let od vyhlazení vìzòù terezínského rodinného tábora v plynových komorách

tábora v Auschwitz-Birkenau. ŽMP ve spolupráci s dalšími partnery pøipravilo na celý rok 2014 pøipomín-

kový program. Jádro bøeznové pøipomínky tvoøil slavnostní veèerní koncert ve Španìlské synagoze

8. bøezna a ranní tryzna v Památníku èeských a moravských obìtí šoa v Pinkasovì synagoze 9. bøezna

2014, 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 dobrovolníky také pomáhali s vyhledá-

váním jmen zavraždìných Židù z èeských zemí v databázi obìtí, Terezínské pamìtní knize, ale i

v samotném Památníku. Zájemci si také mohli zdarma prohlédnout výstavu Pravda a lež. Filmování

Tryzna v Pinkasovì synagoze
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v ghettu Terezín 1942–1945 v muzejní Galerii Roberta Guttmanna, kde na nì rovnìž èekaly komento-

vané prohlídky pod vedením kurátorky výstavy, èi se v prostorách Oddìlení pro vzdìlávání a kulturu

ŽMP zúèastnit setkání a diskuse s pamìtníky terezínského rodinného tábora. O jednotlivých akcích pøi-

pomínkového programu ŽMP významným zpùsobem informovala i obì veøejnoprávní média – Èeský

rozhlas a Èeská televize.

Ve spolupráci s USC Shoah Foundation ŽMP v roce 2014 uskuteènilo projekt The Memorial in the

Pinkas Synagogue: Towards a Shared Culture of Remembrance, podpoøený organizací International

Holocaust Remembrance Alliance (IHRA), který se tematicky zabýval památníkem v Pinkasovì

synagoze.

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 individu-

álnì. 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 rozkvet-

lého 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.

Muzeum se i v roce 2014 stalo jedním z partnerù veøejného pøedèítání jmen obìtí šoa z Èech a Moravy,

které každoroènì organizují Nadaèní fond obìtem holocaustu a Institut Terezínské iniciativy. Vzpomín-

ková akce v den Jom ha-Šoa ve ha-gvura, pøipomínajícím povstání ve varšavském ghettu (19. 4. – 16. 5.

1943), se konala 28. dubna 2014 na pražském námìstí Míru.

Ve dnech 4.–7. kvìtna 2014 se v pražském hotelu InterContinental sešlo 150 židovských žen z 28 zemí

svìta na již 22. setkání Mezinárodní rady židovských žen (ICJW), ŽMP pro úèastnice zajistilo návštìvu

svých expozic a umožnilo vystoupení dìtského divadla Feigele ve Španìlské synagoze.

ŽMP v roce 2014 rovnìž zdarma zpøístupnilo své expozice v rámci již 11. roèníku Pražské muzejní noci.

V sobotu 14. èervna od 22.30 do 01.00 hodin zavítalo do expozic v Klausové a Španìlské synagoze

témìø 2 700 návštìvníkù. Vedle obvyklých komentovaných prohlídek a programu pro dìti ŽMP nabídlo

i komentované prohlídky pro neslyšící, které se setkaly s mimoøádným ohlasem.

Pøi pøíležitosti konání výstavy Pøíbìh pokraèuje. Pøírùstky ve sbírkách Židovského muzea v Praze

1994–2014 uspoøádalo ŽMP 20. èervna 2014 ve spolupráci s Asociací muzeí a galerií Èeské republiky

jednodenní semináø na téma Akvizièní a de-akvizièní èinnost muzeí a galerií. Nad teoretickými i prak-

tickými otázkami budování muzejních sbírek, výbìru a ohodnocování sbírkových pøedmìtù, stejnì tak

jako aktivní práce s muzejní sbírkou vèetnì jejího tøíbení prostøednictvím de-akvizièního procesu se

setkalo 44 muzejníkù z celé republiky. Z pracovníkù ŽMP na semináøi vystoupily M. Sidenberg s pøíspìv-

kem o otázkách provenienèního výzkumu pøi získávání nových sbírkových pøedmìtù a dále D. Veselská,

která shrnula výsledky akvizièní a de-akvizièní èinnosti ŽMP v letech 1994–2014.

Ve dnech 6.–14. záøí 2014 se ŽMP jako v minulých letech zapojilo do Dnù evropského kulturního

dìdictví, bìhem nichž byla veøejnosti zdarma zpøístupnìna výstava Orient v Èechách? Židovští

uprchlíci za první svìtové války v Galerii Roberta Guttmanna.

Ve stejném mìsíci ŽMP podpoøilo tøiadvacátý roèník mezinárodního festivalu duchovního umìní Svato-

václavské slavnosti, poøádaného Spoleèností pro duchovní hudbu. Dne 23. záøí 2014 zaznìly ve
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Španìlské synagoze Piesne z ticha, slovensko-èeský projekt pásma písní o touze, nadìji a lásce, zapsa-

ných na zdech táborových barákù, v pamìti pøeživších i v opuštìných židovských domech shromáždì-

ných po celé Evropì. Vystoupila slovenská uskupení hudebníkù a zpìvákù The Hope Gospel Singers,

VOX a komorní orchestr ZOE Bratislava.

Židovské muzeum v Praze v roce 2014 spolu s dalšími partnery rovnìž pøidalo své digitalizované sbírky

umìní do Google Art Projektu (www.googleartproject.com). Uživatelùm nejen v Èeské republice, ale

i po celém svìtì tak umožní prostøednictvím internetu virtuálnì prozkoumat cenné exponáty ze svých

sbírek.

Odborní pracovníci muzea po celý rok poskytovali informace èeským i zahranièním médiím, pøipravovali

podklady pro souhrnnìjší publicistické materiály a zástupci muzea (pøedevším øeditel L. Pavlát a dále dr.

M. Frankl) rovnìž v médiích vystupovali.
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Údržba a rekonstrukce

Muzeum peèovalo prostøednictvím provozního odboru o správu a údržbu ve všech objektech a prosto-

rách, které užívá ke své èinnosti, vèetnì souvisejícího provozu technologických zaøízení. Provádìné

èinnosti zahrnovaly údržbu, opravy a rekonstrukce stavebních a technologických èástí staveb, zajištìní

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, stejnì jako povinností

v oblasti podnikové ekologie, zajišťoval podnájem prostor ve výstavních prostorách a tržních místech

a rovnìž pravidelný i mimoøádný úklid. Provozní odbor též spolupracoval na zajištìní provozu výpoèetní

techniky formou outsourcingu.

Jednou z nejvìtších stavebních akcí muzea v roce 2014 bylo dokonèení rekonstrukce pøízemních

prostor v Maiselovì ulici 15 v Praze 1, ve kterých dle projektu architekta J. Tejkla vzniklo nové muzejní

Informaèní a rezervaèní centrum. Provoz v tìchto nových prostorách si vyžádal uzavøení nových servis-

ních smluv na provoz technologií technických zaøízení budov (mìøení a regulace, vzduchotechnika,

chlazení, plynová kotelna a topná soustava, servis automatických dveøí, servis výpoèetní techniky, servis

zabezpeèovacích systémù, servis výtahu, servis toalet, smluvní zajištìní úklidových prací).

Po pøestìhování Rezervaèního centra z Klausové synagogy do nového IRC byla dále v únoru po dílèích

stavebních a interiérových úpravách rozšíøena prodejna suvenýrù v pøízemí Klausové synagogy.

Další akcí dùležitou svým významem a rozsahem byla rekonstrukce Maiselovy synagogy, která navázala

na dva roky pøípravných a projektových prací. V dubnu byla synagoga uzavøena pro veøejnost a muzeum

zahájilo deinstalaci stávající expozice. Na galeriích bylo vytvoøeno ochranné bednìní, k restaurování byly

pøedány historické lustry. Ve výbìrovém øízení na vyššího dodavatele kompletizované stavby dle

projektu arch. H. Fetterleho zvítìzila akciová spoleènost Konsit, se kterou byla 15. 4. uzavøena smlouva

o dílo a 30. 4. bylo firmì pøedáno staveništì. Práce probíhaly v souladu s harmonogramem prací. Do

Maiselova synagoga v rekonstrukci
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konce roku 2014 byly dokonèeny stavební, instalatérské i restaurátorské práce. Ty v interiéru a exteriéru

probíhaly v úzké spolupráci s pracovníky Odboru památkové péèe MHMP. Po montáži vitrín, instalaci

audiovizuální techniky, kompletaci a komplexních zkouškách došlo 19. 3. 2015 k úspìšné kolaudaci

a dne 13. 4. 2015 bylo dílo pøedáno.

V roce 2014 byl dále dokonèen sklad chemikálií a shromaždištì nebezpeèného odpadu v suterénu admi-

nistrativní budovy. Byl vypracován provozní a požární øád skladù a sklady byly pøedány uživatelským

útvarùm.

V roce 2014 se rovnìž podaøilo technicky i právnì doøešit problematiku konèící životnosti protipožárních

nátìrù vestavìných ocelových konstrukcí v archivních a depozitních prostorách ve smíchovské

synagoze. Jako nejvhodnìjší øešení se ukázala instalace stabilního hasicího zaøízení, které oproti pøed-

chozímu stavu zvyšuje požární bezpeènost daných prostor a v nìm uložených sbírek a archivních spisù.

Poèátkem listopadu 2014 byla zahájena instalace stabilního hasicího zaøízení s použitím hasiva INERGEN

IG 541, jež bylo odbornými pracovníky muzea vyhodnoceno jako nejvhodnìjší hasicí médium s ohledem

na eliminaci škod na sbírkových pøedmìtech a archivních spisech pøi jeho použití. Projektovou doku-

mentaci zpracovalo Znamení ètyø – architekti s.r.o., stavební povolení bylo vydáno 22. 10. 2014. Ve

výbìrovém øízení na vhodného zhotovitele bylo osloveno deset firem, s dostateènými kvalifikaèními

pøedpoklady, vítìzem se stala firma SIEZA, s.r.o., s níž byla 30. 10. 2014 uzavøena smlouva o dílo.

Stabilní hasicí zaøízení bylo úspìšnì zkolaudováno 31. 3. 2015 a 13. 4. 2015 byl systém spuštìn.

Vzhledem k nevyhovujícímu stavebnì technickému stavu depozitáøe v synagoze v Golèovì Jeníkovì se

projednávaly možné varianty nových prostor, které by zajistily potøebné bezpeènostní, prostorové,

statické a klimatické podmínky. Jako nejvhodnìjší se ukázalo øešení nabízené spoleèností Gepard

Living, a.s., na vybudování nového depozitáøe textilní sbírky muzea v Praze-Stodùlkách. V tomto smyslu

bylo v èervnu podepsáno memorandum o spolupráci. Dle zadání muzea byla zpracována architektonická

studie, která byla po zapracování pøipomínek muzeem odsouhlasena a stala se spoleènì s memoran-

dem podkladem k uzavøení smlouvy o smlouvì budoucí nájemní. Tato smlouva byla podepsána v únoru

2015.

A. s. Matana byly v lednu protokolárnì pøedány do správy nemovitosti na høbitovì Praha 3, ulice Fibi-

chova; souèasnì byly zajištìny související smluvní pøevody práv a závazkù.

Z dalších èinností provozního odboru je možno výètem uvést: restaurátorskou opravu uvolnìných štuko-

vých omítek a opravu poškozených malovaných stìn Španìlské synagogy, opravu omítek a maleb

v interiéru i exteriéru Pinkasovy synagogy, opravu kamenného ostìní vèetnì repase vybraných oken

a utìsnìní všech okenních køídel a opravu topení v Obøadní síni, opravu a výmìnu prejzové krytiny na

vybraných havarijních místech opìrných a ohradních zdí Starého židovského høbitova, výmìnu ústøedny

mìøení a regulace teplot a vlhkostí v depozitáøích Pinkasovy synagogy, protimrazovou ochranu samore-

gulaèními topnými kabely v okapových žlabech a svodech Pinkasovy synagogy, stavební a technologic-

kou opravu v suterénech objektù po pøívalových deštích v kvìtnu, rekonstrukci chlazení v serverovnì

administrativní budovy. V rámci projektu Péèe o stromy Starého židovského høbitova byla provedena

podzimní kontrola zdravotního stavu stromù, jeho aktualizace a návrh pìstebních opatøení.

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 zakoupeny

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.

Provozní odbor rovnìž zajišťoval pøedepsané revize a kontroly systémù technického zaøízení budov,

elektrických zaøízení, výtahù a pojezdových plošin, zabezpeèovacích a protipožárních systémù.
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V oblasti bezpeènosti a ochrany zdraví pøi práci a požární ochrany probíhaly pøíslušné kontroly budov

a revize zaøízení požadované pøedpisy, probìhla školení požárních hlídek a nových pracovníkù. Lékaøi

pracovnì lékaøské péèe provedli kontrolu pracovišť a jejich provozu z hlediska hygieny a ochrany zdraví

zamìstnancù a vydali kladné stanovisko. V roce 2014 nedošlo k žádnému pracovnímu úrazu ani mimo-

øádné události.
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Investice

Mezi investice uskuteènìné v roce 2014 patøí pøedevším rekonstrukce – zøízení Informaèního a rezer-

vaèního centra, skladu chemikálií a nebezpeèného odpadu v administrativní budovì, rekonstrukce Mai-

selovy synagogy, instalace stabilního hasicího zaøízení a související rekonstrukce depozitáøù Smíchovské

synagogy – a dále vybrané èinnosti související s vytváøením nových webových stránek. U výpoèetní

a informaèní techniky zahrnovaly investice zøízení centra výpoèetní a informaèní techniky v suterénu

objektu IRC a dále výmìnu multifunkèního kopírovacího zaøízení v pøízemí administrativní budovy.
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Granty a dary

ŽMP v roce 2014 podalo 18 žádostí o grant èi dotaci. Z tohoto poètu bylo 7 žádostí vyøízeno kladnì a 6

bylo zamítnuto. V pìti pøípadech ŽMP èeká na výsledek.

ŽMP byly v roce 2014 schváleny dotaèní žádosti v celkové výši 2 151 786 Kè, grantové žádosti pøinesly

3 076 423 Kè. Z druhé èástky se pøevádí do dalších let 2 020 482 Kè, neboť se jedná o víceleté granty.

Za rok 2014 tedy ŽMP obdrželo dotaèní a grantovou podporu v celkové výši 3 207 727 Kè.

V Èeské republice èinnost ŽMP v roce 2014 významnì podpoøily zejména následující instituce:

¬ Ministerstvo školství, mládeže a tìlovýchovy ÈR: cyklus semináøù pro uèitele Židé, dìjiny a kultura

¬ Hlavní mìsto Praha: projekt Cinegoga 2014

¬ Nadaèní fond obìtem holocaustu: restaurování náhrobkù, nahrávání rozhovorù s pamìtníky, nedìlní

dílny pro dìti

¬ Èesko-nìmecký fond budoucnosti: výstava Orient v Èechách. Židovští uprchlíci za první svìtové

války

¬ Nadace Židovské obce v Praze: výstava Pøíbìh pokraèuje; výstava Orient v Èechách. Židovští

uprchlíci za první svìtové války; pøíspìvek na èinnost restaurátorské dílny papíru

Významnými zahranièními podporovateli projektù uskuteènìných v roce 2014 byly tyto instituce:

¬ The Rothschild Foundation Europe: projekt rekonstrukce budovy a vytvoøení nové stálé expozice

v Maiselovì synagoze projekt Yerusha

¬ Claims Conference: Conference on Jewish Material Claims Against Germany: projekt Hranice

pamìti

¬ Evropská komise, Rámcový program 7: Evropská infrastruktura pro výzkum holocaustu

¬ International Holocaust Remembrance Alliance: projekt pro pedagogy a novináøe vìnovaný tzv. tere-

zínskému rodinnému táboru a Památníku obìtí šoa v Pinkasovì synagoze.
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V roce 2014 ŽMP navštívilo o 38 959 (7,20 %) návštìvníkù více než v pøedchozím roce, èímž došlo

i k nárùstu tržeb ze vstupného o 8.769.300,- Kè (6,25%) oproti pøedchozímu roku. Celkové pøíjmy muzea

sice rovnìž narostly, ale o pouhé 2.494.600 Kè (1,5%). Je tedy zøejmé, že nárùstem tržeb ze vstupného

byly kompenzovány nižší pøíjmy z pronájmù, z prodeje zboží, darù a dotací a tržby ostatní. Souèasnì také

vzrostly oproti pøedchozímu roku tržby za ostatní služby o 530,4 tis. Kè (18,33%).

Náklady byly oproti roku 2013 nižší o 6.537.500,- Kè (4,47%), což bylo zpùsobeno pøedevším nižšími

pøíjmy z grantù a v dùsledku toho došlo ke snížení nákladù. Oproti plánu byly náklady rovnìž sníženy,

a to o 8.062.700,- Kè. Z grantù byly hrazeny celkem 4.238.500,- Kè.

Pokud byly nìkteré nákladové položky oproti plánu pøekroèeny, bylo to zpùsobeno zejména nárùstem

nákladù získaných z grantù. V koneèném dùsledku, po odpoètu nákladù hrazených z grantù, byla pøekro-

èena pouze jedna nákladová položka, a to Ostatní náklady. V dané položce je mimo jiné též zahrnuta

zùstatková cena staré expozice v Maiselovì synagoze, která musela být zlikvidována pøed rekonstrukcí

objektu.

K významným úsporám oproti plánu došlo pøedevším u nákladù na elektøinu, plyn a vodu, a to ve výši

768.100,- Kè (16,36 %), dále u výdajù na opravy a údržbu (1.158.600,- Kè – 31,55 %), ostatní služby

(1.629.900,- Kè – 10,14 %). Došlo rovnìž k úspoøe mzdových prostøedkù ve výši 3.275.000,- Kè

(7,42 %) a prostøedky na ostatní osobní náklady ve výši 309.300,- Kè (16,29 %). Souèasnì s tím došlo

k úspoøe u sociálního a zdravotního pojištìní, a to ve výši 1.606.800,- Kè (10,26 %).

V porovnání pøíjmù a výdajù skonèil rok 2014 pro ŽMP velmi pøíznivì. Po zpracování daòového pøiznání

byl hrubý zisk Židovského muzea v Praze vyèíslen na 28.898.375,74 Kè a po odpoètu danì ve výši

5.976.600,- Kè èiní èistý zisk 22.921.775,74 Kè. Z meziroèního porovnání vyplývá, že v roce 2014 ŽMP

dosáhlo oproti roku 2013 vyššího èistého zisku o 6.759.357,48 Kè.

Z celkových nákladù muzea tvoøí 11,86 % náklady na vìdu. Ty jsou hrazeny z 83,48 % z vlastních zdrojù

a 16,52 % nákladù na vìdu je hrazeno z darù a dotací. Dary a dotace na vìdu muzeum obdrželo

pøevážnì ze soukromých zdrojù, ze státního rozpoètu nebyla obdržena dotace žádná a dotace

z prostøedkù EU èinily 15,63 % celkových nákladù na vìdu.

V Praze 30. kvìtna 2015

Leo Pavlát

øeditel Židovského muzea v Praze
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Zpráva nezávislého auditora o ovìøení
úèetní závìrky k 31. 12. 2014
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Pøíloha è. 1 – Plnìní rozpoètu ŽMP
v roce 2014 (v tis. Kè)
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Pøíloha è. 2 – Výkaz zisku a ztrát (v tis. Kè)

k 31. 12. 2013 k 31. 12. 2014

VÝNOSY 165 926 168 424

Tržby za zboží a služby 11 410 12 250

Tržby ze vstupného 140 275 149 045

Dary a dotace 11 249 3 807

Zúètování rezerv 0 0

Ostatní výnosy 2 992 3 322

PROVOZNÍ NÁKLADY 146 063 139 526

Náklady na uskuteènìné tržby 71 534 67 627

Osobní náklady 62 276 58 173

Odpisy 7 841 8 987

Ostatní provozní náklady a

rezervy

4 412 4 739

DAÒ Z PØÍJMU 3 701 5 976

HOSPODÁØSKÝ VÝSLEDEK 16 162 22 922
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Pøíloha è. 3 – Rozvaha (v tis. Kè)

k 31. 12. 2013 k 31. 12. 2014

STÁLÁ AKTIVA 116 908 133 645

Nehmotný investièní majetek 973 1 845

Hmotný investièní majetek 115 935 131 800

Finanèní investice 0 0

OBÌŽNÁ AKTIVA 200 697 206 275

Zásoby 7 689 8 210

Pohledávky 8 187 9 270

Finanèní majetek 181 888 185 946

OSTATNÍ AKTIVA 2 933 2 849

AKTIVA CELKEM 317 605 339 920

VLASTNÍ ZDROJE 297 365 317 742

Jmìní celkem 281 203 294 820

Hospodáøský výsledek bìžného

úèetního období

16 162 22 922

CIZÍ ZDROJE 20 240 22 178

Krátkodobé závazky 17 764 19 768

Rezervy 0 0

OSTATNÍ PASIVA 2 476 2 410

PASIVA CELKEM 317 605 339 920
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ŽMP bylo v roce 2014 dle svého organizaèního øádu rozdìleno do 8 odborù. Ke konci roku 2014 mìlo

v prùmìru 135 zamìstnancù vèetnì 9 pracovníkù, jejichž mzda je plnì hrazena z grantù. Dále 11 pracov-

nic je na mateøské dovolené. Ve fyzických osobách èinil poèet zamìstnancù 136, což pøedstavovalo pøe-

poèítaných 123 plných pracovních úvazkù.

Øeditel muzea 1

Vìdeètí a odborní muzejní pracovníci vèetnì restaurátorù 52

Pracovníci pro vzdìlávací a kulturní èinnost 9

Pracovníci pro zajištìní provozu, oprav, rekonstrukcí a správy budov a høbitovù 4

Pracovníci zajišťující publicitu a výstavy 4

Pracovníci rezervaèního centra 3

Administrativní pracovnice 4

Ekonomiètí a provozní pracovníci vèetnì pokladních v expozicích 13

Ostraha objektù a kustodi 46

Prùmìrná mzda v Židovském muzeu v Praze v roce 2014 èinila 24 796,- Kè.

Pøíloha è. 4 – Struktura zamìstnancù ŽMP
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Objekt 1995–2014

Španìlská synagoga 34 270

Administrativní budova Jáchymova 3 215

Maiselova synagoga 19 109

Pinkasova synagoga 15 439

Obøadní síò 3 121

Klausová synagoga 9 721

Depozitáø textilu 4 472

Nové administrativní budovy 98 584

Oddìlení pro vzdìlávání a kulturu a Informaèní a rezervaèní centrum, Maiselova ul.,

Praha 1

17 406

Smíchovská synagoga 73 302

Synagoga Brandýs nad Labem 855

Depozitáø knih, Hlavní ul. Praha 4 210

Židovský høbitov, Fibichova ul., Praha 3 11 980

Starý židovský høbitov 12 570

Celkem 304 254

Pøíloha è. 5 – Opravy a rekonstrukce
objektù (v tis. Kè)
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